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Cenová stabilita: Udržiavanie cenovej stability je primárnym cieľom Eurosystému. Rada guvernérov definuje cenovú stabilitu v ročnej hodnote nižšej ako 2% HICP.

Rada guvernérov takisto uviedola, že chcú aby ročná inflácia zostala pod hranicou 2%.

Ecu: Európska menová jednotka (European Currency Unit, ECU) bola košová menová jednotka krajín Európskych spoločenstiev od roku 1979 do roku 1999 slúžiaca 

na zúčtovanie medzinárodných operácií. Európska menová jednotka nikdy neexistoval vo forme bankoviek a mincí. 

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom): Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) bolo založené 25. marca 1957 v Ríme. Hlavnou 

úlohou Euratomu je: „prispieť k zvýšeniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvoju vzťahov s ostatnými krajinami vytvorením podmienok potrebných pre 

rýchle vybudovanie a rast jadrového priemyslu“, investovať do jadrového priemyslu, spolupracovať vo výskume a vývoji, vytvoriť spoločný jadrový trh.

Európska komisia: Európska komisia je politicky nezávislá výkonná zložka EÚ. Má výlučnú zodpovednosť za prípravu návrhov nových európskych právnych 

predpisov, vykonáva rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Prezidentom je Jean-Claude Juncker. Európska komisia sídli v Bruseli.

Rada Európskej únie: Spoločne s Európskym parlamentom prejednáva a prijíma právne predpisy EÚ na základe návrhov Európskej komisie. Vypracúva 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ na základe usmernení Európskej Rady. Uzatvára dohody medzi EÚ a inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami. 

Ministri sú oprávnení prijať záväzky v mene ich vlády na vykonávanie opatrení prijatých na zasadnutí Európskej Rady.

Eures (Európske služby zamestnanosti): Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých 

cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

Jednotný trh: Na jednotnom trhu (spoločný trh) EÚ sa ľudia, tovary, služby a kapitál môžu pohybovať v celej EÚ rovnako voľne ako v rámci jednej krajiny. Občania 

EÚ môžu študovať, žiť, nakupovať, pracovať v ktorejkoľvek krajine Únie, a navyše mať prístup k výrobkom z celej Európy.

Euro: Euro (€) je oficiálnou menou v 19 z 28 členských štátov EÚ. Tieto krajiny sú spoločne známe ako eurozóna. Mimo eurozóny sa používa v šiestich európskych 

krajinách: Andorra, Monako, San Maríno, Vatikán. V Kosove a Montenegre zaviedli euro neoficiálne. Od zavedenia je euro druhou najdôležitejšou menou a druhou 

najobchodovanejšou menou za americkým dolárom.
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Eurosystém: Eurosystém je menová autorita eurozóny členských krajín Európskej únie, ktoré zaviedli euro ako svoju úradnú menu.

Eurozóna: Eurozónu tvoria členské štáty Európskej únie, ktorých spoločnou menou je euro. 

Európska centrálna banka (ECB) : Bola založená 1. júna 1998 vo Frankfurte. ECB je ústredným prvkom Eurosystému.

Európsky parlament: Európsky parlament je zákonodarný orgán EÚ. Každých 5 rokov ho volia občania EÚ v priamych voľbách. Posledné voľby sa konali v máji 

2014. Predsedom je Antonio Tajani.

Európska rada: V Európskej rade sa stretávajú lídri krajín EÚ s cieľom určiť politický program Únie. Predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi 

krajinami EÚ. Predsedom je Donald Tusk.

Maastrichtská zmluva: Dátum nadobudnutia účinnosti bolo 1. novembra 1993. Cieľom zmluvy bolo vytvorenie Európskej únie a zavedenie postupu

spolurozhodovania, ktorý posilnil postavenie Európskeho parlamentu pri prijímaní právnych aktov EÚ. Účelom zmluvy je príprava na Európsku menovú úniu a

zavedenie prvkov politickej únie (občianstvo, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spoločná politika v oblasti vnútorných záležitostí).

Deň Európy: Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. 

Schumanov plán: Schumanov plán bol plán na zjednotenie Európy, ktorý 9. mája 1950 predstavil vo vládnom vyhlásení francúzsky minister zahraničia Robert

Schuman. Neskôr sa stal známym práve pod jeho menom. Plán obsahoval zoznam presných a rýchle uskutočniteľných krokov k integrácii Európy. Bol napokon

podnetom na vznik Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a ďalších organizácií, ktoré boli predchodcami EÚ.

Európsky hospodársky priestor: EHP je materializáciou štyroch základných slobôd ktoré vytvárajú Európsky jednotný trh: slobodný pohyb osôb, kapitálu, služieb a

tovarov. Členské krajiny musia rešpektovať európsku legislatívu v oblasti konkurencie, verejnej pomoci, koncentrácie a otvorenosti trhu. V rámci priestoru existuje

spolupráca v oblasti vzdelávania, výskumu a rozvoja.

Európske hospodárske spoločenstvo: Je jedno z troch Európskych spoločenstiev (Európske združenie uhlia a ocele - ESUO, EHS, Európske združenie pre atómovú

energiu – EURATOM). EHS Bolo založené 25. marca 1957 Rímskou zmluvou (ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 1958), s cieľom podnietiť ekonomickú integráciu

v Európe. Zakladajúcimi členmi EHS bolo šesť štátov: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko.
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