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Prečo sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu? 
 
 
 
Európska únia (EÚ) robí rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú váš život každý deň. Je zodpovedná za mnoho 
dôležitých a praktických otázok – či už je to pomoc podnikom pri zvládaní finančnej krízy alebo 
znižovanie nezamestnanosti, čistejšie životné prostredie alebo bezpečnejšie potraviny, jednoduchšie 
cestovanie či lacnejšie telefonáty. 
 
Ako sa aj vy môžete podieľať na rozhodnutiach EÚ? 
 
Prostredníctvom Európskeho parlamentu, ktorý je volený na to, aby zastupoval vás a všetkých 
ostatných ľudí žijúcich v Európskej únii.  
 
Pri rozhodovaní v EÚ zohráva Európsky parlament rozhodujúcu úlohu. 
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Rozpočet & financie 
 
 

 
• Vedeli ste, že Európsky parlament zohrával kľúčovú úlohu pri vytvorení eura? 
 

Euro, ktoré bolo zavedené v roku 1999, v súčasnosti používa 329 miliónov ľudí v 16 krajinách EÚ. 
Stala sa z neho významná svetová mena. Jednotná európska mena uľahčuje cezhraničné 
obchodovanie. Takisto vám ako spotrebiteľom umožňuje porovnávať ceny a nakupovať 
v rozličných krajinách a cestovať bez toho, aby ste museli meniť peniaze. Eurozóna sa podieľa 
viac ako 16,5 % na svetovom HDP a predstavuje viac ako 30 % svetového obchodu (vrátane 
obchodu v rámci EÚ).  
 
 

• Vedeli ste, že Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o využití rozpočtu 
EÚ, ktorý predstavuje približne 133 miliárd EUR ročne?  

 
45 % z rozpočtu alebo približne 60 miliárd EUR je v súčasnosti vyčlenených na podporu 
konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, ako aj na zmenšovanie rozdielov medzi 
najbohatšími a najchudobnejšími regiónmi. Od roku 2000 do roku 2006 sa rozdiel medzi nimi 
znížil približne o jednu šestinu. 
 
 

• Vedeli ste, že Európsky parlament má rozhodujúce slovo, pokiaľ ide o využitie približne 
7,5 miliardy EUR ročne na výskum a vývoj v EÚ?  

 
Napríklad, práve teraz výskumní pracovníci EÚ pracujú na lepších spôsoboch ochrany nízko 
položenej pôdy (a teda aj obydlí a živobytia) proti povodniam. Rozpočet EÚ vyčlenený na výskum 
a vývoj sa využíva takisto v ďalších oblastiach, ktoré ovplyvňujú každodenný život bežných ľudí, 
ako napríklad zdravie, bezpečnosť potravín, doprava, technológia, energetika a životné prostredie. 

 
 

Finančná kríza & plán obnovy 
 
 
• Vedeli ste, že EÚ pomáha chrániť živobytie občanov prostredníctvom záchranného balíka 

na oživenie ekonomiky? 
 

V súčasnej finančnej kríze hlavy štátov a vlád v Európe prijali spoločné rozhodnutie podporovať 
európske hospodárstvo. Reakciou EÚ, ktorú schválil Európsky parlament, je balík na celkové 
oživenie ekonomiky vo výške 200 miliárd EUR. Čiastka vo výške 14,4 miliardy EUR v rámci tohto 
balíka bude poskytnutá priamo z rozpočtu EÚ. Pomoc sa osobitne zameria na malé a stredné 
podniky, ktoré sú základným kameňom ekonomiky EÚ. 
 
 

• Vedeli ste, že EÚ pomáha ľuďom v zložitých ekonomických podmienkach? 
 

Z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý bol schválený Európskym 
parlamentom, je každoročne k dispozícii až 500 miliónov EUR na pomoc prepusteným ľuďom pri 
hľadaní nového zamestnania. 
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• Vedeli ste, že EÚ pomáha členským štátom čeliť finančnej kríze? 
 

EÚ rozhodla o poskytnutí pomoci Maďarsku vo výške 6,5 miliardy EUR a Lotyšsku vo výške 
3,1 miliardy EUR. Táto „pomoc Spoločenstva“ je súčasťou medzinárodného úsilia o pomoc, na 
ktorom sa podieľajú takisto Medzinárodný peňažný fond (IMF) a Svetová banka. Dodatočná suma 
vo výške 50 miliárd EUR z európskych finančných prostriedkov bola vyčlenená na poskytnutie 
ďalšej pomoci, ak to bude potrebné. 

 
 

• Vedeli ste, že v rokoch 2007 až 2013 venuje EÚ približne 350 miliárd EUR na stimuláciu 
hospodárskeho rastu a vytváranie väčšieho počtu pracovných miest, najmä v chudobnejších 
regiónoch Európy?  

 
So súhlasom Európskeho parlamentu sa financujú státisíce projektov, ktoré majú prispieť 
k zmenšeniu rozdielov medzi najchudobnejšími a najbohatšími oblasťami EÚ rozvíjaním 
zamestnanosti a konkurencieschopnosti v celej Európe a posilňovaním cezhraničnej spolupráce 
medzi rôznymi časťami EÚ.  
 
 
• Vedeli ste, že vaše úspory sú chránené vďaka opatreniam EÚ? 

 
Európsky parlament podporil právne predpisy, ktorými sa úroveň garantovanej ochrany vkladov 
občanov zvyšuje až na 100 000 EUR v prípade krachu niektorej európskej banky. Existujúca 
minimálna garantovaná ochrana (20 000 EUR) sa do konca júna 2009 zvýši na 50 000 EUR a do 
konca roku 2010 na 100 000 EUR. V naliehavých prípadoch budú mať zákazníci takisto rýchlejší 
prístup k svojim vkladom. 
 
 

Zmena klímy & životné prostredie 
 
 

• Vedeli ste, že Európska únia významným spôsobom prispela k presadzovaniu využívania 
obnoviteľnej energie? 

 
Spoločne s Európskym parlamentom boli prijaté právne predpisy, ktorými sa stanovujú 
vnútroštátne ciele týkajúce sa využívania obnoviteľnej energie pri výrobe elektriny, vykurovaní 
a chladení budov a pri výrobe pohonných hmôt pre vozidlá. Cieľom je zabezpečiť, aby do roku 
2020 obnoviteľná energia predstavovala najmenej 20 % celkovej energetickej spotreby v EÚ. 

 
 

• Vedeli ste, že automobily, ktoré riadite, sú v súčasnosti vďaka opatreniam EÚ bezpečnejšie 
a menej škodlivé pre životné prostredie?  

 
Európsky parlament schválil niekoľko opatrení, ktoré prispievajú k bezpečnejšiemu využívaniu 
cestných dopravných prostriedkov a k menšiemu znečisťovaniu životného prostredia. 

 
 
• Vedeli ste, že EÚ pomáha elektrárňam znižovať ich emisie CO2? 
 

Vďaka právnym predpisom prijatým spoločne s Európskym parlamentom budú môcť priemyselné 
zariadenia a elektrárne využívať novú technológiu na trvalé a bezpečné podzemné uskladňovanie 
oxidu uhličitého (CO2). Toto im pomôže znížiť ich emisie skleníkových plynov. 
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• Vedeli ste, že EÚ sprísnila predpisy o používaní potenciálne nebezpečných chemických látok 
v Európe? 

 
Nové právne predpisy o chemikáliách prijaté spoločne s Európskym parlamentom nadobudli 
účinnosť v roku 2007 a ich pomocou sa zabezpečí bezpečné používanie približne 30 000 
potenciálne nebezpečných látok. Na základe predpisov má výrobné odvetvie povinnosť zbierať 
údaje a zaručovať bezpečnosť chemikálií. Tieto právne predpisy sú známe pod názvom „REACH“ 
(z angl. Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemical substances, teda 
registrácia, hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie chemických látok). 
 
EÚ takisto podnecuje výrobné odvetvie, aby zavádzalo viac druhov biologicky rozložiteľných 
plastov na výrobu tašiek, hrnčekov, potravinových obalov, kvetináčov atď. 

 
 

• Vedeli ste, že vďaka opatreniam EÚ je morská flóra a fauna lepšie chránená pred hrozbou 
znečistenia z tankerov? 

 
S podporou Európskeho parlamentu bol tankerom s jednoduchým trupom zakázaný vstup 
do pobrežných vôd EÚ a realizuje sa projekt prevencie znečistenia s cieľom pomôcť majiteľom 
tankerov predchádzať úniku ropy a chemikálií a riadiť takýto únik. 
 
 

• Vedeli ste, že EÚ uplatňuje v rámci spoločnej rybárskej politiky opatrenia na predchádzanie 
obchodovaniu s nelegálnymi produktmi rybného hospodárstva? 

 
Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN) je celosvetovým fenoménom a stal sa 
prioritnou medzinárodnou otázkou, pretože ohrozuje populáciu rýb na celom svete. S podporou 
Európskeho parlamentu bol v roku 2008 prijatý návrh na prevenciu a odstránenie NNN rybolovu 
a na odrádzanie od neho. 
 
 

• Vedeli ste, že v súčasnosti existujú prísne predpisy na monitorovanie kvality vody určenej 
na kúpanie v rekreačných strediskách v celej Európe, ktoré prispievajú k bezpečnejšiemu 
kúpaniu? 

 
Vďaka predpisom vypracovaným v spolupráci s Európskym parlamentom sa pravidelne 
vykonávajú vedecké testy na zistenie úrovní baktérií. Ak voda na konkrétnej pláži nespĺňa 
prijateľné normy kvality, môžete to na mieste jednoducho a rýchlo zistiť. 

 
 
• Vedeli ste, že od roku 2002 poskytla EÚ 1,5 miliardy EUR na pomoc členským štátom EÚ, 

ktoré boli postihnuté prírodnými katastrofami?  
 

Fond solidarity Európskej únie bol zriadený sú súhlasom Európskeho parlamentu s cieľom 
reagovať na prírodné katastrofy a podporovať postihnuté regióny. Doposiaľ sa z fondu čerpalo 
v súvislosti s 26 rozličnými katastrofami vrátane povodní, lesných požiarov, zemetrasenia, 
výbuchu sopky, búrok a sucha.  
 
 

Vnútorný trh 
 
• Vedeli ste, že vďaka jednotnému trhu máte od jeho vytvorenia v roku 1992 s podporou 

Európskeho parlamentu plnšie vrecká?  
 
Podľa najnovších údajov prispieva k zvýšeniu prosperity EÚ o približne 240 miliárd EUR ročne, čo 
znamená v priemere o 518 EUR ročne viac pre vás a pre každého občana EÚ v porovnaní 
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so situáciou bez jednotného trhu. Toto je výsledkom menšej byrokracie a menšieho počtu 
prekážok obchodu vďaka harmonizovaným predpisom a normám pre výrobky, čo vedie k väčšej 
hospodárskej súťaži a inovácii a k väčším zahraničným investíciám. 
 
 

• Vedeli ste, že v období od roku 1992 do roku 2006 bolo vďaka jednotnému trhu vytvorených 
2,75 milióna nových pracovných miest?  

 
Európsky parlament zohrával významnú úlohu pri formovaní jednotného trhu do takej podoby v akej 
ho poznáme dnes, aby sa tovar, služby, kapitál a osoby mohli voľne pohybovať po celej EÚ.  

 
 
• Vedeli ste, že Európsky parlament zohral kľúčovú úlohu pri odstránení prehnaných cien 

roamingových služieb v celej Európe?  
 
Vaše poplatky za používanie mobilného telefónu v zahraničí sa znížili až o 60 %. 
 
 

• Vedeli ste, že EÚ ponúka jednotný súbor práv spotrebiteľa, vďaka ktorým môžete pokojne 
nakupovať kdekoľvek v Európskej únii? 

 
S pomocou Európskeho parlamentu je vám v súčasnosti na základe predpisov EÚ poskytnutá 
dvojročná záruka na akýkoľvek výrobok, ktorý si kúpite, platná v celej Európe. 

 
 
• Vedeli ste, že EÚ vám umožnila vybrať si poskytovateľa verejných služieb a ušetriť tak 

peniaze? 
  
Európsky parlament sa podieľal na odstránení monopolov pri dodávkach plynu a elektrickej 
energie a zvýšil tlak na poskytovateľov energie, aby sa stali ekologickejšími a výkonnejšími. 
 

• Vedeli ste, že EÚ vám uľahčuje zriaďovanie a rozvoj podnikov, ako aj pomáha vytvárať viac 
pracovných miest v sektore služieb? 

  
S pomocou Európskeho parlamentu sa podarilo odstrániť mnoho finančných, právnych 
a administratívnych prekážok voľného pohybu, voľného obchodu a hospodárskej súťaže v Európe. 
 
 

• Vedeli ste, že spoločne s Európskym parlamentom boli prijaté osobitné nariadenia pre 
hračky, elektrické zariadenia, plynové kotly atď., aby sa zaručila vaša bezpečnosť 
a bezpečnosť vašej rodiny a aby ste mohli nakupovať s dôverou, či už v stánku na trhovisku, 
v obchode alebo on-line? 

 
Na základe predpisov EÚ musia výrobcovia a distribútori zaistiť, aby výrobky, ktoré umiestňujú 
na trh, boli bezpečné. Osobitne prísne sú kritériá pre hračky. Vnútroštátne orgány zabezpečujú 
kontrolu nad dodržiavaním týchto požiadaviek. Ak sa v jednej krajine zistí chybný tovar, pomocou 
systému rýchleho varovania sa zabezpečí, aby sa okamžite stiahol z predajní v celej EÚ. 

 
 
• Vedeli ste, že kozmetické výrobky, ktoré používate (vrátane výrobkov ako rúž, deodoranty, 

mydlo, zubná pasta a šampón) neboli od roku 2004 v celej EÚ testované na zvieratách? 
Alebo, že kozmetické výrobky, ktoré obsahujú zložky testované na zvieratách mimo EÚ, sa 
nemôžu predávať na trhu EÚ?  

 
S podporou Európskeho parlamentu EÚ zakázala na svojom území testovanie kozmetických 
výrobkov a ich zložiek na zvieratách, ako aj umiestňovanie na trh výrobkov, ktorých zložky by 
mohli byť testované na zvieratách kdekoľvek inde. Preto si budete môcť byť istí, že vďaka 
pravidlám EÚ a vďaka Európskemu parlamentu žiadne zviera v ktorejkoľvek krajine EÚ netrpelo 
kvôli tomu, aby ste vy mohli dobre vyzerať alebo voňať. 
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• Vedeli ste, že EÚ chráni deti pred nadmerným množstvom reklám? 
 

Právnymi predpismi, ktoré boli nedávno prijaté spolu s Európskym parlamentom, sa zavádzajú 
nové prísnejšie pravidlá pre audiovizuálne reklamy určené deťom, ktoré platia aj v audiovizuálnych 
mediálnych službách na požiadanie a pre umiestnenie výrobku. Umiestnenie výrobku za odplatu 
je zakázané vo všetkých detských programoch. Detské programy, ktoré trvajú viac ako pol hodinu, 
môžu byť na účely televíznej reklamy prerušené iba každých 30 minút. 
 
Na základe týchto spoločných pravidiel je takisto možné pozerať zahraničné televízne kanály 
a príslušná krajina ich nemusí blokovať z dôvodu porušovania svojich zákonov o reklame. 

 
 

• Vedeli ste, že vďaka EÚ sa v súčasnosti v celej Európe používa jednotné tiesňové číslo?  
 

Európsky parlament spoločne s Komisiou pre vás od januára 2009 zabezpečili dostupnosť 
pohotovostných služieb kdekoľvek v EÚ na čísle 112.  
 

 
 

Doprava 
 

 
• Vedeli ste, že za vašu letenku sa už nemôžu účtovať „skryté“ poplatky a tak presne viete, 

koľko musíte zaplatiť? 
 
Vďaka nariadeniu prijatému spoločne s Európskym parlamentom môžete teraz hneď vidieť 
celkovú cenu vašej letenky. Cena vašej letenky musí zahŕňať všetky dane, poplatky a príplatky 
nad rámec jej základnej ceny. 

 
 
• Vedeli ste, že letecké spoločnosti už nemôžu odmietnuť váš prevoz z dôvodu zdravotného 

postihnutia?  
 

Spoločne s Európskym parlamentom boli schválené právne predpisy na zlepšenie práv osôb 
so zdravotným postihnutím pri cestovaní lietadlom. Okrem toho, v súčasnosti sa musí pomoc na 
letiskách poskytovať bez dodatočných poplatkov. 
 
 

• Vedeli ste, že lietate bezpečnejšie vďaka „čiernej listine“ EÚ? 
 

Vďaka nariadeniu prijatému v spolupráci s Európskym parlamentom sú letecké spoločnosti, ktoré 
nespĺňajú bezpečnostné požiadavky, uvedené na čiernej listine a vzťahuje sa na ne zákaz v rámci 
celej EÚ. 
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Politika sociálnych vecí, zamestnanosti a vzdelávania 
 
 
 
• Vedeli ste, že EÚ každoročne investuje 10 miliárd EUR na zlepšenie pracovných príležitostí 

pre občanov EÚ? 
 

EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorý bol zriadený so súhlasom 
Európskeho parlamentu, spolu s členskými štátmi spolufinancuje projekty zamerané na zlepšenie 
schopností európskej pracovnej sily a spoločností čeliť aktuálnym výzvam. Jedným z kľúčových 
prvkov stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť je zlepšiť život ľudí a poskytnúť im lepšie zručnosti 
a vyhliadky na prácu.  
 
 

• Vedeli ste, že vďaka právnym predpisom, ktoré schválil Európsky parlament, majú dočasní 
pracovníci v EÚ rovnaké práva ako trvalí zamestnanci a ich pracovné podmienky sa takisto 
zlepšili?  

 
Dočasní pracovníci v EÚ predstavujú až 10 % pracovnej sily – alebo viac ako 6 miliónov 
pracovných miest. Vďaka právnym predpisom EÚ môžu teraz využívať rovnaké základné 
pracovné podmienky a podmienky zamestnávania ako ich natrvalo zamestnaní kolegovia. Dohoda 
ponecháva výrobnému odvetviu potrebnú flexibilitu a umožňuje pracovníkom dosiahnuť lepšie 
zosúladenie pracovného a súkromného života.  

 
 
• Vedeli ste, že EÚ poskytuje rovnaké práva tak pre matku ako aj otca novonarodených detí? 

 
Podľa právnych predpisov EÚ prijatých spoločne s Európskym parlamentom majú obaja rodičia 
nárok na trojmesačnú dovolenku a môže si ju zobrať ktorýkoľvek z rodičov. Po skončení 
rodičovskej dovolenky majú rodičia právo vrátiť sa na pôvodné pracovné miesto alebo na 
zodpovedajúce alebo podobné pracovné miesto. Zamestnávatelia musia dodržiavať minimálne 
požiadavky, ktoré schválili všetky európske krajiny.  

 
 

• Vedeli ste, že Európska komisia vytvorila s podporou Európskeho parlamentu portál EURES 
navrhnutý s cieľom pomôcť vám pri hľadaní práce v 31 európskych krajinách a poskytnúť vám 
všetky informácie potrebné na presťahovanie sa do zahraničia? 

 
EURES (Európske služby zamestnanosti) je sieť, ktorá vám pomáha nájsť si prácu v celej Európe 
– príležitosť pracovať v rozličných krajinách v celej EÚ, ako aj v Nórsku, na Islande, 
v Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku. 
EURES nie je iba rozsiahlou databázou na vyhľadávanie voľných pracovných miest, ale takisto 
poskytuje poradenstvo a informácie týkajúce sa životných a pracovných podmienok v celej 
Európe, ako napríklad otázka sociálneho zabezpečenia, životných nákladov, miestnych systémov 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, uznávania kvalifikácií a mnohé ďalšie informácie. Sieť 
EURES je takisto užitočná pre zamestnávateľov, ktorí hľadajú pracovníkov zo zahraničia. EURES 
má aj ľudskú tvár vďaka 700 poradcom, ktorí sú záujemcom o prácu a zamestnávateľom 
pripravení poradiť, pokiaľ ide o úskalia medzinárodného náboru pracovníkov.  

 
 
• Vedeli ste, že EÚ podporuje celoživotné vzdelávanie a kultúrne výmeny pre všetkých 

európskych občanov? 
 
V období od roku 2007 do roku 2013 EÚ poskytne 8 miliárd EUR schválených Európskym 
parlamentom s cieľom umožniť európskym občanom získať medzinárodné skúsenosti v rámci 
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celoživotného vzdelávania. Patria sem programy Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, 
Gruntvig, Mládež v akcii, Európa pre občanov a Kultúra. 

 
 
• Vedeli ste, že program ERASMUS, ktorý bol vytvorený so súhlasom Európskeho parlamentu, 

poskytol viac ako 1,2 milióna študentom možnosť študovať v inej krajine EÚ?  
 
V rámci programu ERASMUS sa študentom poskytuje grant a rok štúdia v zahraničí sa im 
započítava k dosiahnutiu záverečného vysokoškolského diplomu. Podobné programy (nazvané 
Leonardo da Vinci a Marie Curie) poskytujú pomoc v oblasti odbornej prípravy a výskumu. 
 
 

• Vedeli ste, že EÚ podporuje internetové spojenie medzi školami v celej Európe?  
 
Od roku 2005 sa viac ako 35 000 škôl v celej Európe zapojilo do akcie eTwinning v rámci 
programu Comenius. Akcia umožňuje školám bezplatne nájsť partnerov pre spoločné školské 
projekty založené na komunikácii cez internet. Žiaci a učitelia vítajú túto iniciatívu podporovanú 
Európskym parlamentom.  
 
 

• Vedeli ste, že programy EÚ každoročne umožňujú desiatkam tisícov mladých ľudí pracovať 
a cestovať po celej Európe? 

 
Doposiaľ využilo programy mobility mládeže EÚ 1,5 milióna mladých ľudí. Len v roku 2007 sa viac 
ako 40 000 mladých ľudí zúčastnilo na programe výmenných pobytov pre mládež a takmer 5 000 
na Európskej dobrovoľníckej službe. Takéto výmenné pobyty majú v Európskom parlamente veľkú 
podporu.  
 
 

• Vedeli ste, že EÚ podporuje výmeny medzi mestami a obcami v celej Európe?  
 
Len v roku 2008 sa v rámci programu Európa pre občanov, ktorý schválil Európsky parlament, 
zúčastnilo približne 1 milión ľudí na mobilite formou kultúrnych výmen v celej Európe. Tieto 
výmeny zahŕňali viac ako 1 200 družobných partnerstiev miest a iniciatívy, do ktorých sa zapojilo  
4 000 miest. 
 
 

 

Bezpečnosť potravín & poľnohospodárstvo 
 
• Vedeli ste, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) sa v súčasnosti nezameriava iba na 

množstvo, ale aj na kvalitu potravín, ktoré vyrábajú poľnohospodári, ako aj na podporu 
pracovných miest a udržateľného rozvoja na vidieku? 

 
Európsky parlament sa významným spôsobom podieľa na reforme SPP. Vďaka predchádzajúcim 
reformám EÚ už neprodukuje hory jedla, ale uplatňuje dlhodobú politiku udržateľného rozvoja 
vidieka. 

 
 
• Vedeli ste, že SPP predstavuje omnoho viac ako iba podpory EÚ pre poľnohospodárov? A že 

EÚ nedávno prijala niekoľko opatrení, ktoré prinášajú priamy prospech pre spotrebiteľov?  
 

Európsky parlament sa podieľal na vytvorení školského programu podpory konzumácie ovocia, 
v rámci ktorého sa financuje distribúcia ovocia a zeleniny na školách v celej Európe. Európsky 
parlament takisto podporil nový školský mliečny program, v rámci ktorého sa podporuje distribúcia 
mlieka, syra, jogurtov a ďalších výživných mliečnych výrobkov pre všetkých školákov. 
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• Vedeli ste, že vaše potraviny sú v súčasnosti bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým? 
 

Európsky parlament prispel k prijatiu širokej škály opatrení na zabezpečenie zdravých potravín 
v celej Európe a na podporu zdravého stravovania. Tieto opatrenia sa vzťahujú na celý 
potravinový reťazec, „od farmy až na stôl“, a stanovujú normy pre zdravie a životné podmienky 
zvierat, rastlín a plodín, ako aj dovoz potravín, a ich monitorovanie. Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín poskytuje nezávislé vedecké poradenstvo. 

EÚ stanovuje prísne pravidlá pre organické výrobky a zakazuje výrobcom „zdravých potravín“ 
alebo prípravkov na chudnutie, aby šírili nepresné alebo nepodložené informácie. Právne predpisy 
EÚ o označovaní potravín sú zamerané na to, aby mali spotrebitelia k dispozícii všetky potrebné 
údaje na to, aby sa mohli pri nákupe rozhodovať na základe úplných informácií. 

 
 
• Vedeli ste, že financie EÚ sa používajú na podporu výskumu zameraného na získavanie 

čistej energie z odpadu? 
 

V rámci dosiahnutia cieľa znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 %, ktorý Európsky 
parlament podporuje, výskumní pracovníci hľadajú nové spôsoby využitia poľnohospodárskeho 
odpadu (ako napr. slama, strnisko, hnoj) ako ekologického zdroja obnoviteľnej energie.  
 
 
 

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť 
 
• Vedeli ste, že v súčasnosti je ešte jednoduchšie cestovať po Európe bez hraníc? 
 

Európsky parlament podporil rozšírenie schengenského priestoru. Priestor bez kontrol 
na vnútorných hraniciach sa rozšíril na 22 členských štátov EÚ (t. j. všetky členské štáty okrem 
Cypru, Rumunska a Bulharska, Írska a Spojeného kráľovstva – posledné dva štáty sa rozhodli, že 
nebudú súčasťou schengenského priestoru) a tri pridružené krajiny (Nórsko, Island a Švajčiarsko). 

 
 
• Vedeli ste, že Európsky parlament podporuje boj proti kriminálnej činnosti, napríklad 

rozbíjanie gangov, ktoré pašujú drogy alebo privážajú nelegálnych prisťahovalcov do Európy? 
 

Financie EÚ sú k dispozícii na financovanie aktivít členských štátov EÚ a spolupráce medzi 
členskými štátmi EÚ ako aj na financovanie systémov sledovania (na lodiach, lietadlách 
a pomocou satelitov) na boj proti týmto kriminálnym činnostiam. 
 
Európsky parlament sa výrazne podieľa na stanovovaní predpisov o vstupe na územie EÚ, pričom 
sa zabezpečuje hladký prechod cez hranice a zároveň zaistenie bezpečnosti. 
 
 

• Vedeli ste, že Európsky parlament hral významnú úlohu pri stanovení kľúčových zásad 
účinnej politiky pre návrat nelegálnych prisťahovalcov a zároveň pre zachovanie ich práv? 
Alebo že Európsky parlament takisto vyzýval na vytvorenie zákonných spôsobov, ktoré 
imigrantom umožnia vstup na územie EÚ?  

 
Európsky parlament odsúhlasil pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi EÚ na boj proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu. Napríklad v roku 2006 bolo v EÚ zadržaných približne 500 000 
nelegálnych prisťahovalcov a 40 % z nich bolo následne vrátených do ich krajiny pôvodu. 
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• Vedeli ste, že Európsky parlament podporuje opatrenia na boj proti terorizmu a zlepšenie 
bezpečnosti?  

 
Iniciatívy, ktoré podporuje Európsky parlament, umožnili polícii a sudcom zo všetkých členských 
štátov EÚ spojiť sily a zabezpečiť účinnejšiu spoluprácu na európskej úrovni prostredníctvom 
EUROPOLu a EUROJUSTu. Táto spolupráca priniesla konkrétne výsledky pri riešení rozličných 
cezhraničných kriminálnych prípadov. Napríklad počas operácie „Koala“ Europol a Eurojust 
pracovali spoločne na rozbití siete pedofilov, do ktorej bolo zapojených 2 500 páchateľov z celého 
sveta.   

 
V roku 2006 sa vďaka účinným mechanizmom EÚ na boj proti terorizmu úspešne zakročilo voči 
600 pokusom o teroristický útok v 11 členských štátoch EÚ. Členské štáty EÚ výrazne zlepšili 
svoju koordináciu v boji proti terorizmu, čiastočne prostredníctvom „platforiem spolupráce“, ktoré 
poskytol Europol a Eurojust.  

 
 

• Vedeli ste, že Európsky parlament bol spoluzákonodarcom pri stanovení opatrení 
na zisťovanie teroristických a kriminálnych činností a zabránenie takýmto činnostiam? 

 
Európsky parlament schválil smernicu, ktorou sa pre telekomunikačné spoločnosti stanovuje 
povinnosť uchovávať určité telefonické údaje (zdroj, adresát a miesto telefonickej a internetovej 
komunikácie) po dobu 24 mesiacov. Je to súčasťou stratégie na pomoc v boji proti terorizmu 
a organizovanému zločinu. Tento právny predpis takisto stanovuje normy ochrany údajov. 

 
 
• Vedeli ste, že Európsky parlament hral významnú úlohu pri posilnení dôvery spotrebiteľov 

v cezhraničný obchod tým, že zabezpečil, aby mali prístup k spravodlivosti v ich domovskom 
členskom štáte a aj boli chránení právnymi predpismi ich členského štátu? 

 
Európsky parlament bol spoluzákonodarcom pri zabezpečení ochrany spotrebiteľa v prípade 
sporov týkajúcich sa zmlúv uzatvorených spotrebiteľmi, pokiaľ ide o prístup k súdnym konaniam 
ako aj ochranu na základe právnych predpisov. 

 
 
• Vedeli ste, že Európsky parlament pomáhal pri riešení cezhraničných rodinných sporov, ako 

napríklad prípady opatrovníctva detí alebo rozvodu? 
 

Európsky parlament napomohol schváleniu právnych predpisov EÚ, ktorými sa zabezpečuje 
vzájomné uznávanie rozhodnutí v oblasti rodinného práva medzi členskými štátmi a ktoré 
povzbudzujú zúčastnené strany vo využívaní rodinnej mediácie. 

 
 
 

Rozšírenie 
 
• Vedeli ste, že Európsky parlament je zapojený do rozhodovania o tom, kto môže pristúpiť 

k Európskej únii? 
 

Členské štáty EÚ môžu rozhodnúť o pristúpení nových členov k EÚ iba so súhlasom Európskeho 
parlamentu. Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko sú v súčasnosti 
kandidátskymi krajinami, zatiaľ čo Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko, ako aj 
Kosovo, sú potenciálni kandidáti. Európsky parlament hodnotí ich pokrok a bude mať posledné 
slovo pri rozhodovaní o tom, či sa tieto krajiny stanú členskými štátmi EÚ. 
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• Vedeli ste, že rozšírenie EÚ prispelo k tomu, že Európa je bezpečnejším miestom na život? 
 

Napríklad v prípade posledných rozširovaní podpora a poradenstvo EÚ pomohli bývalým 
komunistickým krajinám stať sa politicky stabilnými, demokratickými susedmi s rýchlo sa 
rozvíjajúcou ekonomikou. 

 
• Vedeli ste, že 12 nových členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007, ponúka 

nové atraktívne trhy pre spoločnosti vo vašej krajine s jedinečnou možnosťou investovať 
v zahraničí? 

 
Tieto po sebe nasledujúce rozšírenia priniesli na vnútorný trh 100 miliónov nových spotrebiteľov. 
V roku 2007 smerovalo 7,5 % celkového vývozu spoločností v starých členských štátoch do 
nových členských štátov. V roku 1999 to bolo iba 4,7 %. Objem obchodu medzi starými a novými 
členskými štátmi sa za menej ako 10 rokov takmer strojnásobil (zo 175 miliárd EUR v roku 1999 
na približne 500 miliárd EUR v roku 2007). 

 
 
• Vedeli ste, že pracovníci z nových členských štátov v skutočnosti posilnili trhy práce v starých 

členských štátoch, namiesto ich oslabenia, ako sa často usudzuje? 
 

Pracovníci z nových členských štátov pomohli uspokojiť veľký dopyt po pracovnej sile v starých 
členských štátoch, a tým významne prispeli k udržateľnému hospodárskemu rastu. 
 
Napríklad v roku 2004 pol milióna pracovných miest v Spojenom kráľovstve pokrývali pracovníci 
z nových členských štátov. Toto povzbudilo ďalšie krajiny, aby takisto otvorili svoje trhy práce. 
 
 

• Vedeli ste, že nové možnosti pre obchod, väčšie investície zo zahraničia a nové stimuly pre 
modernizáciu pomohli ekonomikám nových členských štátov zlepšiť ich celkovú výkonnosť od 
rozšírenia v roku 2004? 

 
V priebehu piatich rokov od ich pristúpenia k EÚ sa úroveň priemerného HDP v nových členských 
štátoch zvýšila z 3,4 % na 5,6 % a objem obchodu v týchto štátoch sa zväčšil o 16,2 %. Priemerné 
mzdy sa zvýšili vo všetkých nových členských štátoch a počet ľudí zamestnaných v sektore 
služieb ako aj vo výrobe špičkovej technológie sa neustále zvyšuje. 

 
 
 

EÚ vo svete 
 
 
• Vedeli ste, že EÚ je najvýznamnejším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete? 

 
Keďže počas funkčného obdobia budúceho Európskeho parlamentu chce EÚ dosiahnuť rozvojové 
ciele tisícročia, v roku 2008 poskytla približne 60 % celosvetovej pomoci - alebo celkovo sumu 
49 miliárd EUR (finančné prostriedky Európskej komisie plus príspevky jednotlivých členských 
štátov). EÚ takisto zohráva vedúcu úlohu pri zefektívňovaní pomoci a zabezpečovaní 
koherentnosti ďalších politík EÚ, ako napríklad obchod, životné prostredie, poľnohospodárstvo 
atď., s rozvojovými cieľmi. Na základe Európskeho konsenzu o rozvoji, ktorý bol ustanovený 
v roku 2005 medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, sa Európsky parlament naďalej významne 
podieľa na tejto činnosti.  
 
 

• Vedeli ste, že popri tom, že EÚ pomáha svojim vlastným členským štátom čeliť finančnej 
kríze, bola takisto prvá, ktorá po samite G20, ktorý sa konal v apríli, podnikla kroky na pomoc 
rozvojovým krajinám pri riešení hospodárskeho poklesu? 
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Bol schválený balík opatrení na poskytnutie väčších finančných prostriedkov na rozvoj, 
na opätovné sústredenie prioritnej pozornosti na najzraniteľnejšie krajiny a na zefektívnenie 
existujúcej pomoci. Komisia venovala 3 miliardy EUR na výdavky v sociálnej oblasti. Ďalších 500 
miliónov EUR bude k dispozícii ako „záchranná sieť“. Spoločná práca 27 členských štátov 
a Komisie je omnoho efektívnejšia a každé euro určené na pomoc je tak zmysluplne využité. EÚ 
slúži ako model pre ďalších na celom svete.  

Začiatkom tohto roku Európska komisia skončila rokovania, výsledkom ktorých je poskytnutie 
potravinovej pomoci vo výške 1 miliardy EUR pre viac ako 20 najzraniteľnejších krajín na svete. 
Európsky parlament odsúhlasil tento balík zo svojej pozície rozpočtového orgánu. So skupinou 
afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) bola podpísaná dohoda o poskytnutí sumy 
2,7 miliardy EUR na pomoc v oblasti zdravia, vzdelávania a zmeny klímy. Toto je súčasťou silného 
partnerstva, ktoré EÚ udržiava s týmito krajinami už viac ako päť desaťročí.  

 
 

• Vedeli ste, že s podporou Európskeho parlamentu EÚ pomáha presadzovať demokraciu 
a dobrú správu vecí verejných na celom svete? 

 
Poslanci Európskeho parlamentu každoročne vedú skupiny na celom svete, ktoré sledujú voľby 
v krajinách, v ktorých demokracia ešte stále nie je pevne etablovaná alebo je ohrozená. Vďaka 
Európskemu parlamentu disponuje EÚ špeciálnym rozpočtom na pomoc pri presadzovaní 
demokracie a ľudských práv na celom svete, ktorý sa využíva napríklad na podporu 
mimovládnych organizácií pri ich činnosti. Existuje niekoľko spoločných parlamentných skupín 
a orgánov vrátane spoločného parlamentného zhromaždenia s Afrikou, Karibikom a Tichomorím. 

 
 

• Vedeli ste, že Európska únia je najvýznamnejším poskytovateľom humanitárnej pomoci 
na svete? 
 

Európska komisia poskytuje rýchlu úľavu najzraniteľnejším obetiam prírodných katastrof 
a katastrof spôsobených človekom mimo EÚ. V spolupráci s agentúrami humanitárnej pomoci 
v krízových oblastiach financuje pomoc určenú priamo ľuďom postihnutým katastrofami bez 
ohľadu na ich štátnu príslušnosť, náboženstvo, pohlavie alebo etnický pôvod. Jedinými cieľom je 
zachrániť životy a zmenšiť utrpenie v súlade s humanitárnymi zásadami neutrality, nestrannosti 
a nezávislosti.  
 
Európsky parlament má významnú úlohu pri vyčleňovaní finančných prostriedkov na humanitárnu 
pomoc, ktorú EÚ poskytuje, a na monitorovanie využívania týchto prostriedkov.  

 
• Vedeli ste, že EÚ stojí na čele úsilia v boji proti chudobe žien?  

 
Opatrenia EÚ sú zamerané na zvýšenie gramotnosti dospelých žien, riešenie rodových nerovností 
a pomoc ženám v zónach konfliktov. Európsky parlament neustále presadzuje významnejšiu 
úlohu žien pri rozvojových činnostiach, najnovšie vo svojej správe „Uplatňovanie rodového 
hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru“.  

 
 

• Vedeli ste, že EÚ pomáha ľuďom v rozvojových krajinách pri zabezpečovaní čistej pitnej 
vody? 

 
EÚ začala iniciatívu v oblasti vody (VIEU), aby ľudia v rozvojových krajinách mali lepší prístup 
k pitnej vode a hygienickým zariadeniam, a aby sa zlepšilo riadenie vodných zdrojov. V marci 
2009 Európsky parlament hlasoval o rezolúcii, v ktorej sa voda vyhlasuje za verejné blaho a mala 
by byť pod verejnou kontrolou. Takisto sa v nej usiluje o presadenie prístupu k pitnej vode ako 
základného a univerzálneho práva.  
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• Vedeli ste, že s podporou Európskeho parlamentu EÚ pomáha Palestínskej samospráve 
zlepšovať životy Palestínčanov a podporuje jej úsilie o dosiahnutie mierovej dohody 
s Izraelom? 

 
EÚ vyčlenila 300 miliónov EUR na financovanie reformy v oblasti správy vecí verejných, sociálneho 
rozvoja, rozvoja podnikania, infraštruktúry ako aj na podporu palestínskych utečencov. Európsky 
parlament aktívne prispieva k týmto politikám a zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach 
so zástupcami palestínskeho a izraelského parlamentu.  

 
 

• Vedeli ste, že EÚ pomáha pri obnove Iraku? 
 

Komisia podporuje obnovu od roku 2003. Pomáha tak zmierniť problémy Iračanov pri obnove ich 
života po vojne. V roku 2008 Európsky parlament prijal rezolúciu, v ktorej vyzval na posilnenie 
úlohy EÚ v Iraku a na opatrenia na pomoc irackým utečencom.  

 
 

• Vedeli ste, že EÚ sa zapája do činností na obnovu stability v Gruzínsku? 
 

Komisia odsúhlasila balík pomoci vo výške 500 miliónov EUR, z ktorých 61 miliónov EUR je 
určených na pomoc ľuďom presídleným v dôsledku konfliktu s Ruskom. Európsky parlament, ktorý 
má spoločné právomoci s Radou čo sa týka rozpočtu, schválil tento balík a dohliada nad jeho 
využívaním.  

 
 

• Vedeli ste, že EÚ chráni svoje podniky pred nečestnými obchodnými praktikami? 
 
Európska únia chráni voľný obchod prostredníctvom antidumpingových, antisubvenčných 
a ochranných predpisov. Tieto predpisy umožňujú EÚ chrániť svojich výrobcov voči nečestnému 
alebo subvencovanému dovozu a voči výrazným zmenám v obchodných tokoch, pokiaľ tieto 
poškodzujú hospodárstvo EÚ. Európsky parlament sa úzko podieľa na obchodných politikách EÚ 
prostredníctvom svojho Výboru pre medzinárodný obchod. 
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