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V Evropski uniji (EU) deluje več kot petsto informacijskih
centrov Europe Direct, ki predstavljajo lokalno povezavo
med Evropsko unijo in njenimi državljani. Ponujajo
splošne informacije o EU ter državljane napotijo na
specializirane vire informacij. Mreža informacijskih točk
Europe Direct (EDIC) je eno najpomembnejših orodij
Evropske unije za informiranje državljanov o EU, zlasti o
pravicah državljanov EU in prednostnih nalogah EU, ter
spodbujanje participativnega državljanstva na lokalni in
regionalni ravni.
Z aktivnostmi Europe Direct Gorenjska bomo na
regionalnem in lokalnem nivoju ponujali odgovore na
vprašanja o Evropski uniji, organizirali več dogodkov
povezanih z EU ter pripravili avdio-vizualno gradivo.
Bilten, ki ga prebirate je aktivnost, ki jo bomo izvedli 6
krat letno.
S pripravljenim biltenom vam želimo približati informacije
o aktivnostih informacijske točke ter vas seznaniti z
aktualnimi temami EU, programih EU, dogodkih, ki jih
bomo izvajali, zaposlovanju v EU ter drugih možnostih, ki
se ponujajo v Evropski uniji.
Želim vam prijetno branje!
Eldina Čosatović, mag.posl.ved
za Europe Direct Gorenjska

1. AKTUALNO

EU – AKTUALNO

EU – AKTUALNO

PRORAČUN EU

DRŽAVNE POMOČI
Evropska komisija je sprejela nova pravila, ki poenostavljajo dodeljevanje
pomoči držav članic za raziskovanje, razvoj in inovacije. Nov okvir določa
pogoje, pod katerimi lahko države članice dodelijo državno pomoč
podjetjem za dejavnosti na področju raziskovanja, razvoja in inovacij. Hkrati
se je v skladu z novo uredbo o splošnih skupinskih izjemah razširil obseg
ukrepov, ki jih ni treba priglasiti Komisiji za predhodno odobritev državne
pomoči. Poleg tega bodo države po novem lahko dodeljevale državno pomoč
brez predhodne odobritve v višjih zneskih, saj je manj verjetno, da bi te
pomoči povzročile nedovoljena izkrivljanja konkurence na enotnem trgu. To
bo znatno zmanjšalo upravno breme za države članice in lokalne organe ter
povečalo pravno varnost za upravičence pomoči. Prav tako je Komisija
uvedla nove zahteve po preglednosti glede državnih pomoči podjetjem. Za
vsako državno pomoč nad 500.000 evri morajo države članice objaviti
podatke o upravičencu, znesku pomoči, cilju pomoči in pravni podlagi.
Nova pravila bodo pomagala državam članicam doseči cilje strategije Evropa
2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, hkrati pa bodo omejevala
izkrivljanja na enotnem trgu. Uredba o splošnih skupinskih izjemah je začela
veljati 1. julija 2014.
Celotno

sporočilo:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-

informacije:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-

0521_en.htm
Dodatne

368_en.htm http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-369_en.htm

Evropska komisija je 11.6.2014 sprejela
predlog proračuna EU za leto 2015, ki
predvideva 145,6 milijard evrov obveznosti in
142,1 milijarde evrov plačil. Večji del
obveznosti bo namenjen za prihodnje projekte
za gospodarsko okrepitev Evrope, približno
40 % plačil pa bo namenjenih financiranju
projektov iz finančnega obdobja 2007–2013.
Poleg tega Komisija predlaga tretje krčenje
zaposlenih v treh letih, in sicer za 1 %.
Odobritve za prevzem obveznosti se
osredotočajo na nove programe novega
finančnega obdobja 2014–2020 in skoraj 60 %
predlaganega
zneska
je
namenjenega
programom v podporo evropskim raziskavam
in inovacijam, mladim in podjetjem. Največji
del odobritev za prevzem obveznosti je
namenjen spodbujanju gospodarske rasti in
zaposlovanja v Evropi (29,5 % več kot 2014),
kot so raziskave (pobuda Obzorje 2020),
vseevropska
energetska,
prometna
in
telekomunikacijska omrežja (instrument za
povezovanje Evrope) ali pobuda za
zaposlovanje mladih. V zvezi s plačili predlog
proračuna predvideva povečanja za azil,
migracije in vključevanje ter varovanje
zdravja in varstvo potrošnikov v Evropi.
O predlogu proračuna bodo zdaj razpravljale
države članice EU in Evropski parlament.
Celotno sporočilo:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14665_sl.htm

.
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EU – AKTUALNO

KROŽNO GOSPODARSTVO

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

Evropska komisija je sprejela več predlogov, s
katerimi želi Evropo preoblikovati v bolj krožno
gospodarstvo in v državah članicah pospešiti
recikliranje odpadkov. Z uresničitvijo novih
ciljev glede odpadkov bi nastalo 580.000 novih
delovnih mest, obenem pa bi Evropa postala
konkurenčnejša, njene potrebe po dragih redkih
virih pa bi se zmanjšale. Poleg tega bi z
izvajanjem predlogov zmanjšali učinke na okolje
in emisije toplogrednih plinov.
Zakonodajni predlog Komisije predvideva
obvezno recikliranje 70 % komunalnih odpadkov
in 80 % odpadne embalaže do leta 2030. Že od
leta 2025 naprej pa bi bilo odpadke, ki se lahko
reciklirajo, prepovedano odlagati na odlagališčih.
Vključena sta tudi cilja za zmanjšanje morskih
odpadkov in odpadne hrane.
Namesto pridobivanja surovin, ki se uporabijo
enkrat, nato pa se jih zavrže, nova vizija ponuja
drugačen gospodarski model. V krožnem
gospodarstvu postanejo ponovna uporaba,
popravilo in recikliranje zlato pravilo, odpadki pa
stvar preteklosti. Če bi surovine ohranili v
produktivni rabi dlje časa, jih večkrat uporabili in
izboljšali njihovo učinkovitost, bi povečali tudi
konkurenčnost EU na svetovnih trgih. Ta pristop
je opredeljen v sporočilu, ki pojasnjuje, kako
lahko inovacije na trgih za reciklirane materiale,
novi poslovni modeli, okoljsko primerna zasnova
in industrijska simbioza pripomorejo h
gospodarstvu in družbi brez odpadkov.

Evropska komisarka za šport Androulla Vassiliou je

O predlogu oz. njegovem sprejemu bodo morale
odločiti države članice in Evropski parlament.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-763_sl.htm
Več o krožnem gospodarstvu:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14450_en.htm

11.6.2014 objavila načrte za prvi evropski teden športa, ki
bo potekal septembra 2015. Namen dogodka je spodbujati
gibanje in šport na vseh ravneh. Zadnja raziskava
Eurobarometra o športu in telesni aktivnosti je namreč
pokazala, da skoraj 60 % državljanov Evropske unije le
redko ali nikoli ne telovadi ali se ukvarja s športom. V
tednu športa bo Komisija usklajevala dogodke in
dejavnosti po vsej Evropi. Organizacijam, ki se bodo
pridružile njenim ciljem, bo podala smernice in dodelila
oznako evropskega tedna športa. Spodbujala bo tudi
dejavnosti ozaveščanja na nacionalni ravni.
Teden športa bo financiran iz programa Erasmus+, novega
evropskega programa za izobraževanje, usposabljanje,
mlade in šport. Program Erasmus+ prvič vključuje
posebno proračunsko vrstico za šport, in sicer približno
265 milijonov evrov za obdobje sedmih let.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP14-659_sl.htm

SLOVENIJA – AKTUALNO
INDUSTRIJSKA KONKURENČNOST SLOVENIJE
Evropska komisija je 11.9.2014 objavila letni poročili o industrijski konkurenčnosti v Evropski uniji, v katerih
poudarja potrebo po sprejetju odločnih ukrepov EU in držav članic ter izpostavlja številne konkurenčne prednosti
industrije EU, ki bi jih bilo mogoče izkoristiti za spodbujanje gospodarske rasti kljub težkim gospodarskim
razmeram. Evropska unija na splošno pri proizvodnji ohranja konkurenčno prednost z visoko usposobljenimi
delavci, visoko stopnjo izvoza blaga ter konkurenčnimi prednostmi, povezanimi s kompleksnimi in
visokokakovostnimi proizvodi. Vendar so za zagotovitev rasti nujni ukrepi na več področjih: dodatne naložbe na
vseh področjih, boljši dostop MSP do bančnih kreditov, učinkovitejše inovacije in komercializacija raziskav,
učinkovitejša javna uprava, podpora internacionalizaciji MSP ter izboljšanje energijske učinkovitosti.
Komisija tudi ugotavlja, da se države članice EU glede na industrijsko konkurenčnost razlikujejo. Med države z
visoko in naraščajočo konkurenčnostjo spadajo Nizozemska, Nemčija, Danska in Irska, države članice s skromno in
stagnirajočo ali upadajočo konkurenčnostjo pa so Slovenija, Bolgarija, Hrvaška, Malta in Ciper.
Rezultati obeh poročil bodo uporabljeni pri oblikovanju politik na ravni EU in nacionalni ravni.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-989_sl.htm
Poročilo o evropski konkurenčnosti za leto 2014 – več informacij in celotno besedilo: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-14-527_en.htm

PREDLOG PORAZDELITVE RESORJEV NOVIH EVROPSKIH KOMISARJEV
Novoizvoljeni predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 10.9.2014 predstavil predlog porazdelitve
resorjev novih evropskih komisarjev. Slovenska kandidatka Alenka Bratušek naj bi tako postala podpredsednica
Evropske komisije, pristojna za energetsko unijo.
Nov kolegij komisarjev bo po novem imel sedem podpredsednikov (tri ženske) oziroma šest poleg visokega
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Vsak podpredsednik bo vodil in koordiniral delo več
komisarjev, število področij pa se lahko spreminja glede na potrebe in nove projekte.
Prav tako bodo pod okriljem enega komisarja združeni podnebni ukrepi in energetika (Miguel Arias Cañete). Oba
nova portfelja bosta prispevala k projektnemu timu "energetska unija", ki jo bo vodila in koordinirala Alenka
Bratušek.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_en.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_en.htm

GORENJSKA – AKTUALNO
VABILO NA PREDSTAVITEV »EU IN MLADI» V SKLOPU PROJEKTA
EUROPE DIRECT GORENJSKA
V sklopu prireditve Dnevi evropske kulturne dediščine, se bo predstavljala informacijska točka Europe Direct
Gorenjska skupaj s
PRIREDITVIJO OB ZAČETKU DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2014.

Četrtek, 25. september 2014, 10.00 – 14.00 ure
Mestni trg Škofja Loka – Sokolski dom.
Na stojnici Europe Direct Gorenjska bodo na voljo brezplačne publikacije in zloženke vezane na informacije o
Evropski uniji, njenih programih in institucijah ter aktualnih vsebinah. Poudarek bo na programu Erasmus + ter na
publikacijah vezanih na Teden jezikov.
Program prireditve (glasbeni in folklorni nastopi, dramatizacije,…) na temo »Dediščina gre v šole« bodo pripravili
učenci in učitelji loških osnovnih šol in Gimnazije Škofja Loka. V avli Sokolskega doma, bodo potekale še naslednje
aktivnosti:
Razstava fotografij »Pisane hiše«,
Razstava grafik »Kamniti most« in »Škofja Loka«,
Predstavitev receptov starih jedi in pokušina,
Predvajanje etnološko – dokumentarnega filma »Od zrna do platna«.
Dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, Turizem Škofja Loka, Andreja Križnar, tel. 04/ 517 06 02,
andreja.kriznar@skofja-loka.com

VLJUDNO VABLJENI!

2. PROGRAMI IN MOŽNOSTI FINANCIRANJA

PROJEKTI V ZVEZI S PODNEBNIMI UKREPI
Evropska komisija je 18.6.2014 objavila prvi razpis v sklopu novega programa
financiranja za projekte v zvezi s podnebnimi ukrepi. Iz novega podprograma za podnebne
ukrepe bo letos namenjenih 44,26 milijona evrov sredstev za razvoj in izvedbo inovativnih
rešitev za odziv na podnebne spremembe v Evropi. Zainteresirane organizacije in
partnerstva lahko svoje predloge oddajo do 16. oktobra. Podprogram je del evropskega
programa LIFE za obdobje 2014–2020, ki bo v naslednjih sedmih letih zagotovil 864
milijonov evrov za podnebne ukrepe.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-691_sl.htm
ZELENA PRESTOLNICA ZA LETO 2017
Na spletni strani Evropske komisije se je mogoče prijaviti za nagrado zelene prestolnice
Evrope za leto 2017. Komisija vsako leto podeli nagrado evropskemu mestu, ki je doseglo
prepričljive rezultate pri doseganju visokih okoljskih standardov in je zavezano tekočim in
ambicioznim ciljem za trajnostni razvoj v prihodnosti. Na razpis se lahko prijavijo mesta z
več kot 100.000 prebivalci iz držav članic EU, držav kandidatk ter iz Lihtenštajna,
Norveške in Švice. Rok za prijavo je 20. oktober 2014, končna odločitev pa bo znana
junija 2015.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0604_en.htm
Dodatne informacije: www.europeangreencapital.eu
DOSTOPNA MESTA – ACCESS CITY AWARD 2015
Evropska komisija je v juniju objavila začetek natečaja za nagrado za dostopna mesta
Access City Award 2015. Z nagrado, ki bo podeljena že peto leto, Komisija izkazuje
priznanje mestom, ki si prizadevajo za boljši dostop invalidnih in starejših oseb do javnih
mest, stanovanjskih stavb, otroških igrišč, javnega prevoza ali komunikacijske tehnologije.
Mesta z vsaj 50.000 prebivalci se lahko prijavijo do 10. septembra 2014. Evropska
komisija bo nagrajence predstavila v Bruslju 3. decembra 2014 na konferenci ob
evropskem dnevu invalidov.
Do zdaj je v štirih natečajih za nagrado za invalidom Access City Award, ki se podeljuje
od leta 2010, sodelovalo 171 mest. Nagrada je del širših prizadevanj EU za oblikovanje
Evrope brez ovir: boljša dostopnost prinaša trajne gospodarske in socialne koristi mestom,
še zlasti v starajoči se družbi. Med dobitniki nagrade leta 2011 je bila tudi Ljubljana.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0605_en.htm
Dodatne
informacije:
http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award2015/index_sl.htm

3. NOVI FINANČNI INSTRUMENTI

OLAJŠAN DOSTOP DO FINANCIRANJA INOVATIVNIM PODJETJEM
Evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke (EIB) sta 12.6.2014 predstavili
novo generacijo finančnih instrumentov in svetovalnih storitev EU, s katerimi želita
inovativnim podjetjem olajšati dostop do financiranja. Pričakuje se, da se bo v naslednjih
sedmih letih s produkti „InnovFin – finančna sredstva EU za inovatorje“ zagotovilo več
kot 24 milijard evrov sredstev za raziskave in inovacije malih, srednje velikih in velikih
podjetij ter nosilcev raziskovalne infrastrukture. Ta finančna sredstva naj bi omogočila do
48 milijard evrov končnih naložb v raziskave in inovacije.
„InnovFin – sredstva EU za inovatorje“ bodo zajemala številne proizvode po meri – od
jamstev za posrednike, ki dajejo posojila malim in srednje velikim podjetjem (MSP), do
neposrednih posojil podjetjem. S tem bo zagotovljena podpora tako najmanjšim kot tudi
največjim projektom na področju raziskav in inovacij v EU in državah, povezanih z novim
raziskovalnim programom EU Obzorje 2020 za obdobje 2014–2020. Financiranje z
dolžniškimi instrumenti bo v bližnji prihodnosti dopolnjeno s sklopom lastniških
instrumentov, ki jih upravlja Evropski investicijski sklad. Za podporo tem finančnim
instrumentom bo iz skoraj 80-milijardnega proračuna programa Obzorje 2020 namenjenih
približno 2,7 milijarde evrov.
Med finančne instrumente InnovFin spada več produktov. InnovFin Large Projects so
namenjeni financiranju velikih projektov, InnovFin MidCap Growth Finance pa rasti
podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo. Produkt InnovFin MidCap Guarantee ponuja
jamstva ali pogojna posojila za boljši dostop inovativnih večjih podjetij do financiranja,
medtem ko InnovFin SME Guarantee zagotavlja jamstva in posredna jamstva za
financiranje dolga za boljši dostop inovativnih MSP do financiranja. Sredstva produkta
InnovFin Advisory so namenjena povečanju sprejemljivosti velikih projektov za banke in
pripravljenosti za vlaganje vanje.
InnovFin je nadaljevanje uspešnega Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja,
vzpostavljenega v sklopu sedmega okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki
razvoj, ki je zagotovil več kot 11 milijard evrov za 114 projektov na področju raziskav in
inovacij, vrednih več kot 30 milijard evrov.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_sl.htm

4. PRIMERI DOBRIH PRAKS

GOVOREČE RASTLINE
Znanstveniki iz Španije, Italije in Združenega kraljestva so razvili poseben način za
spremljanje vpliva podnebnih sprememb in onesnaževanja na okolje. Ustvarili so posebno
rastlino, ki ima vgrajene senzorje. Ti mikrosenzorji zbirajo signale rastline, jih analizirajo,
kombinirajo
s signali bližnjih rastlin in nato izdelajo natančno analizo okolice. Z drugimi
.
besedami – rastlina pove, kako se počuti in zakaj. Podpredsednica Komisije in evropska
komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je ob tem izrazila ponos, da se s sredstvi EU
podpira delo biologov in računalniških strokovnjakov, ki razvijajo najbolj inovativna mala in
srednje velika podjetja in najboljše raziskovalne centre v Evropi.
Bolj podrobno predstavitev projekta v angleškem jeziku si lahko preberete in ogledate na
spletnem naslovu: http://www.euronews.com/2014/06/02/talking-plants/

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0606_en.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-401_en.htm?locale=en

5. ZAKONODAJA, MOŽNOSTI IN PRAVICE

DIREKTIVA O PRAVICAH POTROŠNIKOV

Z 13.6.2014 so se v EU v praksi začela uporabljati pravila nove direktive o pravicah potrošnikov. Nova zakonod
povečuje pravice potrošnikov pri nakupovanju kjer koli in kadar koli v Evropi, tako po spletu kot v trgovinah.

Nova pravila, ki prinašajo enake konkurenčne pogoje, bodo koristila tudi podjetjem, saj bodo imeli trgovci nižje stroške
ponujanju svojih izdelkov in storitev potrošnikom v tujini. Nova pravila bodo na primer zagotovila, da imajo potrošniki
vsej Evropski uniji namesto prejšnjih 7 zdaj na voljo 14 dni, ko si lahko premislijo in prekličejo kateri koli nakup po spl
ali zunaj poslovnih prostorov, na primer pri obisku prodajalca na domu potrošnika. Nova pravila tudi prepoveduj
doplačila za uporabo kreditnih kartic in dežurnih telefonskih linij ter vnaprej izbrana polja na spletnih straneh
zaračunavanje dodatnih plačil, denimo pri nakupu letalskih vozovnic prek spleta. Poleg tega nova pravila zagotavljajo ve
preglednost cen in prepovedujejo spletne pasti, ki navidezno oglašujejo ponudbe kot brezplačne. Prav tako prinašajo bol
zaščito pri digitalnih vsebinah, zlasti glede informacij o programski in strojni opremi. Za zagotovitev enotne uporabe no
pravil po vsej EU je Evropska komisija objavila tudi smernice za nacionalne organe, vključno z neobveznim modelo
nujnih informacij za potrošnike, ki bodo prikazane na digitalnih proizvodih.

Nova evropska zakonodaja je bila formalno sprejeta oktobra 2011, države članice so imele na voljo dve leti
prenos v nacionalno zakonodajo, 13.6.2014 pa je rok za začetek dejanskega izvajanja novih pravil v praksi.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-655_en.htm

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI
Na srečanju ministrov držav članic EU je bil dosežen političen dogovor o prepovedi gojenja gens
spremenjenih organizmov. Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg je ob tem povedal,
pomeni dogovor korak naprej k novi pravni podlagi, ki daje državam članicam izbiro glede omejitve
prepovedi gojenja gensko spremenjenih organizmov na njihovem ozemlju.
Celotna izjava komisarja Borga: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-415_en.htm
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation/future_rules_en.htm

KONTAKT
Informacijska točka Europe Direct
Gorenjska (9.00-13.00)
Projekt je sofinanciran
s strani Evropske unije

Za vprašanja povezana z e-biltenom
in dogodki
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,
Spodnji Plavž 24e, Jesenice
T: 04 581 34 19
E: dina@ragor.si
www: http://www.ragor.si/?subpageid=706

Za vprašanja in komentarje preko
Facebooka in dogodki
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
T: 04 517 06 07
E: jana.kuhar@skofja-loka.com
www:http://www.facebook.com/EuropeDir
ectGorenjska

Za vprašanja povezana z EU in
dogodki
BSC, d.o.o. Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj
T: 04 281 72 30
E: europe.direct@bsc-kranj.si
www:
http://www.bsc-kranj.si/i-europedirect

Občina Jesenice Občina Kranjska Gora

Občina Bohinj

Občina Žirovnica

Občina Gorje

