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Eurocentrum Praha

V novém čísle měsíčníku Eurocentra Praha naleznete přehled informací o uplynulém dění v Evropské unii a jejích
institucích. V květnu Evropská komise představila soubor doporučení pro oživení růstu a vytváření pracovních míst
ve  všech  státech  Evropské  unie.  Růst  evropské  ekonomiky  byl  i  jedním  zhlavních  tématů  summitu  G8  v Camp
Davidu.

Eurocentrum  Praha  pro  Vás  pravidelně  organizuje  semináře  a  soutěže  s  evropskou  tématikou.  V Eurolistech
naleznete  podrobné  reportáže  o  aktuálních  tématech,  které  pro  Vás  regionální  Eurocentra  Úřadu  vlády  ČR za
uplynulý měsíc připravila.  V tomto čísle naleznete informace, nejen o tom, jak si hledat práci v zahraničí či přehled
programu Evropa pro občany, ale mimojiné také shrnutí průběhu soutěží Europa Secura a Deset let měny euro. V
neposlední  řadě  jsme  pro  Vás  připravili  ohlednutí  za  akcemi,  které  pro  Vás  Eurocentrum  Praha  v květnu
připravilo.

Evropská unie na summitu G8
pod heslem „Jednáme
společně”
Představitelé  států  skupiny  G8  v  Camp Davidu
potvrdili,  že  mají  zájem  na  oživení evropského
hospodářství.  Hosté  amerického prezidenta
Baraka  Obamy  jednali  o  dalších krocích
vedoucích k posílení evropské ekonomiky a shodli
se na názoru, že k dosažení hospodářského oživení
a zvýšení zaměstnanosti je možné sledováním dvou
linií: zajištěním stability a podporou růstu.

Letošní  summit  G8,  kterému  v  Camp Davidu
předsedal prezident USA Barack Obama, se konal 18.
a  19.  května  2012  pod  heslem  „Jednáme společně”.
Evropská  unie  byla   zastoupena  předsedou Komise
Josém  Manuelem  Barrosem  a  předsedou Evropské
rady Hermanem Van Rompuyem.

Představitelé  osmi  největších  ekonomik  světa se
během  velmi  otevřených  diskuzí  v  Camp Davidu
dohodli,  že  zotavení  ekonomiky  a  obnovení důvěry
podpoří nejen tím, že dají do pořádku stav veřejných
financí,  ale  také  přijetím opatření  na  stimulaci růstu.
Rovněž vyjádřili své přesvědčení, že silná a soudržná
eurozóna je pro celosvětovou stabilitu a hospodářské
oživení  velmi  důležitá.  Prezident  Barack Obama
označil  oživení  evropské  ekonomiky  za prioritu
všech.  Představitelé  ocenili  úsilí  Evropské  unie o
obnovení  růstu  a  vyslovili  se  pro  setrvání  Řecka v
eurozóně za podmínky, že bude plnit své závazky.

  Německo by svůj  tlak  na úspory mělo kompenzovat
snahou podnítit růst, aby nedošlo k finanční kalamitě
s  celosvětovým dopadem.  Shodli  se  na  tom účastníci
summitu  osmi  největších  světových  ekonomik (G8).
(Zdroj: guardian.co.uk)

Německá  kancléřka  Angela  Merkelová  po jednání
uvedla,  že  „potřebujeme  obojí  -  fiskální  disciplínu a
zároveň  snahu  o  hospodářský  růst  .  Tvrdila  také, že
mezi  Francií  a  Německem  nejsou  ohledně podpory
růstu  a  omezení  dluhů  žádné  spory.  Po zvolení
nového  francouzského  prezidenta Françoise
Hollandea  se  přitom  postoje  obou  zemí zřetelně
vzdálily,  protože  Hollande,  chce dosáhnout
hospodářského oživení Evropské unie opatřeními pro
podporu  růstu,  zatímco  Merkelová  podporuje spíš
politiku snížení zadluženosti.

Představitelé  G8  jednali  mimojiné  o otázkách
mezinárodní  politiky  včetně  jaderné  ambice Iránu,
nepokojů  v  Sýrii  či   provokace   Severní  Koreje. Na
základě  těchto  diskusí,  vyzvali  syrskou  vládu a
opoziční  síly,  aby  splnily  podmínky  mírového plánu
OSN a Ligy arabských států, a umožnily tak zahájit v
Sýrii demokratické procesy.

Ohledně  Íránu  panoval  jednotný  názor  v  tom, že
Teherán by měl urychleně podniknout kroky, které by
mezinárodní  společenství  ujistily  o  tom,  že jeho
kontroverzní jaderný program je skutečně zaměřen na
mírové účely. Západní země Írán obviňují, že usiluje
o  sestrojení  jaderné  zbraně.  USA  a  evropské státy
kvůli  tomu  prosazují  zostření  protiíránských sankcí,
Rusko se ale k tomu stavělo zdrženlivě.

Zástupci G8 se ohledně KLDR shodli  na stanovisku,
že  této  zemi  hrozí  větší  izolace,  pokud bude
pokračovat ve svých provokacích.

V návaznosti na summit G8 se 20. - 21. května 2012
konal  summit  NATO  v  Chicagu.  Hlavním tématem
světových  představitelů  bylo  tentokrát stahování
vojenských  jednotek  z  Afghanistánu  a financování
afghánské  armády  po  odchodu  spojeneckých sil.
Aliance  se  snaží  potlačit  spekulace o
nekoordinovaném  odchodu  spojeneckých vojáků,
které  rozvířil  svým  prohlášením francouzský
prezident  François  Hollande.  Hollande  prohlásil, že
Paříž odvolá své vojáky letos, nikoli až v roce 2014,
jak  bylo  původně  dohodnuto.  Obama  však  ve svém
projevu  potvrdil,  že  aliance  má  zájem  na jednotném
postupu.  „Společně  jsme  přinášeli  oběti, společně
misi dokončíme”, prohlásil generální tajemník NATO
Anders  Fogh  Rasmussen  a  konstatoval,  že „spojenci
zůstanou  v  Afghánistánu  až  do  úspěšného ukončení
operace.” Šéfové 28 spojeneckých zemí se mimo jiné
věnovali posílení spolupráce na společných zbrojních
projektech,  otázkám  odzbrojení  a budování
protiraketové obrany.

Všechny  státy  skupiny  G8  jsou  rovněž  členy G20.
Vrcholná  schůzka  skupiny  G20  se  bude  konat v
červnu v mexickém Los Cabos.
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Kalendář  akcí regionálních
Eurocenter

Eurocentra  Úřadu  vlády České
republiky  pro  Vás pravidelně
organizují  semináře  a  soutěže s
evropskou  tématikou  - v
kalendáři  tohoto  čísla Eurolistů
naleznete  přehled seminářů,
které  se  uskuteční v
nadcházejícím  období. Seznam
všech  plánovaných  seminářů, i
těch  předchozích  naleznete na
stránkách  Euroskopu  v  sekci
kalendář akcí.

Veřejné  zakázky  - základní
pravidla, tipy a rady

Tento  seminář tematicky
navazuje  na  semináře Veřejné
zakázky - základní pravidla, tipy
a  rady,  jak  se vyvarovat
nejčastějších  chyb  - začátečníci,
je tedy určen příjemcům, kteří již
mají  zkušenosti  s vyhlašováním
a  vyhodnocováním veřejných
zakázek  a  potřebují  se tématu
věnovat  více  do  hloubky.
Seminář  se uskuteční
19.06.2012 od 09:00 do 12:00 v
hotelu  Clarion  v Českých
Budějovicích.

Federalismus a Evropa

Konference  o evropském
federalismu  a institucionální
krizi  EU.  Panelisté proberou
teoretické  i  praktické postuláty
federalismu  a  zamyslí  se nad
výhodami  a nevýhodami
federálního  uspořádání Evropy.
Tato  akce  se  koná  v úterý
19.6.2012  od  09:00  do 16:30,
New  York  University Prague,
Richtrův  dům,  Malé náměstí
11 / Knihovna Václava Havla.

Pasivní domy - bydlení, které se
vyplatí

V  rámci  semináře vystoupí
přední  tuzemští  odborníci z
oblasti  energeticky úsporného
bydlení.  O  své  zkušenosti  se s
návštěvníky  semináře podělí
také  místostarostka města
Modřice  a iniciátorka
ojedinělého  projektu pasivního
bytového  domu  pro  seniory v
Modřicích.  V  úterý 19.6.2012
od  16:00  do  18:00  v Knihovně
Jiřího Mahena v Brně.

Česká republika nenaplnila
kritéria pro přijetí společné
měny
Dne 30. května 2012 přijala Komise Konvergenční
zprávu 2012, která hodnotí pokrok osmi členských
států  EU  při  naplňování  kritérií  pro  vstup do
hospodářské a měnové unie. Jde o Bulharsko, ČR,
Lotyšsko,  Litvu,  Maďarsko,  Polsko,  Rumunsko a
Švédsko.

Komise  je  na  základě  Smlouvy  o  fungování EU
povinna  každé  dva  roky  vydat  zprávu hodnotící
pokrok členských států EU s derogací při naplňování
kritérií  vstupu  do  eurozóny.  Kritéria  pro přijetí
společné  měny  se  skládají  ze  čtyř ekonomických
podmínek  orientovaných  na  stabilitu  ve vývoji
inflace,  veřejných  financí,  směnných  kurzů a
konvergenci  dlouhodobých  úrokových  měr. Všechna
kritéria  musí  být  plněna  s  ohledem  na dlouhodobou
udržitelnost.  Smlouva  navíc  požaduje,  aby v
hodnocení  byly  rovněž  brány  v  úvahu  další faktory
relevantní pro hospodářskou integraci a konvergenci,
včetně bilance zahraničního obchodu či integrace trhu
se  službami.  Konečně  musí  být  národní legislativa
týkající  se  měnových  záležitostí  v  souladu s
primárním právem. Zpráva hodnotí jednotlivé členské
státy  na  základě  výše  uvedených  kritérií. Nicméně
závěrem  této  zprávy  je,  že  žádný  ze zkoumaných
členských  států  v  současnosti  neplní stanovené
podmínky k přijetí eura. Proto nedojde k změně jejich
statutu „členských států s derogací”.

Evropská komise představila
doporučení pro podnícení růstu
a podporu zaměstnanosti
Evropská  komise  přijala  soubor  doporučení pro
rozpočtová  opatření  a  hospodářské  reformy na
podporu  finanční  stability,  posílení  růstu a
vytváření pracovních míst v celé EU.

 Dne  30.  května  2012  uveřejnila  Komise společně s
návrhy  specifických  doporučení  i  sdělení  „Akce pro
stabilitu, růst a zaměstnanost”, které udávají opatření,
jež  by  měla  vést  k  podnícení  růstu  a podpoře
zaměstnanosti  v  EU.  Specifická  doporučení jsou
adresovaná  jednotlivým  členským státům.
Doporučení  pro  jednotlivé  země,  jež Komise
předložila,  poskytují  operativní  pokyny  pro členské
státy  při  přípravě  jejich  rozpočtových  politik a
hospodářských  reforem,  které  by  měly  být  v zájmu
posílení  konkurenceschopnosti  a  usnadnění tvorby
pracovních míst v průběhu nadcházejících 12 měsíců
realizovány.  Přijetí  doporučení  znamená závěrečnou
fázi  evropského  semestru  koordinace hospodářské
politiky,  který  byl  zahájen  23.  listopadu  2011 roční
analýzou  růstu  vypracovanou  Komisí.  Měla  by být
schválena  Evropskou  radou  28.  a  29.  června a
formálně přijata na zasedání Rady v červenci.

Dokument tematizuje základní směry opatření, jejichž
smyslem je reorganizace hospodářského modelu EU,
zvyšování  konkurenceschopnosti  a  podnícení  růstu v
Evropě.  Zdůrazňuje,  že  kroky  k  fiskální konsolidaci
nejsou  v  protikladu  s  opatřeními,  jež  mají  za cíl
stimulovat  růst  a  zaměstnanost,  naopak  tyto kroky
musí  být  komplementární.  Základ pro splnění tohoto
cíle mají podle Komise představovat dva vzájemně se
podpírající  pilíře:  jeden  na  evropské  úrovni, druhý
spíše na rovině členských států.

Ze  souboru  ročních  doporučení  pro  jednotlivé země
lze  vyvodit  řadu  důležitých  signálů.  Pokud  jde o
veřejné  finance,  členské  státy  obecně přijímají
nezbytná  opatření  k  obnovení  udržitelnosti,  ale v
několika  případech  by  konsolidace  měla být

příznivější  pro  růst.  Nezaměstnanost, zejména
mladých  lidí,  je  vážný  problém  -  a  přestože rychlé
řešení  neexistuje,  měly  by  být  okamžitě podniknuty
kroky,  které  by  zvýšily  produktivitu,  lépe sladily
dovednosti  a  odbornou  přípravu  a  reagovaly na
potřeby  trhu  práce.  V  mnoha  členských státech
probíhají  významné  strukturální  reformy,  které se
mimo jiné  dotýkají  i  jejich  trhů  práce.  Tyto reformy
přispívají  k  posílení  konkurenceschopnosti  a k
nápravě makroekonomické nerovnováhy v Evropě. V
celé  EU  je  však  zapotřebí  mnohem  většího  úsilí o
naplnění růstového potenciálu, vytvoření příležitostí k
rozvoji  podnikání  a  o  využití  potenciálu odvětví
služeb, energetiky a digitálního hospodářství k tvorbě
pracovních  míst.  Komise  představila  také hlavní
kroky  k  plné  hospodářské  a  měnové  unii, včetně
bankovní unie, finančního dozoru a systému pojištění
vkladů  v  eurozóně.  Tento  proces  bude muset
zohlednit  právní  otázky,  jako  je  smlouva  a ústavní
změny,  a  zároveň dát  větší  demokratickou legitimitu
a odpovědnost dalším integračním krokům.

Komise rovněž vydala doporučení pro eurozónu jako
celek  a  představila  svou  vizi  politických  kroků na
úrovni  EU  potřebných  k  doplnění vnitrostátních
opatření,  jejichž  cílem  je  realizovat  iniciativu růstu
EU. Komise přijala důležitá rozhodnutí, která stanoví
další  postup,  jež  je  třeba  uskutečnit  v zájmu
konkurenceschopnosti  EU,  stimulace  růstu a
zaměstnanosti  a  zásadního  posílení  hospodářské a
měnové  unie  jak  na  vnitrostátní  úrovni,  tak  i na
úrovni  EU.  Tato  doporučení  jsou  uzpůsobena pro
každý  členský  stát,  ale  tvoří  součást koherentního
přístupu  k  vyvážení  evropského hospodářství.
            

Pokud  jde  o  ČR,  Komise  mimo  jiné doporučuje
přijmout  kroky  k  včasné  nápravě nadměrného
rozpočtového schodku, například vyhnout se plošným
škrtům, zajistit výdaje podporující růst, více se snažit
o  zefektivnění  veřejných  výdajů,  využít  prostor ke
zvýšení daní, které nejméně škodí růstu a posunout se
od  vysokého  zdanění  práce  ke  zdanění bydlení,
ekologickým daním a zlepšením výběru daní.  ČR by
měla  přistoupit  k  dalším  změnám  v systému
veřejných  penzí,  aby  zajistila  jeho dlouhodobou
udržitelnost.  Dále  by  například  měla  přijmout a
uplatnit  zákon  o  státní  službě  a  zabývat  se otázkou
anonymních akcií.

Podrobnější informace:

Internetová  stránka  Strategie  Evropa  2020  :
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Veřejné  zakázky  - základní
pravidla, tipy a rady

Na  semináři  získáte  přehled o
nejčastějších chybách, ke kterým
dochází během procesu zadávání
a  zpracování  veřejných zakázek
a  hlavně  zjistíte,  jak  se těmto
chybám  vyhnout  a předcházet
jim.  Akce  se  bude konat
20.6.2012  od  09:00  do  12:00 v
Plzni.

Pracovní  a  studijní  možnosti v
Evropě?

Akce  pro  zájemce  z řad
veřejnosti  a  studenty  středních a
vysokých  škol  se STUDENT
AGENCY.  Akce proběhne
20.06.2012 od 14:15 do 15:15 v
Liberec, ulice Voroněžská 13.

The  Visegrad  Group  and the
Future EU Economy

Konference proběhne
21.6.2012  09:00  -  18:00, v
Ústavu  mezinárodních vztahů,
Praha.

Průvodce  světem práce,
dobrovolnictví a studia

Přemýšlíte, zda se po škole vydat
za  prací  do  Evropy  a jaké
podmínky  by  Vás  tam čekaly?
Vybavte  se  správně napsaným
životopisem  a  zlepšete  tak své
šance na přijetí na školu nebo do
zaměstnání.  Že  práci ještě
nesháníte,  ale  spíše  byste chtěli
poznat  svět?  Máme  i  pro Vás
nápad,  jak  přitom  ještě pomáhat
a  neutratit  jmění  s Evropskou
dobrovolnou  službou. Přijměte
naše  pozvání  na seminář
25.6.2012  od  09:00  do  11:15 v
Pardubicích,   Dům techniky,
náměstí Republiky 2686.

Summer  School  -  Approaches
to Energy Security

Letní  škola  se  bude zabývat
vybranými  otázkami energetické
bezpečnosti  z  pohledu  USA a
států  Evropské  unie.  Zaměří se
na  témata  jako budoucnost
jaderné energetiky, problematika
využití fosilních paliv v dopravě,
obnovitelné  zdroje energie,
uhelný  průmysl  a jeho
environmentální  dopady, chytré
sítě  atd.  Letní  škola  se koná
29.7.2012 - 04.8.2012 v Brně.

Česká práce do Německa
Zlaté  české  ručičky  -  platí  to  i  v  Německu? Ano,
česká  práce  je  v  Německu  velmi  žádaná. V
následujícím článku jsme pro Vás připravili rady
na téma práce a podnikání v zahraničí.  K tématu
pracovního  uplatnění  v  přeshraničí  proběhl 22.
května  2012  v  Eurocentrum  Liberec informační
seminář s názvem „Finde neuen job”.

Občané České republiky získali přistoupením země k
Evropské  unii  v  květnu  2004  právo  svobodně se
ucházet  o  práci  ve  všech zemích Unie  a Evropského
hospodářského prostoru (EHP).  Znamená to,  že čeští
pracovníci jsou co do práv a povinností postaveni na
úroveň  pracovníkům  domácím  (nemusejí mít
pracovní povolení). Stejně tak je trh otevřen i českým
podnikatelům,  ať  už  by  chtěli  do  Německa pouze
vysílat  své  pracovníky  nebo  zde  například založit
vlastní  živnost.  Rady  a  informace obsahuje
následující  článek.  Kompletní  poradenství  je možné
získat  u  specializovaných  organizací,  jakými jsou
Eures  (Evropská  síť  zaměstnanosti)  nebo Enterprise
Europe Network.

Jak hledat práci v zahraničí?

Pokud  hledáte  práci  v  zahraničí  všeobecně, můžete
využít  portál  sítě  Eures; http://portal.mpsv.cz/eures/,
kde se veškeré pracovní nabídky načítají automaticky
a kde je  jistota,  že  se  jedná o legální  nabídky.  To se
nedá  vždy  tvrdit  v  případě  českých  agentur práce.
Nicméně  zda  jsou  agentury  skutečné  a  je tak
bezpečné s nimi spolupracovat je velmi snadné zjistit:
měly  by  být  totiž  registrovány  na  výše uvedeném
portálu  sítě  Eures.  Další  možností  je  navštívit přímo
stránky  německých  úřadů  práce
http://www.arbeitsagentur.de/  v  šesti jazykových
mutacích, ne ovšem v češtině.

 Jak napsat životopis, který zaujme?

Formát  životopisu  je  doporučen  buď  evropský nebo
ve formě souboru pěti dokumentů Europassu, které si
může  každý  vytvořit  na http://www.europass.cz/.
Každé  CV  by  mělo  být  provázeno motivačním
dopisem,  jenž  motivuje  zaměstnavatele,  aby přijal
právě  Vás  -  proto  zde  musíte  „prodat”  vše,  co je
relevantní k dané pozici. Dříve bylo zvykem na konci
dopisu nebo životopisu jmenovat své koníčky - to už
ale  dávno  neplatí,  zaměstnavatele  zajímají vaše
úspěchy a cíle. Uveďte konkrétní příklady. Snažte se
odlišit  od  ostatních  kandidátů  a  zaujmout.  Častou
chybou  v  CV  jsou  zkratky.  Do  kolonky vzdělání
bychom  například  neměli  uvádět  zkratky  „SOU   ,
VŠE   apod.  Za  prvé,  zkratka   SOU  německému
zaměstnavateli  nic  neřekne.  Rozepsat  zkratku také
nestačí.  V  Německu  funguje  docela  jiný systém
vzdělávání,  a  proto  je  třeba  napsat  přímo,  čemu se
škola  věnuje,  rozsah  studia,  jeho  výstupy.  Za druhé,
ani  samotný  název  pozice  nestačí,  i  kdyby byl
složený  z  deseti  slov,  stále  nepopisuje dostatečně
náplň  práce  na  této  pozici,  co  přesně  všechno se
vykonává,  kolik  se  řídí  lidí,  návaznost  na další
činnosti  v  organizaci.  Stejně  tak  je  důležité uvádět
přesná  data  od  kdy  do  kdy  byla  uváděná pozice
vykonávána  -  měsíc  a  rok  tedy  nestačí. Je
pochopitelné,  že  při  přípravě  CV  a motivačního
dopisu v němčině chceme, aby byl jazykově správně,
a proto si najmeme například překladatele.

 Zdánlivě správný postup ale skýtá hrozbu; vciťme se
do  role  zaměstnavatele,  který  obdrží  text  jako od
rodilého  Němce  -  jakou  asi  bude  čekat úroveň
jazykové vybavenosti uchazeče? Právě zkušená Eures
poradkyně při ÚP v Liberci Barbora Lavická varovala
potenciální  uchazeče na semináři  Eurocentra Liberec
-  o  nevýhodách  využití  služeb profesionálního
překladatele.  Je  mnohem  výhodnější  napsat  dopis i
CV  bez  pomoci  profesionála,  a  naznačit tím

jazykovou  vybavenost,  kterou  od  Vás zaměstnavatel
může očekávat.

Nicméně,  k  CV  bychom  měli  přikládat veškeré
doklady  o  dokončeném  vzdělání  /  kurzech /
jazykových  zkouškách.  Takové  dokumenty nám
mohou  přeložit  soudní  tlumočníci,  které nalezneme
na http://www.justice.cz/. Co se jazykové vybavenosti
týče,  němečtí  personalisté  rozumějí užívanému
označení dosažené úrovně A1, A2, B1, B2, C1 a C2 .
V  neposlední  řadě  dbejme  na  to,  abychom  do CV
uvedli  ten  kontakt,  který  chceme,  aby zaměstnavatel
využil  -  zní  to  banálně,  ale  pokud  si  nejsem  jist, že
dokážu  bez  problému  komunikovat  po telefonu,
nebudu  ho  uvádět,  poskytnu  zaměstnavateli pouze
e-mail.  Na  některé  druhy  pracovních  činností přece
není  třeba  znát  jazyk  slovem  i  písmem  na vysoké
úrovni  -  kadeřnice  nemusí  umět  psát brilantní
němčinou.  V každém případě ale  musíte  být schopni
se  se  zaměstnavatelem  domluvit  a  chápat  pokyny v
práci  apod.  Řada  příchozích  přizná  až  v kanceláři
zmiňované  Eures  poradkyně,  že  práci  v  SRN sice
hledají,  ale  zároveň  doufají,  že  se  naučí  německy až
tam. Tak to bohužel zpravidla není možné.

Jaké  náležitosti  je  potřeba  zařídit před
podepsáním pracovní smlouvy?

V  případě,  že  se  minimálně  jednou  týdně  vracíte do
Čech,  musíte  v  Německu  (SRN)  na příslušném
finančním úřadě získat tzv. daňové číslo, dle kterého
bude zdaněn můj příjem. Druhým úkolem „pendlera
je  registrovat  se  v  SRN  ve  vybrané zdravotní
pojišťovně,  s  kartičkou jejího pojištěnce si  zažádat o
formulář  E106  nebo  S1,  na  základě  kterého  mu jeho
dosavadní  zdravotní  pojišťovna  vydá  žlutý Průkaz
pojištěnce  EU,  který  platí  i  v  ČR;  má  tak  nárok na
zdravotní  péči  v  obou zemích.  Na základě registrace
u  zdravotní  pojišťovny  je  automaticky  zapsán  i do
systému  sociálního  pojištění.  Daňové  číslo musí
získat i  ten, kdo se za prací do Německa stěhuje, ale
pojištěn  je  nadále  pouze  v  té  zemi,  v  níž  pracuje a
bydlí  (formulář  E106  ani  S1  nežádá).  Do  14  dnů je
nutné  přihlásit  se  jako  cizinec na
EINWOHNERMELDEAMT a nahlásit nové bydliště
v místě.

Uvažujete o podnikání v zahraničí?

Enterprise  Europe  Network  je  celoevropská síť
zaměřená  na  poskytování  podpůrných  služeb a
informací  pro  rozvoj  inovačního podnikání.
Enterprise  Europe  Network  pomáhá českým
podnikatelům,  kteří  uvažují  o  založení nové
podnikatelské  činnosti  v  SRN,  či  by  se  do zahraničí
rádi  přemístili.  Poskytuje  informace  i  pro české
zaměstnavatele, kteří uvažují o vysílání pracovní síly
do zahraničí.

Informace  pro  zájemce  o  zaměstnání  v německém
příhraničí  jsou  shrnuty  na  stránkách Eurocentra
Liberec  v  Archivu  akcí,  kde  jsou  ke  stažení i
prezentace  Eures  a  Enterprise  Europe  Network. V
příspěvku  Enterprise  Europe  Network  je možné
nalézt  různé  právní  formy  podnikání,  které  jsou v
řadě  náležitostí  podobné  těm  tuzemským,  a pravidla
pro  vysílání  pracovníků,  které  upravuje  směrnice
96/71/ES  o  vysílání  pracovníků.  Ta specifikuje
maximální  délku  pracovní  doby  a  odpočinku, min.
mzdy,  OZBP  nebo  i  ochranná  opatření proti
diskriminacím  a  další  parametry.  Před vysláním
pracovníka  je  zapotřebí  potvrdit  formulář A1
(případně  E101)  dokazující,  že  pracovník platí
sociální  a  zdravotní  pojištění  v  ČR. Pokud
vykonávaná činnost spadá pod regulovaná řemesla, je
třeba  ohlásit  kvalifikaci  vysílajícího  podniku. Mezi
dalšími  informacemi  Enterprise  Europe  Network na
semináři  patřil  i  přehled  standardních  výší poplatků
za  vybrané  nevyhnutelné  úřední  úkony  - veškerá
ohlášení nebo registrace.
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KALENDÁŘ
Praha  

Pro  více  informací  o  akcích ve
Vašem  regionu  navštivte naši
stránku na Facebooku!

Program Evropa pro občany
Pracujete  na  mezinárodním  projektu, který
podporuje  aktivní  evropské  občanství? Zažádejte
si  o  finanční  prostředky  z  programu  Evropa pro
občany!

Dne  1.  ledna  2007  byl  Evropskou  unií spuštěn
sedmiletý  program  pro  částečné financování
mezinárodních  projektů  zaměřených  na podporu
aktivního evropského občanství s názvem Evropa pro
občany,  jenž  se  stal  důležitým  nástrojem  EU k
posílení  mezikulturního  dialogu  a  demokracie v
Evropě  postavené  především  na  toleranci, solidaritě,
ochraně  lidských  práv  a  boji  proti  rasismu a
xenofobii.

Hlavním  posláním  projektu  je  přiblížit Evropu
občanům,  umožnit  jim  aktivně  se  podílet  na jejím
utváření  a  ukázat,  jak  může  EU  zlepšit  prostředí a
celkový  život  v  jejich  regionu.  Prostřednictvím této
iniciativy  mají  občané  možnost  účastnit se
transnárodních  výměn,  a  tím  přispívat  nejen k
posílení  pocitu  sounáležitosti  a  evropské identity
založené na společných hodnotách, historii a kultuře,
ale  také  k  prohlubování  procesu  evropské integrace.
Program je otevřen veškerým neziskovým subjektům
ze všech členských států EU a za určitých podmínek i
ze  zemí  EFTA  (Norsko,  Island,  Lichtenštejnsko) a
západního  Balkánu  (Chorvatsko, Makedonie,
Albánie),  které  se  tematicky  zaměřují  na podporu
aktivního  evropského  občanství.  Jedním ze
základních  kritérií  je  nadnárodnost  projektů,  jež se
může  odrážet  v  tématu,  charakteru  organizátorů  či v
projektovém zacílení na veřejnost z více zemí.

V letošním roce se program soustředí na dvě klíčové
priority  -  na  podporu  evropského  občanství a
demokracie  a  na  zvýšení  zájmu  občanů  o evropskou
politiku.  Podrobné  informace  o  jednotlivých akcích
jsou  k  dispozici  v  Průvodci  programem dostupném
na  webových  stránkách  Výkonné  agentury pro
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php,
který  zájemce  všemi  čtyřmi  oblastmi podpory
provede.

Program  je  určen  pro  všechny  subjekty podporující
aktivní evropské občanství. Mohou to být tedy obce a
města,  sdružení  místních  samospráv, organizace
občanské společnosti, nevládní organizace a nadace.

Tyto  a  další  praktické  informace  o  tom, jakým
způsobem  postupovat  při  žádosti  o  grant  se  na 60
účastníků  z  celé  České  a  Slovenské republiky
dozvědělo  na  zlínském  semináři  na  začátku měsíce
května.  Společně  se  slovenskou  stranou kontaktního
bodu  Evropy  pro  občany  byl  nejprve představen
program jako takový, jeho výhody a zkušenosti s ním.
Další blok tvořily odborné přednášky.

Gestorem  programu  pro  Českou  republiku  je Úřad
vlády  ČR.  Koordinací  programu  je  pověřena paní
Kateřina Hamplová: hamplova.katerina@vlada.cz

Deset let měny euro
V  únoru  2012  byla  pro  středoškolské  studenty z
celé České republiky vyhlášena soutěž 10 let měny
euro, která měla upozornit nejen na desáté výročí
uvedení  měny  do  oběhu,  ale  také poskytnout
prostor studentům a jejich kritickým a hodnotícím
úvahám vztahujícím se k tomuto projektu.

Nejprve  proběhla  krajská  kola  soutěže,  v jejichž
rámci  byly  odměněny  tři  nejlepší  práce knižními
cenami a vítěz každého krajského kola získal účast na
studijní  cestě  do  Bruselu  spojenou  s  návštěvou sídel
institucí  Evropské  unie.  Tuto  cestu věnovalo
Zastoupení Evropské komise v ČR.

Lucie  Holcová,  vítězka  celostátního  kola soutěže
Deset  let  společné  měny  euro,  přebírá gratulace
během slavnostního vyhlášení na pražské Kampě.

Vítěz  celostátního  kola  soutěže  byl slavnostně
vyhlášen v sobotu 12. května 2012 na pražské Kampě
v  rámci  oslav  Evropských  dnů  2012. Absolutní
vítězka, Lucie Holcová z Havlíčkova Brodu, převzala
gratulace a sklidila potlesk publika za svoji odvahu a
jasně formulované názory na projekt společné měny.

Za  svou  precizně  zpracovanou  esej  „Euro, Ne
děkujeme”,  vyhrála  Lucie  Holcová prohlídku
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České republiky
pro  celou  třídu.  Prohlídka  Poslanecké sněmovny
započala  krátkým  filmem  seznamujícím  s historií
samotného  místa,  parlamentarismu  a vývojem
demokracie v českých zemích. Poutavě komentovaná
prohlídka  přilehlých  prostor  zaujala především
Sněmovním  sálem  v  Thunovském  paláci, tedy
místem jednání Poslanecké sněmovny, která mnohým
připadala  na  televizní  obrazce  větší,  než ve
skutečnosti  je.  Dívky naopak zaujal  zajímavý design
osvětlení  jednotlivých  sálů  a  vyhlídka  na starobylou
Prahu,  jenž  se  naskytla  na  terase.  Po krátkém
zopakování  legislativního  procesu  a zajímavých
perliček  ze  současnosti  i  historie  se  nejeden student
zasnil  o  tomto  místě  jako  o  svém budoucím
pracovišti.

Vítězka  celostátního  kola  soutěže  vyhrála  mimo jiné
také  prohlídku  sídla  Poslanecké  sněmovny  pro své
spolužáky. Prohlídka proběhla 15. května 2012.

Na prvním místě v celostátním kole se umístila Lucie
Holcová  z  Vysočiny,  druhé  místo  vybojoval Lukáš
Grodl  z  Pardubického  kraje  a  pomyslnou bronzovou
příčku  obsadila  Katrin  Kutmanová  z Karlovarského
kraje.   Výherci  regionálního kola se 19.  -  21. června
2012 podívají do Bruselu, kde je čeká nabitý program
plný  zajímavých  exkurzí  v  evropských institucí.
Sborník studentských prací ke stažení zde.
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Europa Secura zná svého vítěze
EUROPA  SECURA  je  celostátní  soutěž pro
studenty  středních  škol  o  bezpečnosti, Evropské
unii  a  Severoatlantické  alianci  a  jejich  rolích v
sytému světové bezpečnosti. Jedná se o soutěž pro
středoškolské  studenty  s  tématikou evropské
integrace,  mezinárodních  a bezpečnostních
vztahů.

První  kolo  je  organizováno  online  a  po jejím
úspěšném zpracování následuje kolo krajské. V tomto
kole  studenti  píší  své  práce  týkající  se bezpečnostní
politiky  Afghanistanu,  Sýrie,  Běloruska,  Libye a
Iránu.  Následně  pak  práce  obhajují  před odbornou
porotou.  Nejlepší  tým  z  kraje  postupuje  do kola
národního,  které  je  pořádáno  ve  spolupráci s
Armádou České republiky.

Koncept soutěže nemá v České republice obdoby a v
kombinaci  s  mnohaletou  zkušeností organizátorů
poskytuje studentům unikátní zkušenosti a informace,
které  bezesporu  využijí  například  při  studiu na
vysokých  školách.  V  bezprostředním  kontaktu s
odborníky  na  bezpečnostní  a  mezinárodní témata,
stejně  tak  jako  se  zástupci  armády,  mají studenti
možnost  diskutovat  zajímavá  témata  a  rozšířit  si své
obzory.

V  dostatečném  předstihu  před  konáním  ústní části
krajského kola byl každý z projektů zaslán jednomu z
konkurenčních  družstev  k  vypracování tzv.
oponentské  zprávy.  Oponentskou  zprávu každé
družstvo  následně  prezentovalo  ústní  formou jako
součást  oponentury  a  tedy  celého  krajského kola.
Průběh  regionálního  kola  byl  ve  všech regionech
totožný.  Studenti  debatovali  na  zadaná témata
bezpečnostní politiky Libye, Iránu, Sýrie a Běloruska.
Po  celé  dění  soutěže  studenti  středních škol
obhajovali  své  práce  týkající  se  Evropské  unie a
Severoatlantické  aliance  a  jejích  rolí  v sytému
světové bezpečnosti.

Celostátní kolo se uskutečnilo 11. - 15. června 2012.
Soutěžící měli za úkol plnit nejrůznější úkoly v terénu
i  na  složitých  jednáních  jako  diplomaté členských
zemí EU / NATO a řešit neklidnou politickou situaci
v  jednom  z  regionů  v  zahraničí.  Každému z
postupujících  družstev  byla  přidělena  jedna členská
země  EU  /  NATO,  a  to  podle  náhodného klíče.
Úkolem týmů bylo v přípravné době získat co nejvíce
informací  o  daném  členském  státu,  zejména  o jeho
vztahu  k  NATO,  Evropské  unii, bezpečnostní
politice,  ale také o jeho kultuře,  dějinách, politickém
systému, ekonomice apod.

Hlavní  cenou  soutěže  EUROPA  SECURA pro
nejlepší družstva soutěže (šest nejlepších družstev) je
zájezd  do  Bruselu  -  sídla  institucí Severoantlantické
aliance  a  Evropské  unie.  Vítězné  družstvo celé
soutěže  získá  navíc  možnost  účastnit  se vojenské
akce  Den  pozemního  vojska  BAHNA  2012 a
vyzkoušet si nejrůznější vojenskou techniku. V rámci
celodenní  akce  se  Armáda  České republiky
prezentuje svou vojenskou technikou a ukazuje široké
veřejnost jednotlivé způsoby boje, stejně tak zapojení
vojenské  techniky  a  simuluje  jednotlivé  situace z
válečného  bojiště.  Součástí  akce  je  i prezentace
Klubu vojenské historie. Tato akce se koná 23. června
2012.  Akci  BAHNA  pořádá  každoročně velitel
společných  sil  a  Nadace  pozemního  vojska  AČR v
lokalitě BAHNA u Strašic okres Rokycany.

Více  informací  o  jednotlivých  regionálních kolech
soutěže naleznete na stránkách Euroskopu.

Evropské vzdělávací programy -
Program celoživotního učení
Program celoživotního učení (známý pod zkratkou
LLP z anglického Lifelong Learning Programme)
patří mezi jeden z nejvýznamnějších vzdělávacích
programů  Evropské  unie.  Cílem  programu je
přispívat  prostřednictvím  celoživotního  učení k
rozvoji  Evropy  jako  společnosti  založené na
znalostech.

Program  má  napomoci  zvyšovat  kvalitu  ve všech
oblastech  vzdělávání  a  odborné  přípravy  v  Evropě a
zároveň  posilovat  úlohu  celoživotního  učení,  a to
prostřednictvím  spolupráce  mezi vzdělávacími
systémy  a  systémy  odborné  přípravy  různých zemí
Evropy.  Program  přispívá  k  podpoře  studia jazyků,
rozvoji multikulturního dialogu, aktivního občanství a
zasazuje  se  o  širší  využívání komunikačních
technologií  v  oblasti  vzdělávání.  V  roce  2012  je do
programu  zapojeno  celkem  33  zemí,  čítající členské
státy  Evropské  unie,  země Evropského
hospodářského  prostoru  a  kandidátské  země -
Turecko a Chorvatsko.

V  České  republice  je  koordinací  programu pověřena
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy,
která je součástí  Domu zahraničních služeb. Národní
agentura  pro  evropské  vzdělávací  programy je
zodpovědná  za  realizaci  Programu celoživotního
učení  a  dalších  vzdělávacích  programů  a je
prostředníkem pro poskytování finančních prostředků
EU ve svěřených oblastech.

Program  celoživotního  učení  je  tvořen čtyřmi
odvětvovými  programy,  rozděleným  dle konkrétních
oblastí  vzdělávání,  na  něž  se  specializují. Základním
kamenem  všech  programů  je  přitom podpora
mobility,  na  kterou  je  zaměřeno  více  než  80 %
aktivit.

Mezi  hlavní  podprogramy  Programu celoživotního
učení  patří  program  Comenius  zaměřený na
předškolní  a  školní  vzdělávání.  Do programu
Comenius se mohou zapojit mateřské školy, základní
školy  a  střední  školy.  Cílovou  skupinou  jsou žáci,
studenti,  učitelé  a  pedagogičtí  pracovníci  působící v
těchto  typech  škol.  V  rámci  programu Comenius
dosud  vycestovalo  do  zahraničí  přes  9  000  osob z
českých  škol,  a  to  nejvíce  díky  aktivitám Partnerství
škol  a  další  vzdělávání  pedagogických pracovníků.
Nejvýznamnějším  z  programů  je  program Erasmus,
který  je  zaměřen  na  mobilitu  a  spolupráci ve
vysokoškolském  vzdělávání  v  Evropě. Aktivity
programu  jsou  určeny  pro  vysokoškolské studenty,
pedagogy  a  školitele  a  další vysokoškolské
pracovníky.  Studenti  tak  díky  programu Erasmus
mohou  vycestovat  za  studijním  pobytem či pracovní
stáží  do  jedné  z  33  zemí  zapojených  do Programu
celoživotního učení.
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Dle  statistik  se  ročně  díky  programu  Eramus do
zahraničí  vydá  téměř  5500  studentů  a  přes 2000
učitelů.

Oblast  odborného  vzdělávání  pokrývá program
Leonardo  da  Vinci.   Program  Leonardo  da  Vinci se
specializuje  na  výukové  a  vzdělávací  potřeby všech
osob účastnících se  odborného vzdělávání  a odborné
přípravy  na  jiné  než  vysokoškolské  úrovni  a na
instituce a organizace nabízející nebo podporující toto
vzdělávání  a  přípravu.  Program  má  za  cíl  přispět ke
zvýšení  přitažlivosti,  kvality  a  výkonnosti systémů
odborného  vzdělávání  a  přípravy  a  ke snadnějšímu
uznávání  kompetencí  a  kvalifikací odborného
vzdělávání.  Do  programu  se  mohou  zapojit školská
zařízení,  ale  i  podniky,  sociální  partneři, výzkumná
střediska  či  neziskové  a  dobrovolnické organizace.
Díky  programu  Leonardo  da  Vinci  nahlédlo do
odborného vzdělávání za hranicemi v letech 2007 až
2009  více  než  7  000  osob,  nejčastěji navštěvovanou
destinací je přitom Německo.

Nabídku  Programů  celoživotního  učení uzavírá
program  Grundtvig,  zaměřený  na  výukové a
vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání
dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo
podporující  toto  vzdělávání.  Pro  instituce  působící v
oblasti  vzdělávání  dospělých  nabízí program
nepřeberné  množství  aktivit,  mezi  nimiž  lze nalézt
podporu projektů partnerství, mobility či přípravných
návštěv.  Program  je  však  od  r.  2009  zaměřen  i na
jednotlivce,  kterým  nabízí  možnost  zapojení do
dobrovolnických projektů či vzdělávacích workshopů
v zahraničí.

O  možnostech,  jež  nabízí  Programy celoživotního
učení,  informovaly  během  minulého  měsíce některé
aktivity  Eurocenter  v  České  republice.  V rámci
projektu  „Studenti  píší  noviny”  byly studentům
středních  škol  představovány  příležitosti  pro mladé,
jež  se  jim naskýtají  jako  občanům Evropské  unie. V
Pardubicích  se  koncem  měsíce  května konal
Informační  den  k  evropským vzdělávacím
programům,  který  zájemcům  blížeji představil
programy  Comenius,  Leonardo  da  Vinci  a Studijní
návštěvy a aktivitu eTwinning.

Více  informací  o  evropských vzdělávacích
programech,  včetně  aktuálně  vyhlášených  výzev lze
nalézt  na  webových  stránkách  Národní  agentury pro
evropské vzdělávací programy: http://www.naep.cz/.

Vaše práva, Vaše budoucnost.
Občanská práva v Evropské
unii.
V  období  od  9.  května  do  9.  září  2012 máte
možnost  vyjádřit  se  k  právům,  které Vám
zaručuje  občanství  EU.   Evropská komise
vyhlásila  rozsáhlou  veřejnou  konzultaci,  která
poskytne  občanům  možnost  informovat  Komisi o
překážkách, s nimiž se setkávají při výkonu svých
práv  občanů  EU  v  řadě  oblastí  -  například při
cestování po Evropě, při výkonu svého práva volit
nebo být volen, při nákupech po internetu.

Víte,  že  jako  státní  příslušník  jedné  ze členských
zemí  jste  zárověň  občanem  Evropské  unie? Tím
získáváte  řadu  práv,  která  jsou  od  roku 1993
zakotvena v evropských smlouvách a uznávána všemi
27  členskými  státy  EU.  Nevíte,  jaká  máte  práva při
studiu,  práci  či  cestování  po  EU?  Měli  jste někdy
problém při nákupech přes internet a nevěděli si rady,
jak  uplatnit  svá  práva?  Podívejte  se  na  stránky
Evropské  komise,  kde  se  dozvíte,  jak  svá občanská
práva uplatnit.

V  roce  2013  uplyne  dvacet  let  od vstupu
Maastrichtské  smlouvy  v  platnost,  na  jejímž základě
oslaví  členské  státy  Evropské  unie  dvacet  let od
vzniku  evropského  občanství.  Evropská  komise si
chce  toto  výročí  připomenout  dalším  rozšířením a
rozvojem  Programu  pro  občany  a  přijetím dalších
opatření,  která  zajistí,  aby  občané  mohli  svá práva
využívat  v  každodenním  životě.  Evropská komise
předloží  v  roce  2013  novou  zprávu  o  občanství EU,
jež bude obsahovat další opatření řešící problémy, na
které upozornili sami občané EU.

Komise rovněž vyhlásila rok 2013 Evropským rokem
občanů  a  má  v  úmyslu  přijmout  řadu iniciativ
zaměřených na občany a občanství EU.

Na základě tohoto rozvoje vyhlásila Evropská komise
veřejnou  konzultaci  týkající  se  občanských  práv v
Evropské  unii.  Pomocí  veřejné  konzultace mají
občané EU možnost se vyjádřit k občanským právům
v Evropské unii  a upozornit  tím na překážky, na něž
občané EU narážejí v každodenním životě.

”Před  dvaceti  lety  jsme  v  Maastrichtu zavedli
občanství  EU,  dnes  musíme  tento  evropský projekt
oživit a to s přímou podporou našich občanů,” uvedla
místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, která
je  zároveň  první  komisařkou  EU  pro záležitosti
občanství.  „Evropská  unie  existuje  díky svým
občanům a pro ně. Občané od ní očekávají konkrétní
výsledky  a  právě  to,  například  levnější  poplatky za
volání ze zahraničí, rozsáhlejší práva obětí trestných
činů a jednodušší nákupy po internetu, jim přinášíme.
Informace  přímo  od  občanů  nám pomohou
pokračovat  v  naší  práci  a  dosahovat  ještě lepších
výsledků.  Žádám  každého  z  Vás,  aby  si  našel pár
minut  a  podělil  se  s  námi  o  své  názory.  Jde  o vaše
práva a o vaši budoucnost.”

Dotazník k veřejné konzultaci naleznete na stránkách
Evropské  komise.  Vaše  názory  pomáhají rozvíjet
občanství  EU.   Na  základě  Vašich  připomínek bude
sestavena  Zpráva  o  občanství  2013,  která  má pro
Evropskou komisi zásadní význam.

Další informace

Internetové  stránky  evropské  komisařky pro
spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Veřejná konzultace:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm

EUROCENTRUM Praha  5/12 www.euroskop.cz  6

http://www.euroskop.cz/
http://www.naep.cz/
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUCitizenship3&amp;lang=cs
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUCitizenship3&amp;lang=cs
http://ec.europa.eu/reding
http://ec.europa.eu/your-rights-your-future
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm


Jaké příležitosti Vám přineslo
20 let jednotného trhu?
Zúčastněte  se  soutěže  Generace  1992  a vyjádřete
tím  své  nápady  k  příležitostem,  které vám
jednotný trh přináší. Pokud máte kreativní nápad
a  názor  na  jednotný  trh,  neváhejte  ho  vyjádřit v
soutěži Generace 1992 a inspirovat tím své okolí a
celou společnost. Nejdůležitější je váš příběh.

V roce 2012 oslaví členské státy Evropské unie 20 let
jednotného  trhu.  V  rámci  této  příležitosti vyhlásilo
Generální  ředitelství  pro  Vnitřní  trh  a služby
Evropské  komise  soutěž  Generace  1992. Pomocí
tohoto  kreativního  projektu  mají  mladí  lidé prostor
vyjádřit své nápady a myšlenky k příležitostem, které
jim  jednotný  trh  přináší.  Projekt  Generace  1992 je
určen  pro  mladé  lidi,  kteří  chtějí  pomocí svých
kreativních příspěvků inspirovat okolí. Chopte se i vy
této  příležitosti  a  řekněte  nám  jak  žijete, studujete,
pracujete, nebo které věci by se dle vás měly změnit v
budoucím jednotném evropském trhu.

Projekt  Generace 1992 je určen všem mladým lidem
ze  všech  členských  zemí,  kteří  se  narodili  v roce
1992,  tudíž  ve  stejný  rok  vzniku  jednotného trhu.
Soutěž  se  skládá  ze  čtyř  tematických kategorií:
vzdělání  a  občanství,  zaměstnanost  a podnikání,
kultura  a  volný  čas,  spotřebitelé  a  životní prostředí.
Příspěvky  do  soutěže  mohou  být  odeslány v
nejrůznějších  formátech  -  pošlete  video, fotografie,
karikatury,  eseje  nebo  aplikace  pro smartphone.
Zvolte  takový  formát  a  téma,  které  vám vyhovují.
Nejdůležitější je příběh.

Do  soutěže  byli  vybráni  čtyři  mentoři,  kteří budou
průběh  soutěže  sledovat  a  asistovat. Nejenže
poskytují  tematické  rády  soutěžícím,  ale  nabízí i
odborné  blogy  a  komentáře  k  této  soutěži. Sledujte
jejich  příspěvky  na  oficiálních  stránkách  soutěže
generace1992.eu .

A  jaké  jsou  ceny  pro  finalisty?   Dvaceti finalistům
bude  nabídnuta  účast  na  akci  Týden  ve znamení
jednotného  trhu,  který  proběhne  v  Bruselu  v říjnu
2012. Během tohoto týdne bude EU slavit 20. výročí
jednotného  trhu  jak  v  Bruselu,  tak  i  v  celé Evropě.
Generace 1992 se stane vrcholem a nedílnou součástí
týdne ve znamení jednotného trhu, během kterého se
bude  debatovat  o  úspěších  jednotného  trhu, nových
iniciativách a vizích do budoucna. Součástí této akce
bude  slavnostní  udílení  cen,  kde  si  vítězové osobně
převezmou hodnotné ceny,  jako jsou iPady, digitální
fotoaparáty a mnoho dalších zajímavých cen. Dostane
se  vám  příležitost  získat  přístup  k  renomovaným a
inspirujícím  osobnostem  a  zároveň  se  vám podaří
maximálně  se  zviditelnit:  pro  vaši  kariéru  to bude
velká  reklama!  Tímto  však  nabídka  vítězných cen
rozhodně  nekončí.  Pěti  vítězům  bude  za každý
kreativní  formát  nabídnuta  možnost  nastoupit na
čtyřtýdenní  pracovní  stáž  v  Bruselu, přičemž
koordinaci  zajišťuje  Evropská  komise.  Není toto
bezvadná příležitost, jak si zlepšit CV?

Uzávěrka  soutěže  je  9.  září  2012.  Pravidla soutěže
naleznete na stránkách generation1992.eu

Diskuse: Platit či neplatit do
rozpočtu EU
V  rámci  cyklu  Debaty  o  českých  zájmech, který
pořádá think tank Evropské hodnoty, diskutovali o
optimální výši  českého příspěvku do rozpočtu EU
dva  příznivci  zachování  současného  stavu  - Pavel
Telička  a  Jan  Březina  -  a  dva  zastánci snižování
českého příspěvku - Jan Zahradil a Pavel Kohout.
Debata se uskutečnila 31. května 2012 na Institutu
ekonomických studií FSV UK v Praze

Je čerpání z rozpočtu EU pro Česko přínosné?

Rozpočet Evropské unie vychází z finančního rámce,
který je tvořen na sedm let dopředu (aktuálně 2007 -
2013).  Tento  rámec  vyčleňuje  objem  prostředků na
jednotlivé  politiky  EU.  ČR  jako  relativně nový
členský  stát  je  zatím  ve  skupině  čistých  příjemců -
tedy více peněz z rozpočtu dostává, než do něho platí.
„Do  pěti  až  deseti  let  se  ale  přesuneme  do skupiny
čistých  plátců,  kam  patří  Německo,  Nizozemsko a
další  nejvyspělejší  země,  zatímco  státy  jako Polsko
nebo  Maďarsko,  které  vstupovaly  s  do  Unie  s námi,
budou  ještě  dlouho  čerpat  v  přebytku,” poznamenal
Zahradil.

Transfer  těchto  peněz  do  jednotlivých  států probíhá
především formou speciálních dotačních programů na
jednotlivé  priority  EU.  Speciální  položku,  na kterou
jde  každoročně  okolo  40  %  unijních peněz,
představuje  kohezní  politika,  strukturální  fondy a
Fond  soudržnosti.  „Smysl  kohezní  politiky je
podobný,  jakou  měl  po  válce  Marshallův  plán na
obnovu  zemí  západní  Evropy,  v ekonomicky
dlouhodobém  horizontu  se  ekonomicky vyplatí,”
myslí si člen Evropského parlamentu Jan Březina.

Od  svého  vstupu  do  EU  v  květnu  2004  čistá pozice
příjemce  ČR  vůči  evropskému  rozpočtu průběžně
roste.  V  roce  2004  činil  přebytek  7  mld.  Kč,  v roce
2008 již 24 mld. Kč. Růst efektivity čerpání a rozvoj
strukturálních  programů  po  přijetí Lisabonské
smlouvy  umožnil  dále  zvyšovat  poměr  mezi výdaji
do rozpočtu a příjmy z něj. V roce 2010 se tak České
republice  podařilo  získat  o  rekordních  48  mld. Kč
více, než do rozpočtu odeslala. Tento trend je ovšem
neudržitelný.  „Shodneme  se  proto  na  tom, že
navyšovat  evropský  rozpočet  by  byla chyba”,
prohlásil  Pavel  Telička.  Shoda  ovšem  nepanuje nad
otázkou,  zda  by  se  částka  odesílaná  každoročně do
Bruselu měla snižovat, nebo pouze stagnovat.

Zanechání současné výše příspěvků

Podle  zastánců  současného  stavu  není absolutní
částka tak důležitá, jako to, kam peníze směřují a jak
efektivně  je  s  nimi  naloženo.  „Klíčové  je posoudit
český  zájem,  pak  lze  plně  využít  výhody,  které z
rozpočtu  plynou.  Samostatnou  kapitolou  je pak
způsob a efektivita čerpání prostředků na definované
priority,” říká Pavel Telička. Právě s čerpáním ale má
ČR dlouhodobé problémy, za které je kritizována i z
Bruselu. Nepřehlednost čerpání přitom omezuje české
možnosti dosáhnout na evropské peníze.

Česká republika může díky prostředkům, které do EU
posílá  využívat  výhody  integrace  a  jednotného trhu,
zároveň je nucena se přizpůsobovat jeho standardům.
„To  že  jsme  nuceni  adaptovat  kvalitní evropské
normy, je k nezaplacení,” je přesvědčen Jan Březina.
Ačkoli  se  často  objevuje  kritika  míry harmonizace
pomocí evropské legislativy,  Březina se domnívá, že
„je dobré, aby na dodržování pravidel jednotného trhu
dohlížely  i  jiné  subjekty  než  členské  státy. Tyto
subjekty potřebují silný právní základ, aby fungovaly
efektivně,” dodává europoslanec.
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Výhody snižování příspěvků

Obhájci  menšího  objemu  peněz  přispívaného do
rozpočtu  EU  argumentují  zbytečností některých
úkonů  a  činností,  na  které  tyto  peníze plynou.
Zpochybňován  bývá  například  smysl Lisabonskou
smlouvou  zavedené  Evropské  služby  pro vnější
činnost.  Evropská  komise  se  však  brání snižování
rozpočtu  poukazy  na  existenci  smluvních závazků,
jež jsou již schváleny a peníze na ně určené tak nelze
krátit.  „Tyto  argumenty  mají skutečné
formálně-právní  hledisko,  ale  z praktického
politického hlediska jsou liché,” říká Zahradil.

Podle  europoslance  Zahradila  velká  část rozpočtu
vzniká  kvůli  sporům  o  vliv  mezi  Radou EU,
Evropskou  komisí  a  Evropským parlamentem.
„Přerozdělování peněz není páchání veřejného dobra,
jde  o  souboj  mezi  institucemi,  jehož  výsledkem je
zanesení právního prostředí nadbytečným množstvím
legislativy.”  Neplatit  více  než  je bezpodmínečně
nutné  na  financování  základních  činností  Unie je,
podle  zastánců  nižších  příspěvků,  tou nejrozumnější
cestou.

Dopady na veřejné finance

Čerpání  peněz  z  evropských  fondů  na konkrétní
projekty je podmíněno jistou mírou spolufinancování
státem.  Fakticky  tak  přijímání  evropských peněz
zvyšuje  objem  mandatorních  výdajů,  které  nelze v
případě  potřeby krátit.  „Takový externí  zdroj financí
přináší  několik  negativ”,  myslí  si  ekonom Pavel
Kohout.  „Vláda  si  zvyká  na  život  v nadbytku,
zvyšování  mandatorních  výdajů  zároveň posiluje
procyklický  efekt  a  nárůst  objemu  financí nutně
generuje inflační tendence.” Souběh těchto jevů může
mít  značně  negativní  dopad  na  národní ekonomiky.
„Portugalsko  i  některé  další  jižní  země  jsou chyceni
do  pasti,  kdy  nemohou  snižovat  náklady,” doplňuje
Kohout.

Výše spolufinancování v absolutních číslech je podle
Jana Zahradila příliš vysoká, „na každé přijaté euro z
evropského  rozpočtu  připadá  3,50  Kč  z českého
rozpočtu,” vypočítává europoslanec. „Pokud bychom
Unií  dotované  projekty  nespolufinancovali, museli
bychom je  platit  z  vlastních  peněz  celé,”  namítá Jan
Telička  a  připomíná,  že  většina  projektů,  které s
přispěním evropských peněz vznikly, byly potřebné a
stát  by  je  musel  financovat  bez  ohledu  na  peníze z
Bruselu.  Důležitým  prvkem  efektivnosti  tak zůstává
správné  nastavení  kritérií  a  alokace  peněz. „Dotace
mohou  mít  krátkodobý  škodlivý  efekt pro
ekonomiku,  proto  zlepšujme  pravidla  hry a
dodržujme je, jedině tak budeme čerpat z existujících
výhod”, říká Jan Březina.

Platit méně, dostávat více

Přispívat méně do evropského rozpočtu by znamenalo
krátit  celý  unijní  rozpočet.  Zatímco  ČR  by zřejmě
přivítala  krácení  zemědělských  dotací,  vzhledem k
zájmům Francie a některých dalších důležitých členů
EU,  je  snižování  těchto  příspěvků nanejvýš
nepravděpodobné.  Pavel  Telička  se  domnívá,  že „z
pohledu  nejen  ČR  lze  krátit  příspěvky  na regionální
politiku  a  do  strukturálních  fondů,  kde  si Česká
republika  může  dovolit  ztratit  část  příjmů.” Při
krácení  příspěvků  je  třeba  mít  na  paměti zásadní
rovnici:  méně  dávat  znamená  méně  dostávat. „Tím,
že  chceme  méně  peněz,  vlastně  oslabujeme vlastní
pozici  při  vyjednávání  o  financích  na  půdě Unie,”
varuje Telička.

Evropské dny na pražské
Kampě

V  sobotu  12.  května  proběhl  na  pražské Kampě
open-air festival v rámci oslav Evropských dnů 2012,
který  společně  organizovaly  Zastoupení Evropské
komise  v  ČR,  Evropský  parlament  - Informační
kancelář  a  Odbor  informování  o evropských
záležitostech  ÚV  ČR.  Kolemjdoucí  mohli  zajít do
některého  z  informačních  stánků,  kde  se dozvěděli
více  o  jednotlivých  členských  zemích  EU,  ale  i o
možnostech,  které  jim  členství  ČR  v  EU přináší.
Kromě  toho  byl  připraven  i  doprovodný kulturní
program  na  pódiu  -  ukázky  breakdance, hudební
vystoupení Jana Buriana nebo Lenky Dusilové.

Mezi  institucemi,  které  se  návštěvníkům festivalu
představily,  bylo  i  Eurocentrum  Praha. Nabídlo
kolemjdoucím  informace  jak  osobně,  tak  v podobě
řady  zajímavých  publikací.  Součástí  programu na
pódiu  bylo  i  vyhlášení  vítězů  celostátního kola
literární  soutěže  Deset  let  měny  euro. Absolutní
vítězka,  Lucie  Holcová,  převzala  gratulace  a sklidila
potlesk publika za svoji  odvahu a jasně formulované
názory  na  projekt  společné  měny.  Za  odměnu se
zúčastní  studijní  cesty  do  Bruselu  spojené s
návštěvou sídel  evropských institucí.  Navíc pro svou
třídu  vyhrála  návštěvu  sídla  Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
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