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Úvodník
Dubnové číslo Eurolistů je plné informací o aktuálním dění v Evropské unie.  V uplynulém měsíci uspořádal
odbor  informování  o  evropských  záležitostech  Úřadu  vlády  České  republiky  hned  několik zajímavých
konferencím týkající se hospodářské politiky a integrace.

Na začátek jsme si připravili krátké shrnutí závěrů ze zasedání Evropské rady, které se konalo začátkem března. S
tématem hospodářské politiky úzce souvisí i konference „Hospodářské zájmy ČR v EU a jejich prosazování”, která
se konala za účasti Petra Nečase v Praze. Za příležitosti návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové uspořádal
Úřad vlády ČR a  Univerzita  Karlova konferenci  s  názvem „Budoucí  podoba Evropy”,  na  které  vystoupil premiér
Petr Nečas a německé kancléřka Angela Merkelová.  O obou událostech Vás v tomto čísle informujeme.

V tomto čísle Vás kromě jiného seznámíme s agendou víceletého finančního rámce a  se sdělením Evropské komise
k návrhu o vysílání pracovníků v souvislosti s poskytováním služeb v Evropské unii.

V  Eurolistech  Vás  také  informujeme  o  akcích  pořádaných  v  regionálních  Eurocentrech  Úřadu  vlády  ČR, které
pořádají  semináře  a  konference  informující  širokou  veřejnost  o  aktuální  problematice  Evropské  unie.  Pod jejich
záštitou se koná mnoho zajímavých soutěží a informačních seminářů.

Závěry zasedání Evropské rady
Ve dnech 1.  a 2.  března 2012 se konalo v Bruselu
zasedání Evropské rady. Evropská rada potvrdila
pět  priorit,  které  ve  své  roční  analýze  růstu pro
rok  2012  stanovila  Evropská  komise,  a  v této
souvislosti  určila  konkrétní  opatření,  která by
měla  být  přijata  na  úrovni  EU  i  na úrovni
členských států.

Rada  jednala  o  provádění  hospodářské  strategie EU,
jejímž  cílem  má  být  jak  pokračující fiskální
konsolidace, tak i rozhodná opatření na podporu růstu
a  zaměstnanosti.  Závěry  ER  zohlednily  dopis
členských  států  EU na  podporu  hospodářského růstu
a dokončení vnitřního trhu.  Na vnitrostátní úrovni by
členské  státy  měly  rychleji  pokročit  v  plnění cílů
strategie  Evropa  2020  a  zintenzivnit  úsilí při
provádění  reforem  obsažených  v  doporučeních pro
jednotlivé  země  z  roku  2011Závěry  ER  potvrdily i
závazek  dobudovat  do  roku  2015  jednotný digitální
trh  a  do  roku  2014  jednotný  energetický  trh, mimo
jiné  i  prostřednictvím  úplného  provedení třetího
energetického balíčku a propojením sítě přes hranice.
Státy  účastnící  se  posílené  spolupráce  v patentové,
oblasti  mají  dosáhnout  do  června  2012  dohody na
poslední  ještě  neuzavřené  součásti  balíčku, včetně
rozhodnutí  o  sídle  příslušného  úřadu.  Evropská rada
také podtrhla význam průmyslu pro hospodářský růst
v  Evropě,  její  globální  konkurenceschopnost, tvorbu
pracovních míst a podporu inovací.

Lídři  25  členských  zemí  podepsali  Smlouvu o
stabilitě,  koordinaci  a  správě  v  hospodářské a
měnové  unii,  ke  které  se  zatím  nepřipojily  ČR a
Velká Británie.  Sjednávání  smlouvy bylo dokončeno
na  neformálním  zasedání  členů  Evropské  rady dne
30.  ledna  2012.  Jejím  cílem  je  zpřísnit rozpočtovou
kázeň,  posílit  koordinaci  hospodářských  politik a
zlepšit správu eurozóny. Smlouva je primárně určena
zemím eurozóny.  Pro  nečlenský  stát  eurozóny, který
smlouvu  podepíše  a  ratifikuje,  bude  plně  závazná až
od  okamžiku,  kdy  tato  země  přijme  euro,  pokud se
ovšem  sama  nerozhodne  pro  dřívější použitelnost
(jedno-tlivých ustanovení) smlouvy.

Březnová  Evropská  rada  byla  posledním summitem
před vypršením mandátu stálého předsedy Evropské
rady  Hermana  van  Rompuye.  Členské státy
vyjádřily  širokou  podporu  pro  prodloužení jeho
mandátu  a  Rada  jej  znovu  zvolila  do  funkce svého
předsedy.

ER posoudila  také nové trendy a  poznatky získané z
vývoje  situace  v  zemích  Jižního  sousedství  i v
širším regionu Blízkého východu a Perského zálivu.

EU podporuje  demokratickou  transformaci  v oblasti.

Současně lídři členských zemí potvrdili podporu úsilí
Ligy arabských států o ukončení násilí v Sýrii a mise
bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana
jakožto  společného  zvláštního  vyslance Organizace
spojených národů a Ligy arabských států pro syrskou
krizi.

Zasedání Evropské rady, zdroj: europa.eu

Srbsko  získalo  status  kandidáta  na  členství  v unii.
Rumunsko,  které  proti  tomu  mělo  v minulosti
výhrady,  především  s  ohledem  na  otázky ochrany
národnostních menšin, své námitky stáhlo.

Otázka  rozšíření  Schengenského  prostoru o
Bulharsko  a  Rumunsko  byla  odložena  z důvodu
zamítavého  stanoviska  Nizozemí,  které svůj
nesouhlas  odůvodňuje  potřebou  zajištění jasně
pozitivního  a  nezvratitelného  pokroku  při plnění
kritérií  sledovaných  od  r.  2007  Komisí  v  rámci tzv.
Mechanismu  ověřování  a  spolupráce  (CVM). Ten
hodnotí pokrok v boji proti organizovanému zločinu,
korupci  s  při  justiční  reformě  a  nebyl  provázán s
schengenským hodnocením.

Závěry  Evropské  rady  jsou  ke  stažení  na webových
stánkách Evropské rady

Analýza  fiskálního  paktu  -  právní  a ekonomické
aspekty,  kterou  zpracovala  Sekce  pro evropské
záležitosti  Úřadu  vlády  ČR,  je  volně  ke  stáhnutí na
tomto odkaze.
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10.  dubna  2012  od  09:00 do
11:30  Vás Eurocentrum
Liberec  zve  na  seminář:  O
sociálním  a zdravotním
pojištění v zemích EU,  který se
koná  na  Krajském úřadě
Libereckého  kraje,  v zasedací
místi č. 326.

Více informací

11.  dubna  2012  se  od  19:30  v
Praze  koná  odborná  debata o
inkvizici  snázvem  Kladivo (na)
inkvizitora.  Debatní  večer se
uskuteční  v Dominikánském
konventu,  vstup  Jilská  7a /
Dominikánská 8. 

Více informací

11.  dubna  2012  od  09:30  se na
Krajském  úřadě
Královéhradeckého kraje koná
regionální  kolo celostátní
soutěže Staň se na den tvůrcem
evropské politiky!

Více informací 

12.  dubna  2012   Eurocentrum
Olomouc pořádá debatu týkající
se aktuálních globálních otázek:
Sýrie.  Hrozba  i  pro  EU? Akce
se uskuteční v prostorách učebny
224  katedry  politologie a
evropských studií FFUP.

12.  -  13.  dubna  2012  se v
Českých  Budějovicích koná
dvoudenní  konference „
Udržitelný rozvoj III. - Funkce
moderního  evropského státu:
rozkvět  nebo  úpadek ve
prospěch soukromého
sektoru?”  Konference  se koná
na  Krajském  úřadě Jihočeského
kraje.

Více informací

17.  dubna  2012  od  14:00  se na
Filozofické  fakultě  Univerzity
Hradec  Králové,  v  učebně B5
pořádá  přenáška  na téma
dobrovolnictví:  Jak  se stát
dobrovolníkem v zahraničí?

Více informací

18.  dubna  2012  se  v  Praze na
Ministerstvu  zahraničních věcí
koná  třetí  ročník mezinárodní
konference Prague
Transatlantic  Talks  2013 -
After  Libya:  The  Future of
NATO Operations.

Více informací

18.  dubna  2012  se  v budově
Právnické  fakulty Západočeské
univerzity  v  Plzni (místnost
PC408)  koná  seminář
Lisabonská  smlouva  a její
dopady na ČR.

Více informací

Hospodářské zájmy ČR v EU a
jejich prosazování
Dne  19.  března  2012  se  v  Praze  pod záštitou
předsedy  vlády  Petra  Nečase uskutečnila
konference „Hospodářské zájmy ČR v EU a jejich
prosazování”  za  účasti  zástupců  státní správy,
soukromého  sektoru,  zájmových  organizací a
dalších účastníků.

V  úvodním  slově  Petr  Nečas  připomněl,  že oproti
jiným  preferovaným  tématům  neztrácí  důležitost ani
vnitřní  trh.  Právě  vnitřní  trh  je  prioritou  pro českou
evropskou  politiku,  a  to  společně  s víceletým
finančním rámcem po roce 2013. U obou těchto témat
je  dle  Nečase  česká  pozice  dobře  zargumentována a
racionální.   Připomněl,  že  ČR  se  nevyhýbá  v EU
solidaritě,  důkazem  čehož  je  schválená  půjčka pro
Mezinárodní  měnový  fond,  a  na  rozdíl některých
signatářů  tzv.  fiskální  úmluvy  je  i rozpočtově
odpovědná,  jelikož  se  připravuje  příslušný ústavní
zákon.  Co  se  týče  rozvoje  vnitřního  trhu, předseda
vlády  zmínil  tzv.  dopis  13  k  rozvoji  vnitřního trhu,
který vznikl i z iniciativy ze strany vlády ČR. Rovněž
zmínil  některé  úkoly,  které  je  nutno  pro dokončení
vnitřního trhu provést, například liberalizovat služby,
odstranit  nadměrnou  administrativní  zátěž a
dobudovat  digitální  trh  a  jednotný  energetický  trh.
Právě  dobudování  vnitřního  trhu  je  dle Nečase
pravým  testem  evropanství.  Na  jeho vystoupení
navázal  ministr  průmyslu  a  obchodu  Martin Kuba.
Podle  něj  je  téma  prosazování  českých  zájmů  v EU
nadmíru  aktuální.  Klíčovými  jsou  podle  něj  v této
souvislosti  tři  oblasti  - konkurenceschopnost,
implementace  evropské  legislativy  a energetika
společně s budoucností energetické koncepce ČR. Co
se  týče  první  klíčové  oblasti,  Kuba  zmínil přípravy
implementačního  materiálu  Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti a upozornil, že je nutné, aby se
výsledky vědy a výzkumu objevovaly ve společnosti.
Rovněž  upozornil  na  hrozící  nedostatek odborníků
vzdělaných  na  technických  školách.  Dle  ministra by
se  měly  všechny  evropské  směrnice  přijímat na
minimální  bázi,  aby  vyvolávaly  co nejmenší
administrativní zátěž. S ohledem na sektor energetiky
je  nutno  dle  ministra  Kuby,  aby  český  hlas zazněl
silně  v  EU  a  aby  ČR  měla  vliv  na  svůj energetický
mix  tak,  že  cca  10  -  15%  produkce  elektřiny bude
vývozním  artiklem.Prezident  Svazu  průmyslu a
dopravy  Jaroslav  Hanák  prezentoval  pět zamyšlení
nad  prosazováním  hospodářských  zájmů  ČR  v EU.
Vláda  by  podle  něj  měla  být  hlavním  lobbistou za
české zájmy v Bruselu,  přičemž reprezentanti  ČR by
měli  být  jednotní.  Upozornil  na  nedostatek českých
občanů  na  vysokých  postech  v  rámci  institucí  EU a
na potřebu postupovat na evropské úrovni společně se
zeměmi,  které  mají  stejné  zájmy  jako  ČR. S
předsedou  vlády  se  shodl  v  tom,  že  prioritami při
tomto  prosazování  budou  víceletý  finanční  rámec a
podpora konkurenceschopnosti.  V neposlední řadě je
podle  Hanáka  nutné  analyzovat  dopady přijímaných
opatření na ekonomiku ze střednědobého hlediska.

Státní tajemník pro EU Vojtěch Belling upozornil na
v  současnosti  módní  zdůrazňování dichotomie
ekonomie  a  politiky.  Dle  něj  se  nejedná  o zásadní
protiklad,  jelikož  i  původní  politický  cíl integrace
(dosažení  míru  v  Evropě)  byl  realizován skrze
ekonomiku  (vytvoření  integračních společenství).
Upozornil  ale,  že někdy se může hospodářský zájem
dostat  do  rozporu  se  zájmem  politickým, konkrétně
například  zájmem  na  ochraně  suverenity  státu. V
takovém  případě  je  vždy  nutno  ad  hoc  tyto zájmy
vyvažovat,  aby  byly  koherentní.  Co  se týče
konkrétních  kroků,  státní  tajemník  vyzdvihl nutnost
otevírání  trhů  a  podpory  průmyslu  a  exportu.  V této
souvislosti je dle něj potřebné vést aktivní evropskou
politiku,  a  ne  jen  pasivně  přijímat  návrhy Komise.

Nelze se bát aktivně vyjádřit názor státu, i když jde o
názor negativní.

Na konferenci Hospodářské zájmy ČR v EU vystoupil
předseda  vlády  Petr  Nečas.  Na  jeho vystoupení
navázal  ministr  průmyslu  a  obchodu  Martin Kuba,
Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák
a   státní  tajemník  pro  EU  Vojtěch  Belling. (Zdroj:
Úřad Vlády ČR)

Na  úvod  prvního  panelu  věnovaného podpoře
vnitřního  trhu  jakožto  klíči  ke zvýšení
konkurenceschopnosti  vystoupil předseda
Hospodářského  výboru  Poslanecké sněmovny
Parlamentu  ČR  Milan  Urban.  Konstatoval, že
materiály  k  podpoře  exportu  schválené  vládou jdou
správným  směrem  a  podpořil  i  myšlenku být
sebevědomějším  partnerem  v  EU.   Navrhl nejenom
přidělit  větší  kompetence  Ministerstvu  průmyslu a
obchodu  při  prosazování agendy
konkurenceschopnosti, ale i celkově řídit stát obrazně
jako  firmu.  Prioritou  EU  by  dle  něj  měla být
vzdělanostní ekonomika. 

Člen  Národní  ekonomické  rady  vlády Vladimír
Dlouhý  seznámil  přítomné  s  výhledem  pro českou
ekonomiku do roku 2020. Podle něj bude po oživení
v druhém pololetí 2012 pokračovat pomalý růst až do
konce dekády.

Státy střední  a  východní  Evropy by se měly zároveň
vrátit  na  konvergenční  trajektorii,  na  které  byly do
roku  2008.  Rizika  přitom  ale  představují nejenom
neřízený rozpad eurozóny a následná hluboká recese,
ale  i  pokračující  úvěrová krize,  možná měnová krize
eura  a  maďarské  problémy.  Vnitřním  rizikem  ČR je
slabá agregátní poptávka. Jako jádro fungování české
ekonomiky lze označit zpracovatelský průmysl.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa
upozornil, že v roce 2050 nemusí být z 10 největších
ekonomik  světa  ani  jedna  evropská,  pokud se
nebudou  přijímat  opatření  pro zvýšení
konkurenceschopnosti.    Je  potřeba podporovat
liberalizaci  světového  obchodu  a  v rámci
implementace evropské legislativy uměle nezvyšovat
administrativní zátěž.

Druhý  panel  se  zabýval  klíčovými hospodářskými
prioritami  ČR  v  dalších  sektorových politikách
EU. První náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel
Braun  představil  dopady  návrhů  Komise  v oblasti
politiky  soudržnosti  na  ČR  po  roce  2013. Zároveň
prezentoval  čtyři  principy  příprav  v  ČR na
implementaci  nových  pravidel  - strategické
zaměřování  a  propojování,  princip podpory
fungujícího trhu,  princip podpory kvalitních projektů
a princip snadnější přípravy a realizace projektů.

Náměstek  ministra  financí  Jan  Gregor představil
přítomným  aktuální  stav  jednání  o víceletém
finančním rámci a zmínil i prostor pro možné úspory
v něm.
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18.  dubna  2012  Eurocentrum
Pardubice  přijalo pozvání
zúčastnit  se Veletrhu
pracovních příležitostí, který se
uskuteční  na  půdě Lékařské
fakulty  Univerzity  Karlovy v
Hradci Králové.

18.  -  19.  dubna  2012  se ve
Výukovém  centru Lékařské
fakulty  UK  v  Hradci Králové
uskuteční  Veletrh pracovního
uplatnění  v  medicíně a
farmacii.

Více informací

19.  dubna  2012  se  na půdě
Fakulty  managementu a
ekonomiky  Univerzity Tomáše
Bati  ve  Zlíně  uskuteční  již 8.
ročník  Mezinárodní Baťovy
konference  pro  doktorandy a
mladé  vědecké pracovníky:
Recese  -  malá  nebo velká
hrozba budoucnosti?

Více informací

19.  dubna  2012  Krajský  úřad
Královéhradeckého kraje
pořádá  seminář  pro  žadatele do
Operačního programu
přeshraniční  spolupráce Česká
republika  -  Polská republika
2007-2013.

Více informací

24.  dubna  2012  Eurocentrum
Olomouc  společně s
Eurocentrem Zlín a Eurocentrem
Brno  pořádají  besedu Evropská
vize  a  muslimský svět  cesta ke
smíření?

25.  dubna  od  14:30
Eurocentrum Jihlava pořádá na
půdě  VŠPJ   seminář  s  názvem
Práce, stáže a dobrovolnictví v
zemích EU. 

30. dubna 2012  v 17:00 můžete
navštívit  odborný seminář
zaměřený  na  informace o
navigačním  systému Galileo,
který  pořádá  Eurocentrum Brno
v Knihovně Jiřího Mahena.

Více  informací  o regionálních
akcích  naleznete  na stránkách
Euroskopu, euroskop.cz

Následně  náměstek  ministra  dopravy  Jiří Žák
konstatoval, že konkurenceschopnost země je závislá
na dopravní infrastruktuře, přičemž jedinou cestou ke
konkurenceschopnosti  jsou  inteligentní dopravní
systémy.

Například v této souvislosti bude významným systém
Galileo,  jehož  řídící  agentura  bude zanedlouho
přestěhována  do  Prahy.  Na  to  navázal náměstek
ministra  školství,  mládeže  a  tělovýchovy Ivan
Wilhelm,  když  identifikoval  jako  jedinou možnost
udržet  ČR  konkurenceschopnou  právě zavádění
inovací  a  inovačních  modelů  produkce.  Ve svém
vystoupení se dotkl i reformy vysokého školství.

Panel  byl  zakončen  vystoupením předsedy
Mezinárodní  obchodní  komory  v  ČR Michala
Mejstříka,  který  zmínil  několik  bodů,  které  by měly
přispět  ke  konkurenceschopnosti  ČR  - optimalizace
nákladů  na  jednotku  práce,  mobilita státních
úředníků,  stabilizace  státní  správy  a integrovaný
územní rozvoj.

Člen  Národní  ekonomické  rady  vlády Vladimír
Dlouhý  seznámil  zůčastněné  s  výhledem  pro českou
ekonomiku do roku 2020. (foto:Úřad Vlády ČR)

Poslední  panel  byl  věnován  prosazování českých
hospodářských  zájmů  v  EU. Místopředseda
Evropského  parlamentu  Oldřich  Vlasák osvětlil
možnosti  lobbingu  za  hospodářské  zájmy  ČR v
Evropském  parlamentu.  Nové  úlohy  a  misi agentury
CzechInvest představil její generální ředitel Miroslav
Křížek.

Konferenci  zakončilo  vystoupení  ředitelky vládních
programů  ČR  a  SR  ve  společnosti  IBM Česká
republika  Mileny  Jabůrkové,  která  se  vyslovila pro
jasné  definování  hospodářských  zájmů  ČR  v  EU a
jejich  důsledné  prosazování  na  všech úrovních.
Rovněž  by  dle  ní  měly  být  definovány  výhody ČR
pro investory.

Celou  konferenci  můžete  zhlédnout  na stránkách
České televize ČT24 .

Další  články  o  konferenci  najdete  na  stránkách
Euroskopu.

Merkelová a Nečas o
budoucnosti Evropy
Návštěva  kancléřky  Angely  Merkelové u
příležitosti  dvaceti  let  od podepsání
česko-německé  deklarace  se  namísto revize
minulosti  zaměřila  na  budoucnost. Německý
rozhlas  dokonce  označil  kancléřčinu  návštěvu za
„ofenzívu šarmu”.

Podle  Angely  Merkelové  i  Petra  Nečase  je budoucí
osud  obou  zemí  svázán  s  Evropskou  unií. Jakou
podobu  Evropské  unie  upřednostňují,  nastínili oba
státníci  na  přednášce  před  studenty University
Karlovy.  Proslovy  premiéra  Nečase  a kancléřky
Merkelové  se  sice  ve  všech  představách  o budoucí
podobě  Evropy  nepřekrývaly,  nestály  nicméně proti
sobě. V EU k sobě mají pojetí ČR a Německa blízko
především důrazy v ekonomické oblasti.

Fiskální pakt není problém

Angela  Merkelová  mluvila  o  kořenech  a přínosech
evropské integrace a o tom, jak může EU vypadat za
dvacet  let.  Petr  Nečas  se  zase  věnoval  faktům a
konkrétním  aspektům  současné  podoby Evropské
unie.

Merkelová  i  Nečas  stojí  v  čele  pravicových stran,
které  v  hospodářské  politice  kladou  důraz na
zodpovědnou  rozpočtovou  politiku.  Kancléřka proto
ocenila,  že  ačkoliv  Česká  republika  není signatářem
paktu rozpočtové zodpovědnosti,  usiluje na rozdíl od
některých  jiných  evropských  zemí  jeho požadavky
naplňovat.  Premiér  Nečas  se  dokonce  vyjádřil, že
Česko  je  podle  něj  „stínovým  signatářem” paktu.
Podle  slov  německé  kancléřky  i  českého premiéra
fiskální  pakt  netvoří  mezi  sousedskými zeměmi
zásadní propast.

Oba  politici  se  shodují  na  důležitosti zlepšení
evropské  konkurenceschopnosti.  Ta  sice  není nijak
kontroverzním  tématem,  kterému  by  se  jiné země
bránily,  není  ale  ani  ničím,  co  by  zdůrazňovaly,  a o
co  by  usilovaly.  Dokončení  vnitřního  trhu,  které by
přispělo  růstu  evropské  konkurenceschopnosti, bylo
deklarováno  již  v  roce  1992.  Ani  dvacet  let  poté se
ale  nenaplnilo  a  členské státy  neimplementují  ani již
schválenou legislativu k překonání bariér vzájemného
obchodu.

Německo vítá iniciativu růstu

Dvanáct států proto před březnovou Evropskou radou
ve  společném  dopise  požadovalo  iniciativu růstu,
která  by  přispěla  k  dokončení  vnitřního  trhu  a růstu
konkurenceschopnosti  EU.  Tu  podle Merkelové
uvítalo i Německo.  (Iniciativa) je také důležitý signál
z  britské  a  české  strany,  a  sice  snaha  těchto zemí
ukázat patříme k vám a je i naším cílem dále rozvíjet
Evropu,  ocenila Merkelová.

K větší  konkurenceschopnosti  by podle  Merkelové a
Nečase  měly  přispívat  i  evropské  fondy, Jejich
využití  se  v  době  krize  podle  německé kancléřky
ukázalo  jako  neefektivní.  „Ty  peníze  mají  sloužit k
tomu,  aby  se  konkurenceschopnost jednotlivých
evropských  regionů  sbližovala.  Ale  ne  někde na
průměru,  řekla  Merkelová.  ”Těm,  kteří  nejsou tak
konkurenceschopní,  by  měly  (evropské dotace)
pomoci stát se konkurenceschopnějšími,” dodala.

Jaká role pro Komisi?

Zatímco v ekonomických otázkách jsou si Merkelová
a Nečas blízcí, určité rozdíly mezi nimi panují v tom,
jakou  podobu  institucionálního  uspořádání EU
preferují.
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KALENDÁŘ
Praha  

Seminář  EU  a  MY pro
věkovou skupinu 50+

Nejrůznější  aspekty členství
České  republiky  v  EU potkávají
občany České republiky téměř na
každém kroku. Zatímco ti mladší
se  o  nich  učí  ve  škole  a na
univerzitě,  starší  generace tuto
možnost  neměla.  Proto se
Zastoupení  Evropské  komise v
České republice,  ve spolupráci s
informačními středisky
Eurocentry  Úřadu  vlády  ČR a
Europe  Direct, rozhodlo
zorganizovat,  v rámci
Evropského  roku Aktivního
stárnutí  a mezigenerační
solidarity,  sérii stimulujících
seminářů pro občany nad 50 let.

Duben

16.  dubna  proběhne regionální
seminář  EU  a  MY„50+” v
Pardubicích

17.  dubna  proběhne regionální
seminář  EU  a  MY  „50+” v
Ostravě

18.  dubna  proběhne regionální
seminář  EU  a  MY  „50+”  v
Olomouci

Červen

4.  června  proběhne regionální
seminář  EU  a  MY„50+”  v
Hradci Králové

5.  června  proběhne regionální
seminář  EU a MY „50+” v Ústí
nad Labem

6.  června  proběhne regionální
seminář  EU  a  MY  „50+” v
Liberec

Více  informací  na webových
stránkách europa.eu

Podle  Nečase  by  institucionální  systém  EU neměl
kopírovat  ústavní  systémy  členských  zemí  a jejich
rozhodovací  mechanismy.  „Spíše  než důslednou
dělbu moci mezi legislativou a exekutivou pokládám
v případě nadnárodního systému za  klíčové oddělení
prvku  originální  politické  moci  na  jedné  straně a
odvozené politické moci na druhé straně,” vysvětlil.

Evropská  komise  by  měla  hrát roli
„administrativně-exekutivního aparátu”,
rozhodujícího  na  odborném  základě.  Podle českého
premiéra  je  také  potřeba  zabránit  v  EU dominanci
administrativní  moci  na  úkor  moci  politické. Angela
Merkelová  zase  Evropskou  komisi  považuje za
jakousi  unijní  vládu,  přičemž  šéfové  vlád  a států
hlídají, aby země nepřicházely o své pravomoci.

Německá  kancléřka  Angela  Merkelová  při  setkání s
českým premiérem Petrem Nečasem (foto: vlada.cz)

Budoucnost Evropské unie

Premiér  Nečas  podle  vlastních  slov upřednostňuje
Evropu  „variabilní  geometrie”.  Stejný  model totiž
nemůže padnout  všem zemím EU.  Nečas  proto dává
přednost  Evropské  unii,  v  které  společný základ
doplňují jednotlivé projekty, kterých se účastní pouze
některé  státy  EU.  Jako  příklad jmenoval
schengenskou zónu volného pohybu.

Kancléřka  Merkelová  preferuje  spíše  integraci v
rámci celé EU-27. „Každopádně je nás 27. A myslím,
že  naše  síla  vyplývá  z  toho,  že  jednáme  společně a
myslím, že tak tomu bude i nadále,” řekla Merkelová.
Tím  se  Německo  liší  od  svého nejdůležitějšího
partnera v EU - Francie. Ta preferuje užší spolupráci
v rámci evropské měnové unie, bez ohledu na to, zda
se přidají zbývající členové EU.

EU má dělat to, co umí

Na  přednášce  představila  německá  kancléřka vizi
politické  unie,  ke  které  by  podle  ní  měla EU
směřovat.  „Věřím,  že  krok  za  krokem budeme
kompetence předávat Evropě, tak jako jsme to udělali
už  v  mnoha  oblastech,”  řekla  Merkelová. „Měli
bychom  do  Evropy  ale  předávat  jen  to,  co  se v
Evropě  udělá  lépe,”  dodala.  Jako  příklad uvedla
dohodu  o  volném  obchodu  s  Jižní  Korejí, kterou
sedmadvacítka  jako  celek  dokáže  vyjednat  lépe než
její jednotliví členové.

Merkelová  doufá,  že  časem  vznikne evropská
veřejnost,  která  bude  debatovat  o  věcech,  které se
týkají  starého  kontinentu.  „Evropská  politika bude
stále více vnitřní politikou,” tvrdí německá kancléřka.
Proto  je  podle  ní  nutné,  aby  se představitelé
jednotlivých evropských zemí  dokázali  pohádat před
očima veřejnosti, tak jako to doposud dokážou hlavně
politici na národní úrovni.

Nicméně  evropský  lid  podle  Petra  Nečase zatím
neexistuje.  Proto  Evropský  parlament „nemůže
zajistit  legitimitu  rozhodování”. Štrasburský
parlament  ale  podle  něj  ale  může  přispět k
transparentnosti legislativního procesu.

Autor: Euroskop

Nečas: Česko není v Evropě bez
spojenců
České  republice  se  podařilo  spolu  s dalšími
dvanácti  zeměmi  prosadit  do  závěrů poslední
Evropské  rady  většinu  požadavků  z  Plánu pro
růst  v  Evropě.  V  tomto  společném dopise
požadovaly  liberálně  smýšlející  státy odstranění
překážek  volného  pohybu  zboží,  služeb,  práce a
kapitálu na vnitřním trhu EU. To podle premiéra
Petra  Nečase  svědčí  o  tom,  že  ČR  není  v  EU bez
spojenců.

Prosazování  českých  hospodářských  zájmů  v EU
podle  premiéra  nemůže  být  chápáno  jako čistě
sobecká  záležitost,  která  jde  na  úkor  ostatních členů
Unie.  Na  příkladu  vytváření  vnitřního  trhu a
vyjednávání o novém víceletém finančním rámci EU
ukázal, že ČR prosazuje racionální priority, které jsou
v zájmu celé Evropy.

Dokončení  vnitřního  trhu  podle  Nečase uvolní
potenciál  pro  hospodářský  růst,  který  je  v době
hospodářského zpomalení  a  rozpočtových úspor více
než potřebný.  Při jednání o finanční perspektivě ČR
podporuje  silnou  kohezní  politiku,  ale  zároveň si
uvědomuje  nutnost  úsporného  rozpočtu. „V
budoucím  postavení  České  republiky  se totiž
nebudeme  moci  pouze  spoléhat  na přerozdělování
peněz z evropského rozpočtu,” řekl premiér.

Předseda vlády Petr Nečas vystoupil na Hospodářské
zájmy  ČR  v  EU  a  jejich  prosazování pořádané
Odborem  informování  o  evropských záležitostech
Úřadu vlády. (zdroj: ČT24)

 

Panika  ze  vzniku  vícerychlostní  Evropy  je podle
Nečase  zbytečná.  Flexibilní  Evropa  je  podle něj
realitou,  která  naopak  umožňuje  Evropské unii
fungovat. Jako oblasti integrace, kterých se neúčastní
všichni  členové  EU,  uvedl  Společnou  zahraniční a
bezpečnostní politiku, měnovou integraci nebo plnou
výši zemědělských dotací, kterou nedostávají všechny
země EU.

Evropská  unie  by  se  podle  Nečase  měla vzdát
ideologického  pohledu  a  nové  legislativní  návrhy by
měla posuzovat s ohledem na dopad na dlouhodobou
konkurenceschopnost.

Autor: Euroskop

Více informací na stránkách Úřadu Vlady ČR
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KALENDÁŘ
Praha  Konference o víceletém

finančním rámci
Ve čtvrtek 22. března se v Evropském parlamentu
(EP)  konala  druhá  konference  o víceletém
finančním  rámci  pro  období  2014  - 2020
spolupořádaná Komisí,Evropským parlamentem a
dánským  předsednictvím  Rady. Debatě
dominovala  daň  z  finančních  transakcí  a její
možné dopady.

Konference k víceletému finančnímu rámci na období
2014 - 2020 (VFR) byla již druhou konferencí v řadě
organizovanou na půdě EP. První setkání proběhlo v
říjnu  2011  a  bylo  příležitostí  k  výměně  názorů mezi
zástupci  soukromého  sektoru, neziskovými
organizacemi,  nezávislými  experty  a politickými
představiteli s hlavními aktéry účastnícími se procesu
vytváření  nového  VFR  a  reformy  systému vlastních
zdrojů  rozpočtu  EU.  Právě  proběhnuvší konference
sloužila jako místo pro dialog především pro zástupce
členů  národních  parlamentů,  Výboru regionů,
Evropského  hospodářského  a  sociálního  výboru a
Evropského  účetního  dvora.  Hlavním  tématem byla
příjmová a výdajová stránka VFR.

(Zdroj: ctk)

Úvodní  slovo  pronesli  nejvyšší představitelé
evropských  institucí.  Předseda  EP,  Martin  Schulz (S
D,  DE),  předznamenal  další  postoj  EP k
připravovanému  VFR,  když  uvedl,  že poslanci
nebudou  akceptovat  menší  objem  VFR.  Za hlavní
úkoly EU v době hospodářské krize označil stimulaci
růstu  s  cílem  tvorby  nových  pracovních  míst. Pro
takovouto  stimulaci  je  však  zapotřebí  investic do
regionů a do vzdělávání občanů EU, nikoliv omezení
výdajové  stránky  rozpočtu.  Evropský  rozpočet musí
být  podle  Schulze  komplementární  k rozpočtům
národním,  a  proto  je  zapotřebí  nasměrovat evropské
prostředky  do  těch  oblastí,  ve  kterých  jsou členské
státy nuceny provádět škrty.

K  otázce  financování  rozpočtu  Schulz  uvedl,  že EP
požaduje  návrat  k  takovému  systému vlastních
zdrojů,  jaký  je  definován  ve  Smlouvách,  tedy bez
rabatů a výjimek. Rozpočet by přitom podle předsedy
EP měl být financován pouze z vlastních zdrojů EU.
EP  proto  vítá  návrhy  Komise  na  revizi systému
vlastních zdrojů.

Ministerská  předsedkyně  Dánska,  Helle Thorning-
Schmidtová, v projevu uvedla, že hlavními prioritami
VFR  pro  nadcházející  období  musí  být především
podpora  růstu  a  boj  s  nezaměstnaností,  čehož by
mimo  jiné  mělo  být  dosaženo prostřednictvím
posilování  sektoru  vědy,  výzkumu  a  inovací. Nový
VFR  se  podle  Schmidtové  musí  řídit zásadou
solidarity  s  méně  prosperujícími  regiony EU,
maximálního  účinku  výdajů  a  účinného finančního
řízení, transparentnosti a spravedlnosti.

V  souladu  s  prioritami  dánského  předsednictví poté
následuje zásada zeleného rozpočtu.

Cílem  současného  předsednictví  je  přitom vytvořit
základ  pro  uzavření  další  fáze  jednání  na červnové

Evropské radě. José Manuel Barroso ujistil účastníky
konference,  že  podle  aktuálního  návrhu Komise
nebude stát nový VFR daňové poplatníky více, než je
tomu v současné době.

Navrhovaný  rozpočet  je  podle  předsedy Komise
rozpočtem  proinvestičním,  podporujícím konkrétní
projekty  v  Unii.  Jeho  prioritními  oblastmi jsou
výzkum  a  inovace,  vzdělávání  a  nově navrhovaný
Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který má sloužit
k  propojení  národních  dopravních,  energetických a
digitálních  sítí  v  Evropě.K  revizi  systému vlastních
zdrojů  rozpočtu  Barroso  uvedl,že  navrhovaná  daň z
finančních  transakcí  (FTT)  a  reformovaný  zdroj z
DPH  jsou  sociálně  spravedlivějšími  zdroji rozpočtu,
než  je  tomu  u  současných  zdrojů,  neboť  díky nim
dojde k přesunu daňové zátěže od pracovní síly.

Během diskuse účastníků v rámci navazujících panelů
věnovaných  novým  vlastním  zdrojům  a výdajům
rozpočtu  zaznívala  především  ze  strany zástupců
národních  parlamentů  rozdílná  stanoviska  k návrhu
Komise.  Nejvíce  debatováno  bylo  zavedení FTT.
Nesouhlasné  hlasy  upozorňovaly  především na
možné dopady na konkurenceschopnost EU ve světě,
které  by  s  sebou  zavedení  tohoto  nového vlastního
zdroje  mohlo  přinést.  Diskusi  na  toto  téma uzavřel
komisař  pro  rozpočet  a  finanční  plánování Janusz
Lewandowski,  který  uvedl,  že  finanční  sektor je
vhodnou  oblastí  pro  nalezení  zdrojů  do evropského
rozpočtu,  neboť  je  zdravým  sektorem evropského
hospodářství.

Podle  komisaře  rovněž  není  důvod  obávat se
poškození  hospodářského  vývoje  členských států,
neboť  tím,  že  daň  na  finanční  transakce  přinese do
unijního  rozpočtu  až  81  miliard  eur,  bude  moci být
snížena  daňová  zátěž  pracovní  síly,  čímž zopakoval
slova předsedy Komise.

Zdroj: europa.eu

Odkaz na zdroje související s tématem

Komise usiluje o lepší využití
potenciálu vysílání pracovníků
Dne  21.  března  2012  zveřejnila  Komise  sdělení k
návrhu  směrnice  o  prosazování  ustanovení, která
se  vztahují  na  vysílání  pracovníků  v  souvislosti s
poskytováním služeb.

Jednotný  trh  EU umožňuje  společnostem poskytovat
služby v jiných členských státech, mimo jiné dočasně
vysílat pracovníky do jiných členských států, aby tam
vykonávali  konkrétní  pracovní  úkoly.  Podniky tak
mohou  nabízet  své  specializované  služby  v rámci
celého  jednotného  trhu  EU  a  přispívat  tím  k vyšší
efektivitě a hospodářskému růstu.

Každý  rok  je  svými  zaměstnavateli  vyslán do
zahraničí  za  účelem  poskytování  služeb  asi jeden
milion pracovníků v EU, tedy 0,4 % pracovních sil v
EU.  Tito  pracovníci  hrají  důležitou  roli při
doplňování  nedostatku  pracovních  sil  a  kvalifikací v
různých  odvětvích  a  regionech,  například ve
stavebnictví, zemědělství a dopravě.
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Vysílání  hraje  také  důležitou  úlohu  při poskytování
specializovaných  a  vysoce  kvalifikovaných služeb,
jako jsou informační technologie. Vyslaní pracovníci
nevstupují na trh práce hostitelské země, jelikož jsou
stále  zaměstnaní  u  svého  zaměstnavatele ve
vysílajícím členském státě.

V  současné  době  platná  směrnice  o vysílání
pracovníků v rámci poskytování služeb (96/71/ES) je
sama  o  sobě  vyváženým  a  operabilním nástrojem,
který  zaručoval  na  jedné  straně ekonomickou
svobodu a právo poskytovat služby a na druhé straně
práva a minimální standardy pro vysílané pracovníky.
Problém  směrnice  však  spočíval  v nejednotném
výkladu,  nedostatečné  transpozici  na národních
úrovních  a  neoptimální  spolupráci  mezi členskými
státy.

Vysílání  pracovníků  mohou  dle  Komise zneužívat
společnosti,  které  se  fiktivně  usadí  v  zahraničí jen
proto,  aby  mohly  využívat  nižší  úrovně ochrany
pracovníků  nebo  nižších  příspěvků  na sociální
zabezpečení.  Vysílaní  pracovníci  jsou  vzhledem ke
své  situaci  v  zahraničí  často  zranitelnější.  Tlak na
revizi  směrnice  ze  strany  odborů  a Evropského
parlamentu byl proto velice vysoký.

Zdroj: europa.eu

Cílem navrhované směrnice je zlepšit  způsob, jakým
se  dosud  platná  směrnice  o  vysílání  pracovníků z
roku  1996  uplatňuje  v  praxi,  aniž  by  se  tím měnila
její  ustanovení.  Směrnice  o  prosazování konkrétně
stanoví  ambicióznější  standardy  pro informování
pracovníků  a  společností  o  jejich  právech a
povinnostech  a  určuje  jasná  pravidla  pro spolupráci
mezi  vnitrostátními  orgány odpovědnými  za vysílání
pracovníků.  Má  za  cíl  poskytnout  určité  prvky ke
zlepšení  provádění  a  sledování  koncepce vysílání
pracovníků,  aby  se  zabránilo  množení společností
typu  „poštovní  schránky  ,  které  používají vysílání
pracovníků  k  obcházení  pracovněprávních předpisů.
Dále  směrnice  definuje  oblast  působnosti  dozoru a
odpovědnosti příslušných vnitrostátních orgánů.

V obecné rovině by dle Komise měla směrnice zlepšit
prosazování  práv  pracovníků,  včetně zavedení
společné  a  nerozdílné  odpovědnosti  v odvětví
stavebnictví  za  mzdy  vyslaných  pracovníků,  jakož i
vyřizování stížností.

Komise  má  v  úmyslu  vyřešit  konkrétní otázky
zneužívání  pracovníků,  kteří  nepožívají veškerých
svých  práv,  pokud  jde  například  o  platy  či pracovní
volno,  a  to  zejména  v  odvětví  stavebnictví. Komise
tudíž  předložila  praktické  návrhy,  jež  jsou součástí
směrnice  o  prosazování,  jejímž  cílem  je posílit
sledování  a  zajišťování  souladu  a  zlepšit způsob
uplatňování  stávajících  pravidel  pro vysílané
pracovníky v praxi. Mezi jednotlivými podniky se tak
vytvoří  rovné  podmínky  a  ti  zaměstnavatelé, jenž
pravidla nedodržují, budou vyloučeni.

Další informace:

Tisková zpráva Evropské komise: zde

Návrh  směrnice  o  prosazování  ustanovení,  která se
vztahují  na  vysílání  pracovníků  v  souvislosti s
poskytováním služeb: zde

Soutěže s tématikou Evropské
unie 

Fotografická soutěž - Dávej a ber

Soutěž  se  koná  v  termínu  15.  února  -  23. dubna
2012

Fotografická soutěž  Dávej-Ber!  je určena mladým
lidem  ve  věku  14-19  let  z  celé  České republiky.
Účastníci mají za úkol vytvořit černobílou fotografii
,  která  co  nejlépe  vyjádří  jejich  osobní  pohled na
solidaritu mezi generacemi.

7  nejzdařilejších  fotografií  účastníků  soutěže, kteří
vyhrají třídenní letecký zájezd do Bruselu.

Vice informací

Deset let měny euro

Uzávěrka soutěže je 24. dubna 2012!

Literární  soutěž  Deset  let  měny  euro pokračuje!
Soutěž je určena pro studenty středních škol, kteří se
nebojí vyjádřit svůj názor.

POZOR ZMĚNA:  V  regionálním  kole,  na  autora, té
nejlepší práce čeká studijní cesta do Bruselu a postup
do celostátního kola soutěže.

Kompletní  pravidla  soutěže  a  témata  pro slohové
práce  naleznete  na  stránkách  Eurocenter: více
informací

Evropská soutěž Passion

Konečný termín soutěže je 30. 6. 2012

Soutěž  The  e-Skills  Week  Project Passion
Competition  je  součástí  celoevropské kampaně
Evropský  týden  IT  dovedností  2012,  kterou iniciuje
Evropská komise.

Téma  soutěže:  Elektronické  dovednosti: Otevřená
cesta  k  zaměstnání  mnoha  tváří!  (e-Skills:  there  is a
job waiting for you)

Soutěž  je  určena  studentům  posledních ročníků
vysokých škol  nebo čerstvým absolventům VŠ, kteří
studují  obory  jako  komunikace, žurnalistika,
audio-visuální  umění,  design,  media, digitální
technologie  apod.  V  rámci  soutěže  mohou studenti
vytvořit  kreativní  video,  film  nebo hudební
příspěvek!

Více informací
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Eurocentrum Praha
„Po  prezidentských  volbách  v  Rusku  se  vztah k
EU nezmění” říká Romancov.

Eurocentrum  Praha  uspořádalo  8.  března seminář
věnovaný  prezidentským  volbám  v  Rusku. Hlavním
tématem  bylo,  zda  a  případně  jak  se  po nedávných
volbách  změní  vztah  Ruska  k  Evropské unii.
Přednášejícím  byl  známý  politický  geograf Michael
Romancov z Metropolitní univerzity Praha.

Nejsou volby jako volby

Romancov uvedl,  že se nejednalo o volby ve smyslu
voleb  v  zemích  západní  civilizace.  V podmínkách
liberální  demokracie,  která  je  v prostoru
euroamerické civilizace převážně rozšířena, musí být
volby svobodné, soutěživé a spravedlivé. Ani jedna z
těchto  podmínek  nebyla  v  případě ruských
prezidentských  voleb  podle  Romancova splněna.
Neprobíhala  ani  žádná  intenzivní  volební  kampaň a
vítěz  byl  de  facto  předem  znám,  protože  nikdo z
oponentů  Vladimira  Putina  jeho  pozici výrazně
neohrožoval.  Výsledek  proto  nebyl vůbec
překvapením.

 Na akci Eurocentra Praha vystoupil politický geograf
Michael  Romancov,  který  hovořil  o prezidentských
volbách v Rusku.

 Je změna vůbec možná?

Putin  se  ve  svém  oficiálním  programu podle
Michaela  Romancova  prezentuje  jako  muž, který
přinese  změnu.  To  je  však  podle Romancova
nesplnitelný úkol, protože rozhodující vliv na ruskou
politiku  má  tento  muž  podle  něj  od  roku 1999
nepřetržitě  a  nyní  by  tedy  musel  měnit východiska
své vlastní politiky a reformovat to, co sám prosadil.
To  se  nezdá  pravděpodobné.  Měnit  se  ale začíná
ruská společnost, což se projevilo během povolebních
protestů. Romancov k tomu podotýká, že protestovali
zejména  lidé,  kteří  jsou  na  státu  poměrně nezávislí.
Tedy  příslušníci  střední  třídy,  kteří  nepracují ve
státním sektoru a svou mzdu si vydělají sami.

Unie s Unií

Co se týká vztahu Ruska k EU, připomněl Romancov
nápad  Vladimira  Putina  na  vytvoření Euroasijské
unie,  která  by  představovala  zónu  volného obchodu
od  Lisabonu  po  Vladivostok.  Dodal  nicméně, že
představitelé  EU  k  tomuto  návrhu  nakloněni nejsou,
zejména  kvůli  požadavku  bezvízového  styku mezi
občany  Ruska  a  EU.  „Vzhledem  k  tomu,  že  se v
Rusku po volbách nic nezměnilo, nezmění se nic ani
ve vztahu Ruska k EU,” vysvětlil Romancov s tím, že
u moci jsou v Rusku stále stejní lidé.

Vít Nejedlo, Eurocentrum Praha

Nevíte si rady s Evropskou
unií?

- Zajímáte  se  o  aktuální  dění  v  Evropské unii?
- Potřebujete  poradit  s  otázkami  týkajícími se

možností  finanční  podpory  z  fondů EU?
- Nevíte, kde najít informace o studiu nebo práci v

členských  zemích EU?
- Účastníte  se  rádi  seminářů  a  veřejných  debat o

evropských tématech?
- Píšete  seminární  práci  a  nevíte  kde  si zapůjčit

odbornou  literaturu  z  oborů  evropských studií,
politologie nebo mezinárodních vztahů?

Pokud  ano,  tak  zkuste  využít  nabídku  našich služeb,
které  zdarma  poskytujeme.  Eurocentrum  Praha je
informační  místo,  kam  se  občané  mohou  obracet se
svými  dotazy  týkajícími  se  Evropské unie.
Poskytujeme informace o EU pro širokou i odbornou
veřejnost,  nabízíme  informační  materiály  a řadu
dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské
unie a aspektů členství České republiky v EU.

Nelamte  si  hlavu  s  Evropskou  unií  a  obraťte  se na
nás: Eurocentrum Praha

Adresa:  Evropský  dům,  Jungmannova  24,  110 00
Praha  1,  telefon:  (+420)  222  517  526,  email:
eurocentrum.praha@euroskop.cz,  webové  stránky:
euroskop.cz.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku i vy!

Na viděnou se těší tým Eurocentra Praha!

Vydavatel:

odbor informování o evropských
záležitostech (OEZ)

Adresa:

Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Email:

euroskop@vlada.cz
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