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Európska únia podporuje Ukrajinu

Úvodný prejav predsedníčky EK Ursuly von der Leyen
na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom
Európskej rady Michelom a prezidentom Macronom
po mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 24.
februára 2022.
„Dnešné udalosti sú pre Európu prelomovým momentom. Bomby padajú na nevinné ženy, mužov a deti.
Obávajú sa o svoj život a mnohí z nich umierajú. To
všetko sa deje v roku 2022 – v samotnom srdci Európy.

Prezident Putin sa rozhodol, že v Európe vzkriesi vojnu. Ide
o plnohodnotnú inváziu Ukrajiny. Tá vo svojej podstate
spochybňuje náš mierový poriadok.
Dnes však hovorím aj toto: Európska únia je jednotná.
Európski lídri dnes večer spoločne odsúdili brutálne
a nevyprovokované útoky. V tejto situácii musíme správne
zareagovať. Za tieto činy bude Kremeľ niesť zodpovednosť. Balík rozsiahlych a cielených sankcií, ktorý
dnes večer schválili európski lídri, je toho jasným
dôkazom. Tvrdo zasiahne ruské hospodárstvo a jeho
politickú elitu.

Pozostáva z piatich pilierov: prvým je finančný sektor,
druhým sektor energetiky, tretím je doprava, štvrtým
je kontrola vývozu a zákaz jeho financovania
a záverečným vízová politika. Dovoľte mi zdôrazniť
niektoré z najdôležitejších bodov.
Po prvé, tento balík zahŕňa finančné sankcie, ktoré
obmedzujú prístup Ruska na najdôležitejšie kapitálové
trhy. Zameriavame sa na 70 % ruského bankového trhu,
ale aj na kľúčové štátom vlastnené spoločnosti vrátane
oblasti obrany. Tieto sankcie zvýšia ruské náklady na
prijaté úvery a pôžičky, zvýšia infláciu a postupne
narušia priemyselnú základňu Ruska. Zameriavame sa
aj na ruskú elitu – obmedzíme jej vklady, aby už
nemohla skrývať svoje peniaze v bezpečných prístavoch
v Európe.
Druhý hlavný pilier je zameraný na odvetvie energetiky,
kľúčovú hospodársku oblasť, z ktorej má prospech
najmä ruský štát. Náš zákaz vývozu zasiahne ropu,
Rusko tak nebude môcť modernizovať svoje ropné
rafinérie. Ruské príjmy z vývozu ropy v roku 2019
predstavovali 24 miliárd EUR.
Treťou oblasťou je zákaz predaja všetkých lietadiel,
náhradných dielov a vybavenia pre ruské letecké
spoločnosti. To prispeje k erózii kľúčového sektoru
ruského hospodárstva a prepojenosti krajiny.

Tri štvrtiny súčasnej ruskej obchodnej leteckej flotily boli
vyrobené v Európskej únii, USA a Kanade. A preto sú od
nej vo veľkej miere závislé.
Po štvrté, obmedzujeme prístup Ruska ku kľúčovým
technológiám. Obmedzíme prístup Ruska k dôležitým
technológiám, ktoré potrebuje na vybudovanie
prosperujúcej budúcnosti – ako sú polovodiče alebo
špičkové technológie.
A napokon – víza. Diplomati a súvisiace skupiny, ako aj
podnikatelia už nebudú mať privilegovaný prístup do
Európskej únie.
Tieto opatrenia ako vždy úzko koordinujeme s našimi
partnermi a spojencami. Sú nimi samozrejme Spojené
štáty, Spojené kráľovstvo, Kanada a Nórsko, ale teraz sa
k nim pripája aj Južná Kórea, Japonsko alebo napríklad
Austrália. Naša sila spočíva v našej jednote. Kremeľ to vie.
A pokúsil sa nás, najlepšie ako vie, rozdeliť, ale úplne
zlyhal. Dosiahol presný opak. Sme jednotní viac ako
kedykoľvek predtým a sme odhodlaní.
Na záver by som chcela zdôrazniť, že tieto udalosti
skutočne predstavujú začiatok novej éry. Naša analýza
musí byť veľmi jasná: Putin sa snaží podmaniť si priateľskú
európsku krajinu. A usiluje sa násilím prekresliť mapu
Európy. Musí zlyhať a zlyhá.
Ďakujem.“

Vedúci predstavitelia Európskej komisie, Francúzska,
Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Kanady a
Spojených štátov amerických vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odsudzujú Putinov útok na zvrchovaný
národ a ukrajinský ľud. Podľa vyhlásenia táto vojna
predstavuje útok na základné medzinárodné pravidlá
a normy, ktoré prevládali od druhej svetovej vojny a
ktoré sme odhodlaní brániť. Vznikla dohoda na ďalších
reštriktívnych opatreniach s cieľom ochromiť Rusko a
izolovať ho od medzinárodného finančného systému a
našich hospodárstiev. Tieto opatrenia budú vykonané
v najbližších dňoch: vybrané ruské banky budú
odpojené od medzinárodného finančného systému
SWIFT, čo im zamedzí vykonávať väčšinu ich
finančných transakcií po celom svete a zablokuje ruský
vývoz a dovoz

Ďalej ide o reštriktívne opatrenia, ktoré zabránia ruskej
centrálnej banke v rozmiestnení jej medzinárodných
rezerv spôsobom, ktorý by oslabil vplyv našich sankcií.
V neposlednom rade ide o opatrenia proti ľuďom a
subjektom, ktoré napomáhajú škodlivým aktivitám ruskej
vlády. Konkrétne pôjde o opatrenia na obmedzenie
predaja občianstva – tzv. zlatých pasov – a zabrániť tak
bohatým Rusom spojeným s ruskou vládou stať sa
občanmi našich krajín a získať prístup k našim finančným
systémom. Dôležitým krokom je aj zriadenie
transatlantickej pracovnej skupiny, ktorá zabezpečí
účinné vykonávanie našich finančných sankcií.
Dôjde aj k zintenzívneniu koordinácie v boji proti
dezinformáciám a iným formám hybridnej vojny.
Všetky tieto opatrenia výrazne poškodia schopnosť Putina
financovať jeho vojnu. Lídri zároveň vyjadrili pripravenosť
prijať ďalšie opatrenia na vyvodenie zodpovednosti Ruska
za útok na Ukrajinu.
Zdroj:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/statement_22_1359

Digitálna suverenita: Komisia navrhuje akt
o čipoch s cieľom riešiť problém nedostatku
polovodičov a posilniť Európu ako
technologického lídra

Komisia navrhla komplexný súbor opatrení na
zaistenie bezpečnosti dodávok do EÚ a posilnenie jej
odolnosti a pozície technologického lídra v oblasti
polovodičových technológií a aplikácií. Európsky akt o
čipoch posilní konkurencieschopnosť a odolnosť Európy a pomôže dosiahnuť digitálnu aj zelenú transformáciu.
Celosvetový nedostatok polovodičov prinútil v nedávnej
minulosti zatvoriť závody v širokej škále odvetví – od
automobilov až po zdravotnícke zariadenia. Napríklad v
automobilovom sektore sa výroba v niektorých
členských štátoch znížila v roku 2021 až o tretinu.

Tým sa ešte viac zvýraznila extrémna globálna závislosť
hodnotového reťazca polovodičov od obmedzeného
počtu aktérov pôsobiacich v zložitom geopolitickom
kontexte. Poukázala však aj na to, aké dôležité postavenie
majú polovodiče pre celý európsky priemysel a
spoločnosť.
Akt EÚ o čipoch bude stavať na silných stránkach Európy
– svetových výskumných a technologických organizáciách
a sieťach, ako aj na fakte, že náš kontinent je sídlom
množstva priekopníckych výrobcov zariadení – a bude
riešiť pretrvávajúce nedostatky. Prinesie prosperujúce
odvetvie polovodičov od výskumu až po výrobu a odolný
dodávateľský reťazec.

spravodajské informácie s cieľom zmapovať hlavné
slabé stránky a nedostatky.

Spolu s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi
sa vďaka nemu zmobilizujú verejné a súkromné
investície vo výške viac ako 43 miliárd EUR a stanovia
opatrenia, vďaka ktorým bude možná prevencia,
príprava, predvídanie a rýchla reakcia na akékoľvek
narušenie dodávateľských reťazcov v budúcnosti.
Umožní EÚ splniť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie
súčasného podielu na trhu do roku 2030 na 20 %.
Vďaka európskemu aktu o čipoch bude mať EÚ
potrebné nástroje, zručnosti a technologické schopnosti
na to, aby sa stala lídrom v tejto oblasti, a to aj nad
rámec výskumu a technológií dizajnu, výroby a balenia
pokročilých čipov. Zároveň si zabezpečí dodávky
polovodičov a zníži závislosť. Jeho základnými zložkami
sú:
Iniciatíva Čipy pre Európu, v ktorej sa združia zdroje
Únie, členských štátov a tretích krajín pridružených k
existujúcim programom Únie, ako aj zdroje zo
súkromného sektora, a to prostredníctvom posilneného
spoločného podniku pre čipy, ktorý vznikne
strategickým preorientovaním súčasného spoločného
podniku pre kľúčové digitálne technológie. Na
posilnenie súčasného výskumu, vývoja a inovácií, na
zavádzanie moderných polovodičových nástrojov a
pilotných liniek pre výrobu prototypov, testovanie a
experimentovanie s novými zariadeniami pre inovačné
reálne aplikácie, na odbornú prípravu zamestnancov a
na podporu dôkladného pochopenia polovodičového
ekosystému a hodnotového reťazca vyčlení EÚ 11
miliárd eur.
Nový rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok formou
prilákania investícií a zvýšenia výrobných kapacít, ktoré
sú veľmi potrebné na to, aby sa darilo inováciám v
oblasti vyspelých uzlov či inovatívnych a energeticky
účinných čipov. Fond pre čipy, ktorý uľahčí prístup
startupov k financovaniu pomôže im tak zdokonaliť
inovácie a prilákať investorov. Jeho súčasťou bude aj
špecializovaný nástroj kapitálového investovania do
polovodičov v rámci Programu InvestEU na podporu
rozširujúcich sa podnikov a MSP s cieľom uľahčiť ich
expanziu na trhu.
Koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi a
Komisiou na monitorovanie ponuky, odhadovanie
dopytu a predvídanie nedostatku polovodičov.

V rámci neho bude prebiehať spoločné krízové
posúdenie a budú sa koordinovať vhodné opatrenia z
nového súboru nástrojov pre núdzové situácie. Zároveň
umožní rýchlo a rozhodne reagovať, a to plným využitím
vnútroštátnych nástrojov a nástrojov EÚ.
Európska komisia okrem toho navrhuje sprievodné odporúčanie pre členské štáty. Ide nástroj s okamžitou
účinnosťou, ktorý umožní ihneď spustiť koordinačný
mechanizmus medzi členskými štátmi a Komisiou. Vďaka
tomu bude odteraz možné diskutovať a rozhodovať o
včasnej a primeranej reakcii na krízu.
Vyjadrenia členov kolégia:
Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto
súvislosti uviedla: „Európsky zákon o čipoch zásadne
zmení
podobu
globálnej
konkurencieschopnosti
jednotného európskeho trhu. Z krátkodobého hľadiska
zvýši našu odolnosť voči budúcim krízam tým, že nám
umožní predvídať narušenia dodávateľského reťazca a
predchádzať im. A v strednodobom horizonte prispeje k
tomu, aby sa Európa stala v tejto strategickej oblasti
priemyselným lídrom. Európskym aktom o čipoch si
pripravujeme investície a stratégiu. Kľúčom k nášmu
úspechu sú však európski inovátori, špičkoví výskumníci a
ľudia ktorí sa v priebehu desaťročí postarali o prosperitu
nášho kontinentu.“
Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na
digitálny vek Margrethe Vestagerová k tomu dodala: „Čipy sú potrebné pre zelenú a digitálnu transformáciu
a pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Pri
zaisťovaní bezpečnosti dodávok by sme sa nemali
spoliehať len na jednu krajinu či jednu spoločnosť. Musíme
toho urobiť viac spoločne – v oblasti výskumu, inovácií,
dizajnu, výrobných zariadení – a zabezpečiť, aby bola
Európa silnejším kľúčovým aktérom v globálnom
hodnotovom reťazci. Prínos z toho budú mať aj naši
medzinárodní partneri. Budeme s nimi spolupracovať, aby
sme sa vyhli budúcim problémom s dodávkami.“
Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_729

Európska únia investuje v 11 krajinách EÚ viac
ako 110 miliónov eur do projektov programu LIFE
v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia oznámila investíciu viac ako 110 miliónov
EUR do integrovaných projektov programu LIFE na
ochranu životného prostredia a klímy, ktoré boli
vybrané na základe výzvy na predkladanie návrhov na
rok 2020. Týmto financovaním sa podporia nové
významné projekty v oblasti životného prostredia a
klímy v 11 krajinách EÚ – na Cypre, v Česku, Dánsku,
Estónsku, Fínsku, vo Francúzsku, v Holandsku, Litve,
Lotyšsku, Poľsku a Slovinsku.

Projekty prispievajú k zelenej obnove po pandémii
COVID-19 a podporujú ciele Európskej zelenej dohody, a
síce dosiahnuť v EÚ do roku 2050 klimatickú neutralitu a
nulové znečistenie. Ide o príklady opatrení na dosiahnutie
kľúčových cieľov Európskej zelenej dohody v
rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku
2030 a akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo.

menej znečisťujúcimi alternatívami. Tento projekt
prispieva k cieľom EÚ v oblasti emisií skleníkových
plynov do roku 2030 a k akčnému plánu nulového
znečistenia.

Výkonný podpredseda zodpovedný za Európsku zelenú
dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Pokiaľ ide o krízu
v oblasti klímy, biodiverzity a znečistenia, nesmieme
strácať čas. Program LIFE poskytuje priamu podporu
projektom v celej EÚ a umožňuje krajinám aj regiónom
chrániť a obnovovať prírodu. Príroda je naším
najdôležitejším spojencom. Musíme sa o ňu starať, aby
sa ona dokázala postarať o nás. Blahoželám všetkým
projektom, ktoré dnes boli vybrané.“
Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo
Virginijus Sinkevičius dodal: „Integrované projekty programu LIFE sú jedným z hlavných nástrojov na realizáciu
zelenej transformácie, a to cielenými zmenami v praxi.
Prostredníctvom týchto projektov môžu členské štáty
ekologizovať svoje hospodárstvo, obnoviť prírodu a
biodiverzitu a zlepšiť ich odolnosť. Teším sa na úžitok,
ktorý táto investícia prinesie v 11 krajinách, ako aj za ich
hranicami.“
Integrované projekty umožňujú členským štátom
zhromaždiť dodatočné zdroje financovania z EÚ vrátane
poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a
výskumných fondov, ako aj vnútroštátne finančné
prostriedky a investície súkromného sektora. Celkovo sa
očakáva, že 11 projektov získa viac než 10 miliárd EUR z
doplnkových fondov, čím sa výrazne znásobia v
súčasnosti pridelené zdroje, aby sa v praxi dosiahla
skutočná zmena.
Napĺňanie cieľov Zelenej dohody v praxi
Ochrana prírody: V rámci projektu vo Francúzsku sa
zavedú opatrenia na zastavenie a zvrátenie poklesu
biodiverzity v regióne Grand Est, napríklad zriadením
troch pilotných lesných oblastí. Ďalším projektom sa
zasa zmiernia nepriaznivé účinky ľudskej činnosti, ktoré
ohrozujú morskú a pobrežnú biodiverzitu vo Fínsku, a to
monitorovaním a zlepšením riadenia vnútroštátnej siete
chránených morských oblastí. Tieto projekty pomôžu
realizovať stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku
2030.
Čisté ovzdušie: V rámci projektu v Poľsku sa vykonajú
opatrenia na zlepšenie celkovej kvality ovzdušia v
regióne Sliezsko, kde znečistenie ovzdušia patrí medzi
najzávažnejšie v Európe, a to nahradením malých
vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach.

Nakladanie s odpadom: Projekt na Cypre sa zameria na
zlepšenie infraštruktúry a systémov zberu recyklovateľného a biologicky rozložiteľného odpadu. V Lotyšsku sa
bude klásť dôraz na zlepšenie triedeného zberu odpadu a
zhodnocovania komunálneho odpadu. V Dánsku sa
projekt zameria na predchádzanie vzniku odpadu a
vytvorenie lepšieho regulačného rámca pre odpad.
Cieľom projektu v Slovinsku bude okrem iného dosiahnuť
lepšiu mieru recyklácie stavebného odpadu a odpadu z
demolácie, ktorý nie je nebezpečný. Celkovo sa tieto štyri
projekty zamerajú na predchádzanie vzniku odpadu a
zhodnocovanie zdrojov, čo prispeje k cieľom akčného
plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a rámcovej
smernice o odpade.
Zmiernenie zmeny klímy: Financovanie z programu LIFE
pomôže Litve dosiahnuť ciele stanovené v jej národnom
energetickom a klimatickom pláne (NEKP) vrátane
hospodárnejších budov, mobility šetrnej ku klíme,
energeticky úsporného priemyslu a posilneného zeleného
verejného obstarávania. V Estónsku sa vytvoria rôzne
nástroje a riešenia na hĺbkovú obnovu celého radu budov
v troch mestách, ktoré sa potom budú môcť zopakovať aj
na iných miestach krajiny či v iných členských štátoch, a
podporia stratégiu EÚ pre vlnu obnovy.
Adaptácia na zmenu klímy: V Holandsku pomôže
financovanie z programu LIFE stimulovať adaptáciu na
zmenu klímy vo viacerých odvetviach, ktoré sa týkajú:
vodohospodárstva, infraštruktúry, poľnohospodárstva,
prírody, zdravia a územného/mestského plánovania.
Projekt v moravskosliezskom regióne v Česku zvýši
odolnosť regiónu voči zmene klímy, obyvateľom zlepší
kvalitu životného prostredia a podporí udržateľný rozvoj.
Oba projekty budú mať na zreteli ciele adaptačnej
stratégie EÚ.
Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_864

Z novej správy o súdržnosti vyplýva, že vďaka
podpore EÚ sa zmenšujú rozdiely medzi
európskymi regiónmi

Podľa ôsmej správy o súdržnosti, ktorú uverejnila
Komisia, politika súdržnosti pomohla zmenšiť územné
a sociálne rozdiely medzi regiónmi v EÚ. Očakáva sa, že
vďaka prostriedkom na podporu súdržnosti sa do roku
2023 HDP na obyvateľa v menej rozvinutých regiónoch
zvýši až o 5 %. Rovnaké investície zároveň prispeli k 3,5
% zníženiu rozdielu medzi HDP na obyvateľa 10 %
najmenej rozvinutých regiónov a 10 % najrozvinutejších regiónov.

Zo správy tiež vyplýva, že v čase spomalenia
hospodárskeho rastu a počas najhoršej zdravotnej krízy za
posledné roky politika súdržnosti vďaka svojej flexibilite poskytla členským štátom a regionálnym a miestnym orgánom veľmi potrebnú a rýchlu podporu. Nové
programy politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 sa budú
naďalej zameriavať na investície do regiónov a ľudí, a to v
úzkej koordinácii s finančnou kapacitou balíka NextGenerationEU.

Ďalšie hlavné zistenia

Vyjadrenia členov kolégia:

Politika súdržnosti sa stala významnejším zdrojom
investícií. Od programového obdobia 2007 – 2013 do
programového obdobia 2014 – 2020 sa financovanie
politiky súdržnosti zvýšilo z ekvivalentu 34 % celkových
verejných investícií na 52 %.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v
tejto súvislosti uviedla: „Ôsma správa o súdržnosti jasne
poukazuje na význam politiky súdržnosti pri podpore
konvergencie a znižovaní nerovností medzi krajinami a
regiónmi v EÚ. Vďaka mapovaniu oblastí, v ktorých
členské štáty a regióny musia pridať a zlepšiť sa, nám
správa umožňuje poučiť sa z minulosti, aby sme boli lepšie
pripravení na budúce výzvy. Musíme urýchliť prijímanie a
vykonávanie programov politiky súdržnosti na roky
2021 – 2027, aby sme mohli naďalej podporovať regióny
pri prekonávaní pandémie a aby sme mohli naplno
využívať prínosy prechodu na zelenú a digitálnu Európu a
zabezpečiť dlhodobý rast.“

Od roku 2001 menej rozvinuté regióny vo východnej
Európe dobiehajú zvyšok EÚ. Mnohé regióny so
strednými príjmami a menej rozvinuté regióny, najmä v
južnej a juhozápadnej EÚ, však zároveň trpia
hospodárskou stagnáciou alebo poklesom.
Konvergencia medzi členskými štátmi sa zrýchlila, ale
vnútorné regionálne rozdiely v rámci rýchlo rastúcich
členských štátov sa zväčšili.
Zamestnanosť rastie, no regionálne rozdiely zostávajú
väčšie než pred rokom 2008.
Počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym
vylúčením klesol v rokoch 2012 až 2019 o 17 miliónov.
Regionálne rozdiely v oblasti inovácií sa v Európe
zväčšili v dôsledku nepostačujúcich investícií do
výskumu a vývoja a nedostatkov v inovačných
ekosystémoch najmenej rozvinutých regiónov.
Obyvateľstvo EÚ starne a v nasledujúcich rokoch začne
klesať. V roku 2020 žilo v regióne s klesajúcim počtom
obyvateľov 34 % Európanov. Predpokladá sa, že v roku
2040 tento podiel dosiahne 51 %.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva
Nicolas Schmit dodal: „Pandémia zvýšila riziko vzniku
nerovností v EÚ a politika súdržnosti je jedným z našich
hlavných nástrojov na boj proti tomuto trendu a na
investovanie do ľudí. Pomáha nám dosiahnuť cieľ
vybudovať silnú sociálnu Európu, ktorá je inkluzívna a
spravodlivá. Som hrdý na to, že vďaka finančným
prostriedkom EÚ dostávajú znevýhodnené deti knihy a
počítače, mladým ľuďom sa ponúka učňovská príprava,
ktorá im umožňuje vstup na pracovný trh, a zraniteľní
ľudia majú prístup k teplej strave a starostlivosti.“
Politika súdržnosti rieši hlavné výzvy regiónov
EÚ
Politika súdržnosti má zásadný vplyv na mnohé regióny a
ľudí v EÚ. Pomáha im investovať do udržateľnejšieho a
vyváženejšieho rastu, ktorý má dlhodobé prínosy.
Podporuje fyzickú a digitálnu infraštruktúru, vzdelávanie
a odbornú prípravu, MSP a zelenú transformáciu.
V rámci nástroja NextGenerationEU sa na podporu
obnovy po pandémii poskytlo vďaka iniciatíve REACTEU ďalších 50,6 miliardy EUR, vďaka ktorým mohli regióny
a mestá naďalej investovať do svojho rastu a súbežne sa
pripravovať na programové obdobie 2021 – 2027.
Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_762

Študentská stáž v Informačnom centre
Europe Direct Prešov
Informačné centrum Europe Direct Prešov organizuje program neplatených študentských stáži, ktorého
cieľom je poskytnúť študentom vysokých škôl príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými
skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností informačného centra, EÚ a európskych
inštitúcií.

Čo táto stáž ponúka?
- prax v odbore
- možnosť lepšieho umiestnenia na trhu práce
- prepojenie teórie a praxe
- získanie nových znalostí a skúseností
- odborný dohľad interného mentora
- nadviazanie profesionálnych kontaktov
- zoznámenie sa s kultúrou a etiketou daného prostredia
- zdokonalenie sa v cudzom jazyku
- účasť na konferenciách
- pomoc pri príprave podujatí

Nutné predpoklady
- .záujem o dianie v Európskej únii

- prehľad o základoch fungovania EÚ, jej
..... rozhodovacích procesoch a inštitúciách
- schopnosť pracovať s informačnými
a komunikačnými technológiami

V prípade záujmu pošlite svoj životopis spolu s krátkym motivačným listom v slovenskom jazyku na
adresu: europedirect@sfpa.sk

Sieť informačných centier, dokumentačných
centier a konferenčných prednášateľov sa
nachádza vo všetkých členských štátoch,
aj v tom Vašom
Obráťte sa na vaše miestne informačné centrum Europe Direct v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a
získajte:
- odpovede na otázky o vašich právach občana EÚ, o fondoch a pod.
- pozvánky na miestne informačné/kontaktné podujatia o EÚ
- dokumenty a publikácie EÚ
- odporúčania na zdroje informácií
- kontakty na príslušné organizácie
Obráťte sa na najbližšie európske dokumentačné centrum a získajte:
- prístup k oficiálnym publikáciám a dokumentom EÚ (v elektronickej alebo tlačenej podobe)
- pomoc pri vyhľadávaní podrobných informácií o právnych predpisoch, politikách a inštitúciách EÚ
- odborné školenia pre študentov zamerané na rešerš údajov súvisiacich s EÚ na výskumné účely
Plánujete zorganizovať vo vašom okolí podujatie zamerané na EÚ? Nájdite odborného konferenčného prednášateľa
EÚ (právnici, konzultanti, akademici).
Viac info: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk

Názory vyjadrené v diele vyjadrujú len názor autorov a Európska komisia nie je zodpovedná za prípadné použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácií. Vydané s podporou Európskej komisie. Vydané za pomoci spolufinancovania EÚ.

