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22. 11. 2010 Staň se na den poslancem Evropského parlamentu
Studenti středních škol tří  krajů se opět sejdou v Plzni na simulovaném  zasedání Evropského parlamentu.
Mladí „europoslanci  si vyzkoušejí své  znalosti, vyjednávací schopnosti i umění argumentace ve II. ročníku
simulace jednání EP s názvem „Staň se na den poslancem Evropského  parlamentu .

  Akci,  kterou  pořádají  Eurocentra  Karlovy  Vary,  Plzeň  a  České  Budějovice,  zaštítil  poslanec Evropského
Parlamentu,  Ing.  Oldřich  Vlasák,  jenž  vítěznému  týmu  věnuje  hlavní  cenu  -  návštěvu  sídla  EP  ve Štrasburku.
Partnerem simulace je Evropský parlament mládeže v ČR.

O  tématu  Lisabonská  smlouva,  Evropská  občanská  iniciativa  v  LS  -  realita  nebo  jen  iluze?  bude  jednat 13
tříčlenných  týmů,  jejichž  výkony  bude  sledovat  a  hodnotit  odborná  porota  v  čele  s  europoslancem O. Vlasákem.
Zúčastnit  se  mohou  rovněž  zájemci  z  řad  studentů,  kteří  se  do  simulace  chtějí  aktivně  zapojit  v  roli  „novinářů .
Nejlepší výstupy ve formě tiskových zpráv, fotodokumentace ap.  budou odměněny a zveřejněny na internetových
stránkách projektu jako „Ohlédnutí za akcí očima diváků .

Kateřina Telínová, Eurocentrum Karlovy Var

Čtyři cesty z krize eurozóny
podle Financial Times
Krize  eurozóny  se  vymyká  kontrole.  Zdá  se, že
nepomůže  ani   závratná  suma  750  miliard eur,
kterými  její  členské  státy,  Evropská   komise a
Mezinárodní  měnový  fond  garantují  pomoc pro
slabé  členy.  Financial  Times  přináší několik
„dosud nemyslitelných návrhů , na řešení krize.

Zvýšit  nákup  dluhopisů  Evropskou centrální
bankou

Evropská   centrální  banka  (ECB)  začala  v květnu
nakupovat  dluhopisy  problémových   zemích, proto
aby nahradila nefunkční trhy. Po několika týdnech ale
 týdenní  objem  nákupů  prudce  poklesl  a celková

suma  dosud  dosáhla  pouze   67  miliard  eur. Bývalý
španělský  premiér  Felipe  González  a  parlamentní
lídr  socialistů  José  Antonio  Alfonso  nyní požadují,
aby  ECB  v  nákupech   pokračovala  a  uklidnila trhy
podobnou akcí  jako americká  centrální   banka, která
zahájila tzv. kvantitativní uvolňování. To dosud rada
guvernérů ECB odmítala.

Eurozóna v krizi (foto: Audiovisual Service EU)

„Nový  rozsáhlejší  nákup  by  mohl  snížit  napětí na
trzích,  domnívá se i Financial Times.   Avšak hlavní
překážkou je odpor nejsilnější ekonomiky eurozóny -
 Německa. Šéf německé centrální banky Axel Weber
dlouhodobě  nákup    dluhopisů  veřejně kritizuje.
Stírání rozdílů mezi fiskální a monetární   politikou je
podle  něj  nezodpovědné  a  jeho  důsledkem může být
nárůst    inflace.  Té  se  Němci  po meziválečné
zkušenosti s hyperinflací obávají   jak čert kříže.

Zvětšit objem záchranného mechanismu

Pokud  by irskou žádost o pomoc následovaly i další
problematické  státy,  brzy   by  podle  expertů pohltily
celý  750-miliardový  fond.  Možnost  navýšení
prostředků záchranného mechanismu připustil  i Axel
Weber.  „Pokud  Řecko,   Irsko,  Portugalsko a

Španělsko  nedokáží  financovat  své  dluhy  v  příštích
třech letech, budou potřebovat dalších 140 miliard eur
navrch  k dosavadnímu balíku pomoci,  řekl německý
finančník.

Evropští   úředníci  se  ale  obávají,  že  nárůst financí
určených  na  záchranu   potápějících  se  států by
způsobil  víc  škody  než  užitku.  Finanční  trhy  by  jej
mohly pochopit jako signál, že záchrana Španělska je
nevyhnutelná.   A  i  Berlín  již  nyní  čelí  revoltě proti
financování  ostatních  členů   eurozóny. Nárůst
prostředků  v  záchranném  fondu  by  odpor Němců
ještě posílil.

Zahájit emisi eurobondů

Nápad  vydávat celoevropské dluhopisy poprvé vyšel
z úst lucemburského  premiéra Jeana-Clauda Junkera,
který  v  současnosti  předsedá  skupině  ministrů
financí  eurozóny.  Výsledkem  jejich  emise  by byl
pokles úroků  pro periferní státy a posílení solidarity
mezi členy měnové unie.

Stejně   jako  rozsáhlejší  nákup  státních  dluhopisů, i
toto řešení odmítá  Německo, protože by tím vzrostly
náklady na jeho dluhopisy. Navíc by  němečtí občané
znejistěli, zda nebudou nuceni se zaručovat za ostatní
státy platící eurem. A ani dalším zemím se nelíbí tak
výrazný krok  směrem k fiskální unii.

Posílit fiskální unii

Ačkoliv   má  šestnáct  členů  měnové  unie společnou
monetární  politiku,  o  fiskální   politice rozhoduje
každý ministr financí samostatně. Není reálné, že by
se  národní  státy  vzdaly  pravomoci  sestavovat vlastní
rozpočet a určovat  daně. Ale záchrana Řecka a Irska
znamenala  krok  k  integraci  fiskálních  politik
vytvořením  společného  záchranného  fondu, tvrdí
britský deník.  „Přes Irsko se fiskální unie protlačuje
zadními dveřmi,  řekl pro Financial Times významný
londýnský bankéř. I jiní experti tvrdí, že bez posílení
společné  fiskální  politiky  není  monetární unie
životaschopná.

Rozpad eurozóny

Žádné   z  řešení  nemá  podporu  všech.  Pokud  se ale
eurozóna nedokáže shodnout na  rázném kroku, čeká
ji  rozpad.  Již  nyní  finanční  trhy  signalizují,  že
současným akcím měnové unie nevěří.

Její rozpad  by však žádnému státu nepomohl. Pokud
by vystoupily problematické státy  jako Řecko, jejich
dluhy  a  s  nimi  související  problémy  by  vzrostly  do
enormních  rozměrů.  A  dokonce  ani německá
nostalgie  po  marce  není   podložená ekonomickým
ziskem.  Silný  kurz  staronové  německé  měny  by
určitě nepotěšil vývozce, kteří by ztratili konkurenční
výhody, varuje Financial Times.

Marie Bydžovská, Euroskop
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2.12.  -  PROGRESS -
seminář a workshop

Ostrava, více zde.

10.12.  -  Jsme v  EU, buďme
v obraze

Ostrava,  vzdělávací  seminář pro
pedagogy ZŠ a SŠ, více zde.

 

Volné místo - vedoucí
Eurocentra Jihlava
Odbor  informování  o  evropských záležitostech
Úřadu vlády ČR hledá pracovníka na plný úvazek
na  pozici  regionální  koordinátor informačních
aktivit o EU (vedoucí Eurocentra Jihlava)

  		  			    			Okruh činností v této pozici na
plný úvazek zahrnuje především:

- organizování  seminářů,  veřejných debat,
konferencí,  výstav  s  evropskou tématikou;

- realizace  přednášek  o  EU  pro  základní  a střední
školy;

- informování  o  evropských  záležitostech  - přímý
kontakt  s  veřejností,  e-mailová  a telefonická
komunikace;

- poskytování  informačních materiálů;
- další  úkoly  s  tématikou  EU  dle aktuálních

požadavků.

Očekávaná kvalifikace:

- ukončené   vysokoškolské vzdělání v relevantním
oboru  (evropská  studia,    mezinárodní vztahy,
politologie,  ekonomie,  právo, pedagogika)

- velmi dobrá znalost problematiky Evropské unie
- dobré  komunikační  a  organizační  schopnosti
- aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný termín nástupu: leden 2011.

V  případě  zájmu  zašlete  motivační dopis,
strukturovaný  životopis  a  foto  e-mailem  na
nejedlo.vit@vlada.cz, a to nejpozději do 17. prosince
2010.

Úřad vlády

 

Komunitární program
PROGRESS – jak předložit
úspěšný projekt
1. prosince 2010 uspořádalo Eurocentrum Brno ve
spolupráci s  Ministerstvem práce a sociálních věci
a Národním vzdělávacím fondem,  o.p.s. seminář a
workshop  v  rámci  komunitárního programu
PROGRESS.

Seminář se uskutečnil v prostorách Administrativního
a  školícího   střediska  Krajského úřadu
Jihomoravského  kraje,  v  budově,  ve  které
Eurocentrum  Brno  sídlí  od  října  tohoto  roku. Asi
třicet  zájemců  kromě  informací  o komunitárním
programu  a  o  struktuře  předkládaných projektů
získalo  i  praktická  doporučení  pro zpracování
projektu.  Účastníci  mělo  možnost  navštívit také
workshop zaměřený na vypracování návrhu projektu.
Aleš Belka, Eurocentrum Brno

Unikátní fotografie v
akademické knihovně
V Akademické knihovně Jihočeské univerzity byla
1.  listopadu  instalována   unikátní  výstava dvou
cyklů fotografií na téma „Biodiverzita  a „Voda .
Celkem 44 fotografií doplněných o texty v českém
a  francouzském  jazyce   si  mohou návštěvníci
prohlédnout každý všední den od 8 do 17 hodin.

    „Letošní  rok  byl  vyhlášen  mezinárodním rokem
biodiverzity,  a  proto  i  my  jsme  chtěli  přispět svou
troškou k tomuto tématu. Autory snímků jsou světově
uznávaní  fotografové.  Za  všechny  bych jmenovala
např.Yanna Arthus-Bertranda,  řekla Petra Čechová z
Eurocentra České Budějovice.

  Výstava  byla  Eurocentru  zapůjčena Francouzským
institutem  v  Praze.  V  Českých  Budějovicích  bude k
vidění  do  17.  prosince  a  odtud bude putovat  dále do
Ústí nad Labem.

   

V Karlových Varech se konal
seminář a workshop Progress
25.  října  2010  proběhl  na  Krajském  úřadu
Karlovarského  kraje  bezplatný  seminář a
workshop  na  téma   „Komunitární program
PROGRESS - jak předložit úspěšný projekt . Akci
 pořádalo  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí ve
spolupráci   s  Eurocentrem  Karlovy  Vary a
Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Cílem semináře a workshopu bylo seznámit účastníky
s  komunitárním  programem,  k  němuž  mají přístup
například: veřejné pracovní úřady; místní a regionální
úřady;  sociální  partneři  atd.  a  napomoci odstranit
strach  z  vytvoření  projektu  u  zástupců těchto
subjektů.

Komunitární program PROGRESS (foto: EC Karlovy
Vary)

Třicet  účastníků  získalo  informace  o komunitárním
programu  PROGRESS,  výzvách  a struktuře
předkládaných  projektů.  Praktická  doporučení pro
zpracování  projektu  podali  Ing.  Jitka  Zukalová z
Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  a  Ing. Vlastimil
Outlý z Národního vzdělávacího fondu.

  Odpolední část byla věnována workshopu - účastníci
dostali jedinečnou šanci vyzkoušet si návrh projektu,
který  by  měl  být  financován  z komunitárního
programu  PROGRESS.   ikdyž  nikdo  neměl s
podáním  projektu  zkušenosti,  návrhy projektů
překvapily  i  samotné  letory.  Odborníci pouze
připomínkovali to, co z programu financovat nelze a
poradili,  jak  lze  projekt  vylepšit.  S  návrhy projektů
byli ale velmi spokojeni.

Kateřina Telínová, Eurocentrum Karlovy Vary
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