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Eurocentrum Praha
Říjnové  Eurolisty  Vám  i  tentokrát  přinášejí  souhrn  událostí  o  dění  v  Evropské  unii.  Chybět  nesmějí jak
pravidelné  reportáže  z  akcí  pořádaných  v  regionálních  Eurocentrech,  tak  ani  pozvánky  na  zajímavé akce,
kterých se můžete zúčastnit v nadcházejícím měsíci.

Hlavním tématem tohoto čísla je Týden Evropského jednotného trhu, který letos oslaví 20. výročí od svého vzniku.
Pří  této  příležitosti  se  po  celé  České  republice  koná  řada  akcí,  které  připomínají  a  informují  o  jednotném trhu.
Dočíst  se  můžete  mj.  i  o  pravidelných  seminářích  Galileo  či  o  reportáži  z  přeshraniční  burzy  práce.  Více  a další
zajímavosti se dozvíte uvnitř čísla.

Základy bankovní unie
Podle  plánů  Evropské  komise  by  od  prvního dne
roku  2013  měla  v  EU  vzniknout  bankovní unie.
Vývoj událostí od 12. září, kdy plány představil šéf
Evropské  komise  José  Manuel  Barroso,  dává ale
tušit, že časový harmonogram je příliš ambiciózní.
Podívejte se na hlavní překážky na cestě k jejímu
vzniku.

Odpor německých spořitelen

Podnět  k  nové  legislativě  dala  červnová Evropská
rada. Kancléřka Merkelová při ní požadovala, aby na
oplátku  za  pomoc  bankám  přímo  ze záchranného
fondu  začala  eurozóna  kontrolovat  stav finančního
sektoru  ve  členských  zemích.  Proto pozorovatele
evropského dění překvapuje, že zásadní námitky proti
bankovní unii nyní přicházejí z Německa.

Menší  německé  banky  požadují,  aby  se společný
bankovní  dozor  pod  Evropskou  centrální bankou
(ECB)  týkal  pouze  25  největších systémově
důležitých  bankovních  ústavů.  Na  stranu  malých ale
politicky vlivných „Landesbanken” a „Sparkassen” se
postavil  ministr  financí  Wolfgang  Schäuble. Podle
něj  nemůže  centrální  evropská  instituce disponovat
dostatečnými  kapacitami  ke  kontrole celého
finančního  trhu.  ECB  by  se  podle  něj  raději měla
zaměřit  právě  na  důkladnou  kontrolu systémově
důležitých  přeshraničních  bank.  Zastánci návrhu
Komise  ale  tvrdí,  že  bankovní  unie  musí pokrýt
všechny  finanční  ústavy,  protože  velké  krize mohou
vzejít i ze zdánlivě nedůležitých bank.

Hrozící rozdělení EU

Nečlenové  eurozóny,  tedy  i  Česká  republika se
obávají,  že  bankovní  unie  rozdělí  Evropskou  unii na
EU-10  a  EU-17.  Problematickým  bodem jsou
například pravidla hlasování v Evropském orgánu pro
bankovnictví  (EBA).  Instituce  sídlící  v Londýně
vznikla  v  roce  2011  jako  reakce  na  finanční  krizi a
jsou  v  ní  zastoupeni  všichni  členové  EU. Podle
týdeníku  The  Economist  skupina  států  platící eurem
bude v rámci EBA představovat „gorilu v místnosti”,
která bude mít sílu přehlasovat ostatní země. Ty proto
usilují o stanovení podmínek, které takovému scénáři
zabrání.

Vznik bankovní unie může vést i k narušení vnitřního
trhu. Banky v eurozóně by oproti ostatním evropským
finančním ústavům byly zvýhodněny možností získat
finance ze záchranného fondu ESM. Nečlenské země
eurozóny budou znevýhodněny, i pokud se pro vstup
do bankovní unie rozhodnou. Návrh Komise počítá s
tím, že i v případě, že budou podrobeny dozorovému
mechanismu  SSM  (Single  Supervisory Mechanism),
nebudou  mít  rozhodovací  pravomoci,  protože nejsou
zastoupeny v orgánech ECB.

ECB se dostává do konfliktu zájmů

Kritici  bankovní  unie,  mezi  nimi  například německá
centrální banka, poukazují na zásadní konflikt zájmů,
který vznikající model přinese.

Dozorem  nad  finančním  sektorem  by  byla pověřena
stejná  instituce,  která  rozhoduje  o  měnové politice
eurozóny.  ECB  by  se  tak  mohla  snadno  dostat do
situace,  kdy  by  byla  pod  tlakem  jednat  proti svému
mandátu.

Bohatí nechtějí sdílet ztráty a rizika

Velmi  kontroverzní  záležitostí  je  návrh  na vznik
garančního  fondu.  Podíl  ve  fondech  pojištění vkladů
by měly i státy mimo eurozónu, včetně ČR. Již nyní v
jednotlivých státech národní fondy, do kterých banky
přispívají  na  případnou  finanční  pomoc  v obtížích,
existují.  Nicméně  země  s  lepším  stavem finančního
sektoru  se  brání  tomu,  že  by  měly  společně  ručit za
riziková aktiva v jiných zemích.

Regulátoři  se  obávají  „vysávání” zahraničními
matkami

Evropský  finanční  systém  je  silně provázaný.
Bankovní  unie  by  tak  ovlivnila  i  země,  které  do ní
nevstoupí. Velké obavy má Británie, která se nejvíce
děsí  toho,  že  nová  regulace  by  oslabila londýnské
City,  které  de  facto  představuje  finanční centrum
Evropy.  Finanční  sektor  přitom  představuje zásadní
díl britského hospodářství.

Česká  národní  banka,  která  má  na  starosti bankovní
dozor  v  ČR,  má  strach  z  toho,  že  v  případě vzniku
bankovní  unie  hrozí,  že  zahraniční  matky získají
možnost čerpat finance od českých dcer a ohrozí tím
jejich  stabilitu,  aniž  by  mohl  zasáhnout český
regulační  orgán.  V  ČR  je  přitom  bankovní sektor
tvořen  primárně  dceřinými  subjekty velkých
evropských společností.

Bankovní  unie  má stát  na  čtyřech  pilířích.  Prvních z
nich  je  zavedení  společného  bankovního dohledu.
Druhým  pilířem  mají  být  společná  pravidla pro
fungování  bank,  třetím  pilířem  jednotný systém
pojištění  vkladů  a  čtvrtým  pilířem  společný systém
pro  krizové  řízení.  Pravidla  bankovní  unie  se budou
vztahovat  především  na  eurozónu.  Zbylých deset
zemí  EU  včetně  České  republiky  se  může připojit,
nebude  ale  mít  rozhodovací  pravomoci  v Evropské
centrální bance, která má být dohledem nad bankami
pověřena. 

(Zdroj: obrázek - Evropská komise, text - Euroskop)
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Akce v regionech

V  rámci  Týdne  jednotného trhu
pro  vás  Eurocentra připravila
akce  v  regionech  po  celé České
republice,  například  ve  Zlíně se
koná debata na téma „Měna euro
a  její  budoucnost”  (10.  října), v
Ostravě  (15.  října),  v  Brně (17.
října),  Ústím  nad  Labem (18.
října)  a  dalších  městech se
konají tématické semináře.

15.  10.  2012  od  15:00  hod  se v
Plzni  uskuteční  na Fakultě
ekonomické  ZČU panelová
diskuse  k  20.  výročí vzniku
jednotného trhu.

17.10.2012  od  9:00  hod vás
Eurocentrum České Budějovice
zve  na  panelovou  diskusi pod
názvem  Výzvy  a příležitosti
společného  trhu.  Akce proběhne
v  prostorách Jihočeské
univerzity.

18.10.2012  od  10:00  hod  se v
Pardubicích  chystá Informační
kampaň k  20.  výročí jednotného
trhu EU.

Eurocentrum  Pardubice ve
spolupráci  s  Europe  Direct a
Informačním  centrem města
Pardubic  Vás  srdečně  zvou na
akci  s  názvem Informační
kampaň  k  20.  výročí jednotného
vnitřního  trhu  v  EU,  která se
uskuteční  v  budově Pardubice
Region  Tourism  na náměstí
Republiky  1.  Akce  je určena
zejména pro podnikatele, kterým
zde  budou  poskytnuty informace
týkající vnitřního trhu EU. Cílem
je upozornit na možnosti, které v
souvislosti  s  jeho zavedením
mají.  Bezplatně  budou k
dispozici  i  tištěné publikace
Evropské komise.  Vítáni budou i
zájemci  z  řad  široké veřejnosti,
které toto téma osloví.

18.10.2012  se  na Krajském
úřadě Královéhradeckého kraje
(sál P1.906) koná akce s názvem
Podnikání  na  vnitřním  trhu se
zaměřením  na  oblast volného
pohybu  zboží.  Na semináři
vystoupí  zástupci Evropského
spotřebitelského  centra  v  ČR a
Úřadu  pro technickou
normalizaci,  metrologii  a státní
zkušebnictví.

Týden vnitřního trhu se blíží!
Idea  jednotného  vnitřního  trhu  se  v  roce 2012
dožije  27  let  od  vydání  Bílé  knihy  k vnitřnímu
trhu  a  20  let  od  jeho  formálního dokončení.
Vnitřní  trh patří  k  důležitým úspěchům evropské
integrace  a  jeho  výhody  se  dnes  berou jako
samozřejmost.  Možná  i  proto  stojí  za  to  občas si
ho připomenout.

Když se řekne jednotný vnitřní trh

O  postavení  a  významu  vnitřního  trhu  v programu
evropské  integrace   se  celkem  nevedou  velké spory.
Téměř všeobecně se přijímá názor,  že v ekonomické
oblasti  vnitřní  trh  je  a  zůstane  její  hlavní   součástí a
jejím  hlavním  přínosem.  Pomohl  odstranit tradiční,
většinou staleté bariéry mezi trhy zúčastněných zemí:
celní,  obchodní,  daňové,  technické,  administrativní a
jiné.  Vznikla  tak  „oblast  bez  vnitřních  hranic,  v níž
byly  propojeny  trhy  zboží,  pracovníků,  služeb a
kapitálu”.  Společným  úsilím  členských  zemí  byl
vytvořen  hospodářský prostor umožňující uplatňovat
čtyři  svobody  -  svobodu  volného  pohybu: zboží,
služeb, osob a kapitálu.

Celkově  můžeme  charakterizovat  projekt vnitřního
trhu  jako  program  dalekosáhlé liberalizace
doprovázený  dohodnutými  pravidly. Program
vzájemného  otevření  trhů  předpokládal odstranění
všech  dosavadních  omezujících  národních bariér,
desítek  a  stovek  národních  předpisů  a  místo nich
zavedení  společně  dohodnuté  evropské úpravy
umožňující volný pohyb po celém vnitřním trhu.

I  přes  dosažený  pokrok  přetrvává  stále  v některých
hospodářských  odvětvích  mnoho  překážek s
negativním  dopadem  na  růst.  Jednotný  trh nicméně
zůstává jednou z hnacích sil ekonomiky EU a jednou
z  největších  předností,  kterou  lze  využít  v  boji proti
hospodářské  krizi  a  při zvyšování
konkurenceschopnosti.   Očekává  se,  že prosazování
opatření  v  rámci  Aktu  o  jednotném  trhu obnoví
důvěru  v  jednotný  trh  a  pomůže stimulovat
hospodářský  růst  a  sociální  pokrok  díky vytvoření
příznivého  prostředí  pro  spotřebitele,  pracovníky a
malé podniky.

Pokud  se  chcete  dozvědět  více  informací  o historii
vnitřního  trhu,  na  stránkách  Euroskopu  naleznete
sekci  o  vnitřním  trhu  od  prof.  Luďka  Urbana (FSV
UK),  případně  na  stránkách  Evropské komise
věnované  20.  výročí  existence  vnitřního trhu
(www.singlemarket20.eu/home)  si  můžete stáhnout
stručnou informační brožuru 20 let jednotného trhu.

Připravované akce

Po  celé  Evropě  se  v  rámci  Týdne Evropského
jednotného trhu (15. - 20. října) koná řada akcí, které
připomínají  a  informují  o  jednotném  trhu  EU.
Dvacáté výročí bude především příležitostí k diskusi o
dalším vývoji  jednotného  trhu.  Možnost  zapojit  se to
této diskuse máte i vy!

Evropský jednotný trh: nástroj pro rozvoj a zdroj
příležitostí

Ve  dnech  16.  -  17.  října  se  uskuteční v
Lichtenštejnském paláci  v  Praze  expertní konference
„Evropský  jednotný  trh:  nástroj  pro  rozvoj  a zdroj
příležitostí” za účasti premiéra Petra Nečase, ministra
průmyslu  a  obchodu  Martina  Kuby  a zástupců
Evropské  komise.  Dvoudenní  „Národní  fórum o
jednotném  trhu”  zahrnuje  konferenci  na vysoké
úrovni  (16.  října)  a  tři  workshopy  (17. října)
organizované  Ministerstvem  průmyslu  a obchodu,
Úřadem  vlády  České  republiky  a Zastoupením
Evropské  komise  v  České  republice  v  rámci Týdne
jednotného  trhu.  Vše  bude  přenášeno online
streamingem zde.

Veletrh  evropských  informačních  sítí  -  Evropa je
Vám na dosah

Při  příležitosti  20.  výročí  vzniku jednotného
evropského  trhu  se  v  České  republice  koná veletrh
evropských  informačních  sítí.  Návštěvníkům  se v
rámci  jednodenní  akce  s  mottem „Evropa  je  vám na
dosah” představí v nové a atraktivní podobě evropské
informační  sítě  a  instituce.  Pracovníci jednotlivých
informačních  center  seznámí  návštěvníky veletrhu
například  s  možnostmi  zaměstnání  v  zemích  EU, se
studijními příležitostmi na evropských univerzitách, s
podmínkami  podnikání  v  evropských  zemích  či s
právy spotřebitelů napříč EU.

Akce  se  zúčastní  zástupci  Informační kanceláře
Evropského  parlamentu,  Úřadu  vlády  ČR, Národní
agentury  pro  evropské  vzdělávací programy,
poradenského  centra  pro  podnikatele Enterprise
Europe  Network,   sítě  právní  ochrany  pro oblast
vnitřního  trhu  Solvit,  Evropského spotřebitelského
centra,  informační  sítě  pro  mládež Eurodesk,
poradenské  sítě  pro  pracovní  uplatnění EURES,
koordinačního  centra  pro  uznávání kvalifikací
Europass  a  zástupci  Evropského  hospodářského a
sociálního  výboru.  Představen  bude  také informační
portál o životě v EU Vaše Evropa.

- 16.10.2012  Praha  (Náměstí Republiky)
- 17.10.2012  Liberec  (Náměstí  Dr. Edvarda

Beneše)
- 18.10.2012  Olomouc  (Horní náměstí)
- 23.10.2012 Ústí nad Labem (Mírové náměstí)

Podrobnější  informace  k  připravovaným  akcím ve
Vašem  regionu  budou  k  dispozici  ve  speciální sekci
Euroskopu,  můžete  je  sledovat  i  v  našem Kalendáři
na  homepage.  Informace  budeme průběžně
doplňovat.  Sledujte  stránky  Vašeho regionálního
Eurocentra,  která  pro  Vás  připravila tematické
semináře, konference a další akce.

Pokud  Vás  zajímají  nejen  akce  v  České republice,
můžete  využít  kalendář  na  stránce  Evropské komise
ke 20 letům jednotného vnitřního trhu.

EUROCENTRUM Praha  10/12 www.euroskop.cz  2

http://www.euroskop.cz/
https://www.euroskop.cz/9037/sekce/tyden-vnitrniho-trhu-2012/
http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/key-points-web_cs.pdf
https://www.euroskop.cz/9037/sekce/tyden-vnitrniho-trhu-2012/
http://www.singlemarket20.eu/en/single-market-week/national-events


KALENDÁŘ
Praha  

4. 10. 2012 v Praze

Clarion Congress Hotel Prague

Eurofondy pro podniky 2014+

Hlavním  tématem konference
budou  možnosti  čerpání dotací
ze  strukturálních fondů
podnikatelskými subjekty po roce
2013,  respektive  v novém
programovém období
2014-2020.  Více  informací na
stránkách Eurocentra Praha.

4. 10. 2012 v Praze

(Eurocentrum Praha)

Europass  -  pomocník při
studiu a práci v Evropě

Eurocentrum  Praha  si Vás
dovoluje  pozvat  na  další z
podzimního  cyklu pravidelných
seminářů.  Chcete  vyrazit na
zkušenou  do  zahraničí? Soubor
dokumentů  Europass Vám
pomůže,  ať  se  budete  ucházet o
stáž  nebo  o  zaměstnání.  Více se
dozvíte  na  našem  semináři nebo
na stránkách Eurocentra!

4. 10. 2012 v Praze

(Evropský  dům, Jungmannova
24)

Jednotný evropský patent

Diskuse  o  návrhu Jednotného
evropského  patentu. Přinese
větší  ochranu  práv duševního
vlastnictví  firem  a zvýší
konkurenceschopnost
evropských  podniků? Více
informací o semináři najdete na
stránkách Euroskopu.

10. 10. 2012 ve Zlíně

Projektové  a  finanční řízení
krok za krokem

Seminář je  určen pro projektové
manažery  a  je  zaměřený na
osvojení  znalostí,  metod, technik
a  nástrojů  potřebných pro
úspěšné  řízení projektu.
Účastníci  se  praktickou formou
dozvědí,  jaké  jsou  zásady řízení
projektu,  podle  čeho určit
priority,  jak  sledovat cash-flow,
a  další.  Informace  o semináři
naleznete  na stránkách
Eurocentra Zlín.

Vyhrajte jazykový pobyt!

Pokud  si  chcete  trochu  potrápit  šédé  buňky,
můžete  si  zasoutěžit.  Téma  vnitřního  trhu vám
možná dá trochu zabrat. Připravené ceny snad za
snahu a úsilí stojí.

1.  cena  -  jazykový  pobyt  v  zahraničí  dle vlastního
výběru v hodnotě 25 000 Kč 

2. cena - desková hra Evropa a knihy Skvosty Evropy
a Dějiny sjednocené Evropy

3.  cena  -  Desková  hra  Evropa  a  kniha Dějiny
sjednocené Evropy

Pokud chcete získat hlavní výhru, musíte se zúčastnit
všech 4 kol soutěže.

Soutěžit  můžete  od  pátku  21.  září.  Přihlásit  se do
aplikace  můžete  pomocí  facebookové  page
Euroskopu nebo Evropské komise ČR.

Jednojazyčná EU by byla
katastrofou
Miguel  Angel  Martínez  na  otázku,  jestli  by  se z
angličtiny  neměla  stát  evropská  lingua franca,
nemohl odpovědět jasněji:  Udělal bych vše, co je v
mých  silách,  abych  zabránil  něčemu,  co  bych já
osobně  považoval  za  katastrofu,” řekl
místopředseda  Evropského parlamentu
odpovědný  za  mnohojazyčnost.  A  v  jeho případě
nešlo  o  plané  řeči.  Během  chatu  u příležitosti
Evropského dne jazyků dne odpovídal na otázky v
tom jazyce, ve kterém byly položeny.

Od  roku  2001  je  26.  září  každoročně věnováno
Evropskému  dni  jazyků,  který  má oslavovat
jazykovou rozmanitost Evropy a povzbuzovat lidi ke
studiu jazyků. Španělskému sociálnědemokratickému
poslanci  Miguelu  Angelu  Martínezovi  nabídl blížící
se  svátek  jazyků  dobrou  záminku,  aby  výhody i
výzvy  mnohojazyčnosti  v  EU  probral  s příznivci
stránek  Evropského  parlamentu  na Facebooku.
Evropský  parlament  pracuje  ve  všech  23 oficiálních
jazycích EU a vyvinul proto vysoce efektivní systém
tlumočení, překladů i jazykového ověřování právních
textů. 

Místopředseda  Parlamentu  na  otázky odpovídal
anglicky, francouzsky, španělsky a německy, a trošku
ho mrzelo, že nedostal otázky i v dalších jazycích.

Několik  účastníků  chatu  uvažovalo,  jestli  by nebylo
lepší  mít  v  EU  jen  jeden  úřední  jazyk. Podle
Martíneze rozhodně ne. „Nesouhlasím s tím, aby byl
pro  všechny  občany  EU jen  jeden  společný oficiální
jazyk.  Mám  k  tomu  jednoduchý  důvod:  ne všichni
naši  občané  znají  a  mluví  stejným společným
jazykem. Proto pevně věřím,  že  musíme pracovat ve
všech  jazycích  společných  nějaké  skupině  občanů a
využít  všech  prostředků,  které  máme  k dispozici,
abychom jim umožnili komunikovat v jejich vlastním
jazyce,” řekl Martínez. „Skutečnost, že máme mnoho
různých jazyků bychom neměli brát jako problém, ale
jako velké privilegium,” dodal.

Aby se  mu povedlo odpovědět  na  co nejvíce otázek,
Miguel  Angel  Martínez  své  odpovědi  diktoval. Za
více  než  45  minut  se  mu  podařilo vypálit
neuvěřitelných 1200 slov.

Připomněl  i  výhody  učení  se  jazykům,  hlavně pro
mladé lidi, kteří pravděpodobně najdou lepší pracovní
příležitosti,  pokud  budou  schopni  komunikovat v

několika  jazycích  a  bude  tak  pro  ně snadnější
přestěhovat  se  na  různá  místa,  kde  budou moci
uplatnit své profesní dovednosti a znalosti. „Proto nás
čeká  ještě  spousta  práce,  třeba  na programu
Erasmus”, připomněl.

Mnohojazyčnost v Evropském parlamentu

V  Evropském  parlamentu  má  každý jazyk
Společenství  stejný  význam:  všechny parlamentní
dokumenty  se  zveřejňují  ve  všech  úředních jazycích
Evropské  unie  a  každý  poslanec  má  právo  si vybrat
úřední jazyk, ve kterém se bude vyjadřovat. To je ten
nejlepší  způsob,  jak  zaručit  transparentnost a
přístupnost práce poslanců pro všechny občany.

 (Logo Evropského dne jazyků, který proběhl 26. září)

Mnohojazyčnost, zakotvená v evropských smlouvách,
odráží  kulturní  a  jazykovou  rozmanitost Evropské
unie.  Rovněž  zvyšuje  přístupnost  a transparentnost
evropských institucí pro občany, čímž vytváří záruku
demokratického  fungování.  Všichni  občané EU
musejí mít přístup k právním předpisům, které se jich
týkají,  přímo  v  jazyce  své  země.  Tato ustanovení
rovněž umožňují všem evropským občanům sledovat
práci  Parlamentu,  pokládat  otázky  a  přijímat  na ně
odpovědi ve svém vlastním jazyce.

(Zdroj: Evropský parlament)

Přeshraniční burza práce
Je česká práce v zahraničí žádaná? V následujícím
článku  jsme  pro  vás  připravili  reportáž z
přeszahraniční  burzy  práce,  která  se  25. září
konala  v  Karlových  Varech.  Desítky  uchazečů se
dozvěděli  praktické  informace  na  téma  práce a
podnikání v zahraničí.

Podzim  přeje  zájemcům  o  nové  zaměstnání,  a to
především  těm,  kterým  je  český  pracovní  trh malý.
Nabídku  pracovních  míst  v  sousedních zahraničních
regionech  přiblížily  uchazečům  ze severozápadních
Čech již tradiční přeshraniční burzy práce v Ústí nad
Labem a Karlových Varech.

Karlovarské  burzy  se  zúčastnila dvacítka
zaměstnavatelů. V německém Krušnohoří jsou stovky
volných  míst  pro  české  zájemce,  a  to  nejen v
tradičním oboru gastronomie a hotelnictví, ale také ve
stavebnictví  i  v  průmyslových  odvětvích   jako je
kovovýroba  či  elektro.  Velký  zájem  je  v posledních
letech  také  o  české  lékaře  či  zdravotnický personál.
Základním  předpokladem  úspěšné  snahy  o nalezení
zaměstnání  u  západních  sousedů  je  ale znalost
němčiny.  „Je  nám  líto,  že  za  námi  jedete desítky
kilometrů,  ale  pokud  jste  schopní  říct  pouze Guten
Tag,  musíme  vás  poslat  domů,”  vysvětluje klientům
Hana  Adamcová  z  Úřadu  práce  v  Pirně. „Bohužel
stává  se  to,”  dodává.  Bez  němčiny  to  v Německu
nejde.  Nedostatek  některých kvalifikovaných
pracovníků je v například v Německu velmi aktuální.
Určité  profese  však  samozřejmě  musí splnit
předepsané kvalifikační nároky.
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10. 10. 2012 ve Zlíně

Budoucnost měny euro

Zajímá  Vás,  co  bude s
Evropskou  unií?  A  co společná
měna  -  jedná  se  o udržitelný
projekt?  Přijďte  diskutovat s
předními  českými odborníky!
Více  informací  najdete  v diáři
akcí na stránkách Euroskopu.

10. 10. 2012 v Hradci Králové

ISIC Tour v Hradci Králové

12. 10. 2012 v Praze

(Richtrův dům, Malé náměstí 11,
New York University)

Československé prezidentské
tradice  a  přímá volba
prezidenta v ČR

Konference  připomene důležitá
prezidentství  Tomáše Garriguea
Masaryka a Edvarda Beneše, tak
i  prezidentů  v polistopadovém
období Václava Havla a Václava
Klause.

18. 10. 2012 v Hradci Králové

(Krajský úřad, sál P1.906)

Podnikání  na vnitřním trhu se
zaměřením  na  oblast volného
pohybu zboží

Vystoupí:  zástupci Evropského
spotřebitelského  centra  v  ČR a
Úřadu  pro technickou
normalizaci,  metrologii  a státní
zkušebnictví.

24. 10. 2012 ve Zlíně

Seminář  pro  příjemce  OPPI a
Seed/Venture kapitálový fond

31. 10. 2012 ve Zlíně

Veletrh pracovních příležitostí

31. 10. 2012 v Plzni

Staň  se  na  den tvůrcem
evropské politiky

Středoškoláci Plzeňského,
Karlovarského  a Jihočeského
kraje  dostanou příležitost
diskutovat o eurobondech během
simulace  jednání evropských
institucí  s  názvem  „Staň  se na
den tvůrcem evropské politiky.”

To se týká tzv.  regulovaných profesí,  pro něž právní
předpisy  členského  státu  EU  předepisují určité
požadavky  pro  výkon  činnosti.  Pokud potřebujete
poradit  s  právními  předpisy  či  hledáte  práci v
sousedních  regionech,  můžete  využít  portálu  sítě
EURES  (Evropská  služba  zaměstnanosti). Poradci
EURES  vám  poskytnou  informace  o možnostech
vzdělávání  a  získávaní  kvalifikací  v sousedních
zemích i v celé Evropské unii.

Pracovní  trh  u  našich  sousedů  otevřel  prostor  i pro
podnikatele  a  živnostníky.  Podnikatelé  se mohou
obrátit  na  síť  poradců  Enterprise  Europe  Network -
celoevropskou  síť  zaměřenou  na poskytování
podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního
podnikání.  Pomáhá  českým  podnikatelům, ktečí
uvažují  o  založení  nové  podnikatelské  činnosti v
SRN, či by se do zahraničí rádi přemístili.

Přeshraniční  burzy  práce,  které  spolu  s  pořádá i
krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem a
Karlových  Varech,  vznikly  ve  spolupráci  s Úřadem
práce v Pirně a Úřadem práce v Annaberg-Buchholz.
Kromě  stánků  zaměstnavatelů  a  možnosti osobního
pohovoru  s  uchazeči  jsou  na  programu také
přednášky,  v  nichž  se  zájemci  dozvěděli  i o
možnostech  dalšího  vzdělávání  a  získání kvalifikace
v  Německu.  Poradci  EURES  z  Česka  i Německa
poskytli účastníkům informace o práci a o životních a
pracovních  podmínkách  v  Evropské  unii. Eurocentra
navíc  pomohla  účastníkům  zorientovat  se  v džungli
informací o Evropské unii a usnadnila jim tak hledání
a  nalézání  všeho  potřebného,  co  s  životem a  prací v
Evropské unii souvisí.

Evropský týden mobility 2012
Stovky evropských obcí a měst se ve dnech 16. až
22.  září  2012  zúčastnily  11.  ročníku Evropského
týdne  mobility.  V  rámci  letošního  tématu „Pohyb
správným  směrem”  bylo  cílem  kampaně zvýšit
informovanost  o  plánech  udržitelné městské
mobility  a  představit  způsoby,  jak  lze  do procesu
plánování  lépe  zapojit  občany  a místní
zainteresované subjekty.

Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst
a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále
narůstající  automobilovou  dopravou  a zároveň
nabídnout  možnosti  a  výhody  alternativních druhů
dopravy.  Dostupnost  veřejné  dopravy  má také
sociální  dopady,  protože  například  lidé,  kteří musí
bydlet  v  oblastech  s  nižšími  nájmy,  stráví  často na
cestě do práce delší dobu. Vytváření plánů udržitelné
městské  mobility  v  úzké  spolupráci  s  podniky a
občanskou  společností  může  zvýšit ekonomickou
výkonnost  měst  a  obcí  a  zlepšit  kvalitu  života na
místní  úrovni.  V  mnohých  evropských  městech už
dnes  můžeme  vidět,  že  prostor  v  ulicích  patří nejen
autům,  ale  také  chodcům,  cyklistům  a veřejné
dopravě.  Evropský  týden  mobility  nabízí  možnost k
rozšíření  tohoto  trendu  do  dalších  měst. Poskytuje
rovněž  příležitost  orgánům  místní  správy, aby
zavedly a propagovaly opatření podporující testování
alternativních řešení automobilové dopravy. 

Během  uplynulého  desetiletí  podporoval Evropský
týden  mobility  města  ve  vytváření  příjemnějšího a
zdravějšího životního prostředí pro občany tím, že je
povzbuzoval  ke  snižování  dopravního  přetížení a
podporoval  druhy  dopravy,  které  jsou  udržitelné a
využívají  lidskou  sílu.  Od  svého  prvního ročníku,
konaného  v  roce  2002,  týden  mobility zaznamenává
trvalý  nárůst  počtu  účastnických  měst  -  v  roce 2011
se  jich  zúčastnilo  2  268.  Evropská  města  a obce
mohou podepsat Chartu Evropského týdne mobility a
zveřejnit  své  programy  na  internetových  stránkách
www.mobilityweek.eu.

Rozhoduj o Evropě: Model
Evropské unie
Zajímáte se o Evropskou unii? Chcete se dozvědět
více  o  jejím  vzniku,  vývoji  a  jejím fungování?
Navštivte tedy některý z našich seminářů speciálně
připravovaných  v  rámci  projektu  Model  EU -
Rozhoduj o Evropě, jež se letos pořádá již po šesté
a  který  vyvrcholí  konáním  simulovaného jednání
institucí  Evropské  unii  počátkem  listopadu v
Olomouci.

Informační a vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě:
Model  Evropské  unie”  je  kombinací řady
interaktivních  seminářů,  simulovaných  jednání a
moderovaných setkání, které společně tvoří ucelený a
unikátní  soubor  efektivní  komunikace aktuálních
evropských  témat  a  fungování  Evropské unie
zaměřený  na  cílovou  skupinu  studentů, učitelů
středních škol a členů akademické obce.

Strategickým  cílem  projektu  je  dosažení hlubší
informovanosti  o  fungování  a  kompetencích institucí
Evropské unie a vytvoření platformy pro setkávání a
spolupráci  středoškolské  obce  a  akademické sféry.
Neméně důležitým přínosem je diskuse a porozumění
aktuální situace a směřování Unie.

Hlavní části projektu - workshop pro učitele středních
škol  a  simulace  evropských  institucí  pro  studenty -
utváří  unikátní  platformu  pro  otevřenou  diskuzi  a
interakci  cílových  skupin,  při  které  dochází k
vzájemné motivaci a předávání zkušeností a znalostí.
Hlavním  smyslem  simulací  je kompenzovat
stereotypní  metody  výuky  na  středních  školách a
poskytnout  učitelům  i  účastníkům  individuální a
propracovaný pohled na fungování Unie.

V  průběhu  devadesátiminutového  semináře o
Evropské  unii,  podávaného  naučnou  a přitom
zábavnou  formou,  se  studenti  dozvědí  více  o jejím
vzniku,  vývoji  a  jejím  fungování.  O samotných
počátcích  Unie,  o  plánech  a  vizích hlavních
představitelů té doby, o změnách v jejich základech a
jejím  postupném  rozšiřování  a  dále  pak o
jednotlivých  institucích  Evropské  unie,  které nás
každodenně  více  či  méně  ovlivňují.  Regionální
semináře představují zcela unikátní možnost, jak se o
Evropské  unii  dozvědět  podstatné,  a  možná  i zcela
nové informace.

Regionální  semináře  se  v  říjnu  konají  v Hradci
Králové  (3.  10.  2012)  a  Ústí  nad  Labem  (11. 10.

2012). Už jste přihlášeni?

Více  informací  o  projektu  a  jednotlivých seminářích
se  dozvíte  na  webových  stránkách
http://www.rozhodujoevrope.cz/  nebo  na stránkách
vašeho  Eurocentra.  Sledujte  debatu  v Evropském
parlamentu  a  inspirujte  se  pro  nadcházející model
EU: http://ec.europa.eu .
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31. 10. 2012 v Ústí nad Labem

Veletrh komunitárních
programů VI.

Eurocentrum Ústí nad Labem ve
spolupráci  se Zastoupením
Ústeckého  kraje  v Bruselu
pořádá  veletrh  na  téma
Financování mezinárodních
projektů z fondů Evropské unie”
-  Veletrh komunitárních
programů VI.

Během programu bude v předsálí
probíhat  workshop s
koordinátory jednotlivých
programů a s partnery akce, kteří
budou  připraveni k
individuálním konzultacím
Vašich projektových záměrů.

31. 10. 2012 v Praze

(Velvyslanectví USA)

Simulace  prezidentské debaty
Republikáni vs. Demokraté

Asociace pro mezinárodní otázky
ve  spolupráci  s Velvyslanectvím
USA  pořádá simulaci
prezidentské debaty.

Přehled všech nadcházejících i
předchozích seminářů
naleznete spolu s prezentacemi
na  stránkách  Euroskopu v
sekci Eurocentra.

Pokračování soutěže - Navrhni
projekt !
Navrhněte  vlastní  projekt  z  fondů  EU  a vyhrajte
zájezd  do  Bruselu!  Tak  lákají organizátoři
soutěže,  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR  a síť
Eurocenter  odboru  informování  o evropských
záležitostech  Úřadu vlády  ČR,  studenty středních
škol  celé  České  republiky  k  účasti  v originální
soutěži Navrhni projekt.

Na pomoc studentům i  jejich  pedagogům,  byl zřízen
speciální  web  http://www.navrhniprojekt.cz/ a
nechybí  ani  facebooková  stránka:
www.facebook.com/navrhniprojekt. Aktuální
informace  na  svých  FB  a  webových stránkách
poskytují také koordinátoři sítě 13ti Eurocenter (více
informací  najdete  na  stránkách  Euroskopu  v sekci
Info  Eurocentra).  Vedle  informací  na  webu budou
vedoucí  Eurocenter  také  docházet  do přihlášených
škol, aby studentům soutěž představili a jednoduchou
formou  je  seznámili  s  problematikou evropských
fondů.

Prostřednictvím  svých  fondů  pomůže  Evropská unie
v  období  2007-2013  v  České  republice zrealizovat
projekty  za  více  než  700  miliard  korun.  To je
přibližně  stejná  suma,  jakou  mají  všichni obyvatelé
České  republiky  uloženou  na  svých bankovních
účtech.  Jaké  to  ale  je  zažádat  o  dotace  z  fondů EU
skutečně?

Účastníci  soutěže  „Navrhni  projekt”  okusí tvrdý
chleba  žadatele  o  finanční  prostředky  z evropských
fondů.  Úkolem  je  sestavit  sice  velmi zjednodušený
ale  z  pohledu  povinných  kolonek  téměř kompletní
projektový záměr. Například o dotace budou studenti
žádat  ze  skutečných  oblastí  podpory.  Záměrem tak
může být  podpora  podnikání  nebo cestovního ruchu,
zlepšení  životního  prostředí  a  další  oblasti  rozvoje v
regionu  nebo  rovnou  v  celé  ČR.  Studenti  tak mají
jedinečnou  šanci  vyzkoušet  si  roli skutečného
žadatele.

Během  října  vybere  odborná  porota  tři nejlepší
projektové záměry za každý region (NUTS II) v ČR.
Ten  nejtvořivější  tým  z   Prahy  se  tak  při prezentaci
svého  projektu  utká  s  výherci  z  ostatních částí
republiky.  Nejlepší  projekt  zvolí  odborná  porota v
celostátním finále, které je plánováno na 20. listopadu
2012 v Praze.

Ve hře jsou letecké zájezdy do Bruselu s prohlídkou
města,  setkáním  s  českými  představiteli  v  EU a
návštěvou  evropských  institucí.  Další  ceny zahrnují
hodnotnou elektroniku a zajímavé publikace.

Eurocentrum Praha

I  v  novém  školním  roce  si  mohou  učitelé pozvat
pracovníka  Eurocentra  Praha  přímo  do  své hodiny,
aby se studenty „probral” Evropskou unii. Přednášky
jsou  interaktivní  a  jejich  součástí  je  diskuse  a snaha
motivovat  studenty  k  formování  vlastního  názoru na
evropské  dění.  Téma  přednášky  může být
individuálně  vytvořeno,  aby  zapadlo  do výukového
plánu  podle  potřeb  učitele,  nebo  se  může přednáška
věnovat  praktickým  stránkám  života,  studia nebo
práce  v  Evropské  unii.  V  případě  dotazů ohledně
semináře  nás  neváhejte  kontaktovat  na  emailu
eurocentrum.praha@euroskop.cz.

Galileo v Eurocentru Praha –
co přinese České republice?
Ve  čtvrtek  20.  září  uspořádalo Eurocentrum
Praha  seminář  věnovaný  umístění  sídla agentury
pro evropský navigační systém Galileo v Praze a s
tím, spojeným přínosům pro Českou republiku.

Úvodní slovo přednesl Martin Stašek, tiskový mluvčí
Zastoupení  Evropské  komise  v  ČR.  Na  něj navázalo
vystoupení  Karla  Dobeše,  vládního  zmocněnce pro
spolupráci  s  GNSS  (regulační  orgán  pro evropské
programy  družicové  navigace),  který  se  věnoval jak
technické  specifikaci  systému  Galileo  tak přínosům,
které z umístění sídla agentury pro ČR vyplývají.

Navigační  systém  Galileo  není  podle Dobeše
konkurencí  pro  jiné  stávající  navigační  systémy -
americký  GPS  nebo  ruský  GLONASS  -  protože má
primárně  civilní  charakter.  Je  také zárukou
nezávislosti  evropských  zemí  v  případě,  že dříve
uvedené  systémy  by  byly  z  nějakého důvodu
vypnuty. V současnosti již byly vypuštěny na oběžné
dráhy Země první  dvě družice,  konečný stav je však
třicet  satelitů  na  třech  oběžných  dráhách. Využití
informací získaných prostřednictvím signálu z družic
Galilea  bude  možné  využít  nejen  v  dopravě,  ale  i v
zemědělství  nebo  při  pomoci  lidem nemocných
epilepsií.

Úspěch obratné diplomacie

Agentura  zajišťující  provoz  systému  Galileo má
několik  středisek  technické  podpory  v různých
evropských  zemích  -  např.  v  Nizozemsku nebo
Francii.  Nicméně  soutěž  o  umístění administrativní
centrály vyhrála nakonec Praha. Završilo se tím úsilí
řady  českých  státních  úředníků  i  politiků, kteří
společně  na  nejrůznějších  úrovních  několik let
soustavně  přesvědčovali  své  evropské protějšky.
„Slíbili jsme například, že první ředitel agentury bude
Ital,” připomíná Dobeš nutnost obratné diplomacie.

Administrativní  centrum  agentury  GSA, která
zajišťuje  provoz  systému  Galileo,  bude spravovat
evropské programy družicové navigace a řídit aktivity
v  oblasti  výzkumu  a  vývoje,  dále  bude zajišťovat
bezpečnostní akreditace, vydávat koncese komerčním
subjektům  pro  využívání  služeb  systému  Galileo a
bude mít na starosti také marketing celého projektu.

Unikátní  projekt  Evropské  unie  navigační systém
Galileo  v   Eurocentru  Praha  představil vládní
zmocněnec Karel Dobeš.
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KALENDÁŘ
Praha  

Hvězdné stimuly pro české hospodářství

Kromě prestiže, kterou s sebou přináší umístění jedné
z  agentur  Evropské  unie  v  České  republice,  je to
mimo  jiné  důkaz  technické  vyspělosti českého
průmyslu.  Mezi  hlavní  benefity  spojené  s umístěním
administrativního  centra  systému  Galileo náleží
zejména  stimulace  technologického  rozvoje českých
firem,  a  s  tím  související podpora
konkurenceschopnosti  české  ekonomiky.  Jak  už to
tak  u  podobných  projektů  bývá,  je  to výborná
příležitost a je teď na České republice, jak ji využije.
Již  nyní  ale  české  hospodářství  pocítilo první
pozitivní  impulsy.  Své  pobočky  založilo  v České
republice několik světových technologických firem a
v  souvislosti  s  inaugurací  sídla  GSA  v  Praze  s tím
souvisejícími  odbornými  konferencemi  došlo k
posílení kongresové turistiky.

Semináře podobné tomu, který proběhl v Praze, se
do konce roku uskuteční i v dalších městech České
republiky.  Jejich  organizátorem budou
Eurocentra, která sídlí v každém krajském městě.
Sledujte kalendář Vašeho Eurocenra na stránkách
euroskop.cz .

Více  informací  o  projektu  Galileo  naleznete na
stránkách Evropské komise
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