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Eurocentrum Praha
Listopadové  Eurolisty  pro  Vás  i  tento  měsíc  přinášejí  souhrn  aktuálních  informací  o  dění  v  Evropské unii
(EU).  V  tomto  čísle  se  mj.  dozvíte  o  prioritách,  které  si  Evropské  komise  vytyčila  pro  nastávající  rok  či o
novém návrhu Komise na založení fondu pro nejchudší osoby v EU.

Ani tentokrát nechybí pravidelné reportáže z akcí pořádaných v regionálních Eurocentrech. V uplynulém měsíci jste
se mohli zúčastnit akcí, které proběhly v rámci oslav 20 let jednotného trhu, nejen v Praze, ale i v regionech po celé
České  republice.  Dočtete  se  nejen  o  průběhu  oslav  jednotného  trhu,  ale  i  o  možnostech,  které  nám  jednotný trh
přináší. Další zajímavosti se dozvíte uvnitř čísla.

Komise se zaměřuje na
obnovení hospodářského růstu
Evropská  komise  zveřejnila  svůj pracovní
program  na  rok  2013.  Hlavním  cílem  Komise v
nadcházejícím  období  je  vypořádání  se s
hospodářskou  krizí  a  nalezení  cesty k
udržitelnému  růstu  EU,  a  to prostřednictvím
vytvoření  fungující  hospodářské  a  měnové  unie a
větším  zapojením  EU  do  řešení stávajících
problémů. Program se mj.  zaměřuje i na zlepšení
možností lidí k návratu do pracovního procesu.

Komise  přijala  svůj  pracovní  program  na  rok 2013
dne  23.  října  2012.  Stejně  jako  v  uplynulých letech
navazuje tento dokument na projev předsedy Komise
o stavu Unie, který přednesl José Manuel Barroso na
půdě Evropského parlamentu dne 12. září 2012, a na
dopis  předsedy  Komise  předsedovi  EP Martinu
Schulzovi  z  téhož  dne,  vymezující  hlavní prvky,
kterými  se  příprava  pracovního  programu Komise
řídila.

Prioritou je růst a vytváření pracovních míst

Pracovní  program  v  sedmi  strategických oblastech
shrnuje,  co  je  z  pohledu  Komise  zapotřebí  v rámci
stávající  podoby  EU  vylepšit,  jaké  si  tato instituce
stanovila  cíle  a  jakým  způsobem  bude  k jejich
dosažení přistupovat. Těmito oblastmi jsou především
vytvoření  skutečné  hospodářské  a  měnové unie
prostřednictvím  jednotného  mechanismu bankovního
dohledu,  souboru  pravidel  pro  řízení finančních
institucí,  účinnějších  mechanismů  v  rámci nápravy
fiskálních  politik  a  ekonomických nerovnováh,
koordinací daňových politik a účinnějším prováděním
strukturálních  reforem v  EU a  dodatečných předpisů
k  posílení  stability,  transparentnosti  a ochrany
spotřebitele  ve  finančním  sektoru.  Dále  se  jedná o
zvýšení konkurenceschopnosti vytvořením rámce pro
energetickou  politiku  a  politiku  v  oblasti klimatu
podporou  inovací  a  investic  do technologií,
komerčním  využitím  projektu  Galileo  a odstraněním
překážek pro malé a střední podniky hledající přístup
k  financování.  Komise  se  zaměří  i  na propojenost
evropských sítí pomocí zpřístupnění účinné, bezpečné
a  cenové  dostupné  infrastruktury, modernizace
digitální  sítě  a  zefektivnění  elektronických služeb,
investic  do  energetických  sítí  a účinnějších
dopravních sítí.

Další  prioritou  je  zvýšení  zaměstnanosti  a podpora
sociálního  začleňování  díky  novým způsobům
zvyšování  dosahovaného  vzdělávání  a  účasti  na trhu
práce,  zajištění  udržitelné  sociální  politiky a
přístupnějších  sociálních  služeb  a  plnému využití
potenciálu  sektorů  klíčových  pro  hospodářský růst,
jakož  i  efektivnější  využívání  zdrojů přijetím
dlouhodobých  rámců  v  oblasti  energetiky  a klimatu,
stejně  jako  omezením  produkce  odpadu  a podporou
jeho recyklace a pokračováním v obchodu s emisemi.
Prioritou  je  i  zajištění  bezpečné  Evropy využitím
technologií  pro  zaručení  bezpečnosti  potravin a
jaderné  energetiky,  nalezením  nových  způsobů, jak

reagovat  na  katastrofy,  prohloubením  spolupráce v
rámci  boje  proti  trestné  činnosti mezinárodního
rozsahu  a  vytvořením  rámce  pro  ochranu finančních
zájmů Unie. Poslední oblastí hlavního zájmu Komise
je  posílení  role  EU  na  světové  scéně účinnějším
vynakládáním  zdrojů  EU  i  členských států,
rozvinutím  jednotného  přístupu  v  rámci společné
zahraniční  a  bezpečnostní  politiky   a sledováním
plnění stanovených závazku EU v této oblasti.

Pracovní  program  Komise  byl představen
místopředsedou  Komise  a  komisařem pro
institucionální  vztahy  a  administrativu Marošem
Šefčovičem  dne  23.  října  rovněž  na  půdě EP.
Místopředseda  Šefčovič  uvedl: „Zažíváme
rozhodující  roky pro Evropu.  Kroky,  které přijmeme
v několika příštích letech, rozhodnou o budoucí cestě
EU.  Žádný  všelék,  který  by  vyřešil  naše současné
potíže,  neexistuje,  ale  my  na  úrovni  EU můžeme
alespoň  pomoci  ukázat  směr.  Těžištěm pracovního
programu  Komise  na  rok  2013  je  proto společné
evropské úsilí o růst a zaměstnanost.”

Během následné rozpravy poslanců vyjádřil poslanec
József  Szájer  za  svoji  frakci  pracovnímu programu
podporu  podmíněnou  zachováním  jeho  flexibility a
tím i schopnosti Komise pružně reagovat na aktuální
dění. Enrique Guerrero Salom  připomněl, že více než
polovina  bodů  stanovených  v  pracovním programu
Komise  na  rok  2012  nebyla  splněna  a  vyjádřil své
obavy  z  naplnění  nově  předloženého  programu na
následující  období.  Předseda  ECR  Malcom Harbour
uvedl, že v pracovním programu naprosto chybí popis
způsobu,  jakým  chce  Komise  implementovat nově
přijaté  směrnice  a  nařízení  a  hodnotit jejich
efektivnosti.  Tyto  činnosti  považuje  za významnou
část  práce  Komise  a  při  přípravě  dalšího pracovního
programu  by  v  tomto  ohledu  měla  Komise odvést
kvalitnější práci.

Poslanci  zamítli  škrty  v  návrhu  rozpočtu  EU pro
rok 2013

Plénum Evropského parlamentu (EP) přijalo 23. října
stanovisko  k  návrhu  rozpočtu  EU  pro  rok 2013.
Poslanci zamítli škrty v platbách ve výši 1,9 mld. eur
navržené  Radou  s  argumentem,  že úspornější
rozpočet by postrádal prorůstový efekt. Zabráněno by
mělo  být  rovněž  propadům  v  prostředcích na
programy podpory vzdělání, vědy a výzkumu.
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Akce v regionech

I  v  listopadu pro  Vás regionální
Eurocentra  připravila řadu
zajímavých  akcí, odborných
seminářů  a tematických
přednášek. 

V  kalendáři  Eurolistů naleznete
krátká  pozvání  na připravované
akce v regionech.

12. 11.  2012  od 10:00 hod se v
Trutnově  uskuteční  seminář s
názvem  Za studiem,
dobrovolnictvím  a  prací do
Evropy pořádaný v rámci Týdne
vzdělávání  dospělých v
Královéhradeckém  kraji.
Součástí přednášky je workshop,
který  Vám  poradí,  jak psát
životopis v cizím jazyce a ukáže,
jakým  způsobem  postupovat při
hledání  práce  v  Evropě.  Více se
dozvíte na stránkách euroskop.cz

13.  11.  2012  od  9:00 Vás
Eurocentrum  Hradec Králové
zve  na  seminář  s  názvem  Za
studiem, dobrovolnictvím a prací
do  Evropy  pořádaný  v rámci
Týdne  vzdělávání  dospělých v
Královéhradeckém  kraji.  Pro
více informací navštivte stránky
Eurocentra Hradec Králové.

13. 11. 2012 od 9:30 se můžete v
Ústí  nad  Labem zúčastnit
Ochutnávky neformálního
vzdělávání  v  rámci Evropského
programu Mládeže v akci. Cílem
tohoto  kurzu  je  ukázat, že
neformální  vzdělávání  je jednou
ze součástí celoživotního učení a
jeho  charakteristické  rysy jsou
například  dobrovolnost či
přístupnost  každému. Více
informací o akci zde.

13.  11.  2012   od  12:00  se  ve
Zlíně  koná  odborný  seminář o
možnostech  podnikání  v  ČR s
názvem Budoucnost podnikání v
ČR  a  EU:  Beseda  s Radimem
Jančurou,  majitelem Student
Agency.  Pro  více informací
navštivte stránky Euroskop.cz

13.  11.  2012  ve  14:20 proběhne
v Liberci seminář o možnostech
stáží v evropských institucích.

Chcete  získat  zajímavou  stáž v
Evropské  komisi nebo
Evropském  parlamentu? Chcete
získat  zkušenosti  v evropských
institucích?  Přijďte  se dozvědět
podrobnější  informace  na  náš
seminář.

Komise  představila  návrh  rozpočtu  EU na  rok 2013,
dne  25.  dubna.  Na  červencovém  plenárním zasedání
přijal  Evropský  parlament  mandát  pro  jednání s
Radou a Komisí, který jednoznačně podporoval návrh
Komise. Trialog byl zahájen 9. července. Rada přijala
společný  postoj  k  návrhu  dne  24.  července. Během
diskuse  v  plénu  EP  dne  11.  září  poslanci zdůraznili
své obavy, že pozice Rady bude mít negativní dopad
na  konkurenceschopnost,  růst  a soudržnost.
Rozpočtový  výbor  EP  přijal  své  stanovisko  dne  4.
října.

Zpravodaj  pro  souhrnný  rozpočet  Giovanni  La Via
uvedl,  že  záměrem  EP  je  vyvarovat  se nedostatku
finančních  prostředků  na  různé  populární programy
jako  např.  Erasmus  Mundus,  program celoživotního
vzdělávání  a  7.  rámcový  program EU pro  výzkum a
vývoj,  aby  se  neopakovala  letošní  situace,  kdy z
důvodu  vyčerpání  většiny  jejich  prostředků musela
Komise předložit dodatečný opravný rozpočet. G. La
Via rovněž poukázal na to, že postoj EP je v souladu
se  závěry  červnového  summitu  Evropské  rady a
akcentuje  potřebu  prorůstové  politiky  EU.  V rámci
podpory  malých  a  středních  podniků, zaměstnanosti,
vědy a výzkumu činí výše odmítnutých škrtů cca 1,9
mld.  eur  v  oblasti  regionální  politiky  pak  1,6 mld.
eur.  Zamítnuta  byla  i  většina  škrtů  v oblasti
zemědělství.   Za  nejméně  přijatelné  škrty považují
poslanci  dle  Alaina  Lamassoura  snížení  výdajů na
výzkum  a  finanční  podpory  pro  malé  a střední
podniky.

Regulace hazardních her v EU
Komise  představila  dne  23.  října  2012  akční plán
pro  hazardní  hry  poskytované  online. Ten
obsahuje řadu iniciativ plánovaných na příští dva
roky. Komise navrhuje komplexní soubor opatření
a společných zásad.

Hazardní  hry  poskytované  online  jsou  jednou z
nejrychleji rostoucích oblastí služeb EU s roční mírou
růstu  téměř  15  %.  Hospodářský  význam tohoto
odvětví  podtrhuje  vysoká  úroveň  inovací  a rostoucí
daňové  příjmy  z  této  činnosti  pro  členské státy.
Služby  v  oblasti  online  hazardních  her zahrnují
širokou škálu produktů od sportovních sázek a pokeru
až po kasino a loterie.

V  roce  2011  přijala  Komise  zelenou  knihu  o online
hazardních  hrách  na  vnitřním  trhu. Prostřednictvím
této  veřejné  konzultace  se  Komise  snažila získat
celkový  přehled  o  stávající  situaci  v jednotlivých
členských  státech,  včetně  jejich vnitrostátních
regulačních  modelů  hazardních  her  či  cílů veřejných
politik.

Komise  nenavrhuje  celounijní  právní  předpis o
hazardních  hrách  poskytovaných  online, ale
komplexní  soubor  opatření  a  společných zásad
spojených s ochranou. Státy si  mohou cíle politiky v
oblasti  online  hazardních  her  v  zásadě stanovovat
samy.  Nicméně  předpokladem  úspěšné  politiky EU
týkající  se  online  hazardních  her  je uvedení
vnitrostátních  právních  předpisů  do  souladu se
Smlouvou o fungování Evropské unie. Proto Komise
zřídí  do  konce  roku  2012  skupinu  odborníků, která
usnadní  výměnu  zkušeností  o  právní  úpravě mezi
členskými  státy.  To  by  mělo  přispět  k vytvoření
dostatečně  regulovaného,  bezpečnějšího odvětví
online  hazardních  her  v  EU,  což  spotřebitele odradí
od  vstupu  na  internetové  stránky,  které regulovány
nejsou.

Komise  si  klade  za  cíl  chránit  děti  a  jiné zranitelné
skupiny a proto podporuje rozvoj lepších nástrojů pro
ověřování věku a filtrů obsahu online.

Na  tiskové  konferenci  představil  komisař Michel
Barnier akční plán Evropské komise pro hazardní hry
poskytované online.

Komise  si  klade  za  cíl  chránit  děti  a  jiné zranitelné
skupiny a proto podporuje rozvoj lepších nástrojů pro
ověřování  věku  a  filtrů  obsahu  online. Kromě
ochrany  nezletilých  před  přímým vystavením
hazardním hrám je zde i odpovědnost za ochranu těch
občanů  a  rodinných  příslušníků,  kteří  závislostí na
hazardu  (mezi  0,5  -  3  %  obyvatel)  nebo jinými
formami  poruch  spojených  s  hraním  hazardních her
již trpí, a to hledáním účinných způsobů jejich léčby a
prevence.

Velkým  problémem  jsou  podvody  a  praní  peněz, k
nimž  prostřednictvím  online  hazardních  her rovněž
dochází.  Proto  se  Komise  snaží  těmto praktikám
zamezit  či  od  nich  odradit.  Kvůli přeshraničním
omezením  nemohou  členské  státy  účinně uplatňovat
mechanismy  boje  proti  podvodům.  K  řešení tohoto
problému ze všech možných úhlů je nezbytný postup
spojující EU, členské státy a odvětví.

Vysoké  úrovně  spolupráce  je  zapotřebí  zejména v
oblasti sportu. Manipulace s výsledky zápasů spojená
se sázením je v rozporu se samou povahou fair play a
soutěživostí,  které  jsou  sportu  vlastní.  Komise vidí
jako  účinný  nástroj  v  boji  s  tímto  problémem v
rychlejší  výměně  informací,  mechanismů pro
oznamování  podezření  z  protiprávního  jednání a
celkové spolupráci zúčastněných stran, provozovatelů
a  regulačních  orgánů  na  národní  i mezinárodní
úrovni.

Komise  se  rozhodla  přijmout  tři  doporučení určená
členským  státům,  která  se  týkají  společné ochrany
spotřebitelů,  odpovědné  reklamy  na  hazardní  hry a
zamezování manipulaci s výsledky zápasů spojené se
sázením a boje proti ní.

Další  opatření  mimo  jiné  počítají  s podporou
referenčního  srovnávání  a  testování nástrojů
rodičovské  kontroly,  rozšířením  oblasti působnosti
směrnice  o  praní  peněz  a  podporou mezinárodní
spolupráce  v  oblasti  zamezování  manipulaci s
výsledky zápasů.

Sdělení  a  průvodní  pracovní  dokument útvarů
Komise,  jakož  i  shrnutí  odpovědí  na veřejnou
konzultaci týkající se zelené knihy jsou k dispozici na
internetových stránkách Komise:

ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Fond pro nejchudší osoby v
Unii?
Komise  vydala  návrh  na  zřízení  Fondu evropské
pomoci  nejchudším  osobám,  který má
prostřednictvím  partnerských organizací
podporovat  systémy  členských  států  a poskytovat
nejchudším  osobám  potraviny  a  osobám bez
domova  a  dětem  v  hmotné  nouzi  oděvy  a další
zboží základní potřeby.
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15.11.2012 ve 12:30 proběhne v
Liberci  odborná přednáška
Ekonomická budoucnost
Evropské  unie  ,  na přednášce
vystoupí  Ing.  Petra Zahradníka,
MSc.,  ekonomického  experta a
odborníka  na problematiku
Evropské unie.

16.  11.  2012  od  9:00  do 20:00
proběhne  v  Praze odborná
konference  s  názvem  Energie -
voda  -  potraviny,  kde  se bude
projednávat  bezpečnost a
prosperity  pro  Evropu  a  ČR ve
21. století. Více informací zde.

28.  11.  2012  od  14:30 Vás
Eurocentrum  Liberec  zve na
debatu  s Miroslavem Ševčíkem,
Oldřichem  Dědkem a
Blahoslavem  Hruškou  s názvem
„Eurozona, quo vadis?”

Má eurozóna v současné podobě
budoucnost? Jak se mohou měnit
její  hranice?  Může  dojít  i v
současné  situaci  k dalšímu
rozšíření  eurozóny? Hrozí
skutečně  opuštění současné
eurozóny  některou  ze  zemí -
členů?  K  jakému  scénáři  pak v
dané zemi může dojít?

30.  11.  2012  od  14:30 proběhne
v  prostorách  Krajského  úřadu
Libereckého  kraje interaktivní
prezentace  a  diskuse  s názvem
„Do Německa na zkušenou!”.

Akce  Eurocentra  Liberec a
Česko-německého  fóra mládeže
informuje  studenty  a pedagogy
středních  škol  o možnostech
studia,  dobrovolnické činnosti,
práce  a  brigád,  praxí  a stáží,
jazykových kurzech,
certifikátech  a  letních školách,
workcampech  a dalších
aktivitách,  které  lze  v Německu
vykonávat.

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

Chudoba  v  EU  představuje  v  souvislosti s
ekonomickou a finanční krizí velmi závažný problém.
Ze  116  milionů  osob  v  EU,  které  jsou ohroženy
chudobou  či  sociálním  vyloučením,  je  přibližně 40
milionů  stiženo  závažnou  hmotnou  nouzí.  Jedním z
hlavních  projevů  hmotné  nouze  je  nemožnost získat
odpovídající  množství  kvalitních  potravin. Zvláště
závažnou  podobou  hmotné  nouze  je bezdomovectví,
jež se v EU týká až 4 milionů osob.

Strategie Evropa 2020 zavazuje EU, aby snížila počet
chudých  či  osob  ohrožených  chudobou  minimálně o
20  milionů.  Hlavním  nástrojem  Evropské  unie na
podporu  zaměstnatelnosti,  pro  boj  s  chudobou  a na
podporu sociálního začleňování je  a i  nadále zůstane
Evropský sociální fond (ESF). Prostřednictvím tohoto
strukturálního  nástroje  jsou  poskytovány investice
přímo na rozvoj kompetencí jednotlivců a jeho cílem
je  zvýšit  jejich  přínos  na  trhu  práce.  Některé z
nejzranitelnějších  osob,  které  jsou vystaveny
nejtíživějším  formám  chudoby,  jsou  však  od trhu
práce příliš vzdáleny.

Dosud  existoval  tzv.  Program  EU  pro rozdělování
potravin mezi nejchudší osoby. V rámci programu se
ve  prospěch  chudých  v  současnosti  rozdělí  ročně na
500  tisíc  tun  potravin.  Původně  byl  vytvořen ke
smysluplnému  využití  dřívějších zemědělských
přebytků.  Vzhledem  k  očekávanému vyčerpání
intervenčních  zásob  a  velmi  obtížnému odhadování
jejich  stavu  pro  období  2011  až  2020  bude tento
program  v  důsledku  řady  reforem společné
zemědělské politiky ukončen na konci roku 2013.

Komise  v  rámci  návrhu  víceletého  finančního rámce
z června 2011 plánuje, že fondu bude na období 2014
až  2020  přidělen  rozpočet  ve  výši  2,5  miliard eur.
Členské státy by nesly odpovědnost za proplácení 15
%  nákladů  svých  národních  programů  a zbývajících
85 % by bylo financováno fondem.

Podle  navrhovaného  fondu  by  tak  členské státy
mohly  žádat  o  finanční  prostředky  na podporu
operačních programů v období 2014 až 2020, které se
budou  týkat  systémů,  v  rámci  nichž se
prostřednictvím  partnerských  organizací poskytují
nejchudším  osobám  potraviny  či  oděvy  a zboží
základní  potřeby  (jako  je  obuv,  mýdlo  a toaletní
potřeby)  osobám  bez  přístřeší  a  dětem  v hmotné
nouzi.

Návrh  by  vnitrostátním  orgánům  ponechal při
plánování  a  poskytování  pomoci  v  rámci jejich
národních  systémů  značnou  flexibilitu. Podrobná
kritéria  pro  přidělování  pomoci  by  stanovily členské
státy  nebo  dokonce  partnerské  organizace,  neboť ty
jsou dle Komise nejlépe povolány k tomu, aby mohly
pomoc cíleně přizpůsobit místním potřebám.

Komise diskutovala nad
směrem jednotného trhu EU
Při  příležitosti  výročí  dvaceti  let existence
jednotného vnitřního trhu EU se v rámci celé Unie
od  15.  do  19.  října  2012  konal  Týden jednotného
trhu.  V  Evropském  parlamentu  proběhla řada
jednání, jejichž hlavním tématem byla debata nad
dalším  směřováním  jednotného  vnitřního trhu.
Parlament  započal  oslavy  panelovou  diskusí ve
Výboru  pro  vnitřní  trh  za  účasti  José Manuela
Barrosa,  komisařů  Johna  Dalliho, Michela
Barniera a zástupců kyperského předsednictví.

Jednotný trh byl ustanoven původní Smlouvou o EU
ze dne 7. února 1992. Při příležitosti dvacátého výročí
se  v  rámci  Evropské  unie  pořádálo  široké spektrum
aktivit  s  cílem připomenout úspěchy jednotného trhu
a diskutovat o nových iniciativách na podporu růstu.

Úvodní  řeč  na  slavnostním  zahájení Týdne
jednotného  trhu  v  EP  přednesl  Malcolm Harbour,

předseda  výboru  pro  vnitřní  trh  a ochranu
spotřebitelů.  Následně  vystoupil  předseda  Komise J.
M.  Barroso.  V  projevu  označil  za  důležitý aspekt
jednotného  trhu,  že  přispívá  k  jednotě  Evropy,  a to
především  v  době,  kdy  se  objevuje  mnoho hlasů,
které  volají  po  renacionalizaci  ekonomik. Předseda
Komise  rovněž  připomenul  zprávu  o reformě
jednotného  trhu,  kterou  vypracoval  premiér Itálie
Mario  Monti  v  roce  2010  a  která  posloužila jako
základ  pro  práci  Komise  na  Aktu  o  jednotném trhu,
jenž  byl  představen  v  dubnu  2011.  Společně s
komisařem  pro  vnitřní  trh  a  služby Michelem
Barnierem poté vyzval k rychlému přijetí zbývajících
jedenácti opatření, která jsou součástí Aktu.

Mario  Monti,  který  se  konference účastnil
prostřednictvím  videopřenosu  z  Říma,  vyzval k
implementaci  opatření  v  rámci  vnitřního trhu
přijatých  na  červnové  Evropské  radě,  týkajících se
zejména  bankovního  dozoru,  a  ocenil činnost
Komise,  která  podle  něj  klade  vnitřnímu trhu
potřebný  politický  význam.  M.  Harbour posléze
zahájil první interaktivní panel diskuse, v jehož rámci
označil  EP  za  zástupce  občanů  v legislativním
procesu reformování vnitřního trhu. Svá slova doplnil
videoprojekcí série jednotlivých obav a připomínek k
fungování  trhu.  Na  potřebě  prohloubit  vnitřní trh
zejména  v  digitální  oblasti  se  shodla  i Bianca
Schulzová,  ředitelka  Evropského  centra spotřebitelů.
Zástupkyně  malých  a  středních  podniků Michele
Detailleová  za  problematickou  oblast  z hlediska
podnikání  označila  legislativní  aspekty ochrany
přírody.

Druhý  panel  se  zabýval  mobilitou  pracovníků  v EU.
Na  nerovné  postavení  občanů  ve  vztahu k
nadnárodním  společnostem  upozorňovala Veronica
Nilssonová,  generální  tajemnice Evropské
konfederace  odborových  svazů.  Závěry konference
shrnul komisař M. Barnier, který jmenoval dva hlavní
cíle  pro  budoucnost  -  lepší  prostředí  pro vznik
pracovních míst a obnovení důvěry spotřebitelů.

Vnitřní trh EU – potenciál
rozvoje a příležitostí
V  rámci  oslavy  dvacetiletí  vnitřního trhu
uspořádaly  v  Praze  Úřad  vlády  ČR, Ministerstvo
průmyslu  a  obchodu  a  Zastoupení Evropské
komise  v  ČR  ve  dnech  16.  -  17.  října 2012
konferenci „Vnitřní trh Evropské unie - potenciál
rozvoje  a  příležitostí”,  která  hodnotila přínosy
vnitřního trhu pro ČR a jeho současný stav.

Česko skokanem roku

V  rámci  úvodních  příspěvků  hodnotících přínosy
dvaceti  let  vnitřního  trhu  Evropské  unii  a České
republice  vystoupil  jako  první  řečník ministr
průmyslu a obchodu Martin Kuba. Označil budování
vnitřního  trhu  za  nejhmatatelnější  přínos evropské
integrace  a  ve  výhledu  do  budoucna zdůraznil
zejména  potřebu  snižování  administrativní zátěže.
Státní  tajemník  pro  evropské  záležitosti Vojtěch
Belling  připomněl,  že  vnitřní  trh  je dlouhodobě
jednou z hlavních priorit vlády ČR v rámci evropské
agendy.  Rovněž  upozornil  na  úspěch  ČR  v rámci
hodnocení  Internal  Market  Scoreboard,  kde  se ČR
posunula  z  příček  posledních  do  první desítky
členských  států.  Snahu  o  snížení  administrativní a
regulatorní  zátěže  vyzdvihl  i  vedoucí Zastoupení
Evropské komise v ČR Jan Michal.
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Zdůraznil,  že  z  řady  důvodů  jednotný  trh řadu
pravidel  vyžaduje.  „Evropský  trh  potřebuje jasná
pravidla,  která  členským  státům  a  jejich obyvatelům
zajistí  férovou  soutěž  či  ochranu spotřebitele,”
konstatoval  Jan  Michal.   Podle  něho  se průměrný
příjem  jednoho  obyvatele  díky  společnému trhu
zvýšil o 12 tisíc korun ročně. Vnitřní trh také za svou
existenci  pomohl  vytvořit  2,7  milionu dodatečných
pracovních  míst  v  Evropě.  Evropa  musí  podle J.
Michala  na  dotváření  vnitřního  trhu  dále pracovat.
Především  mobilita  na  pracovním  trhu  je  v  EU v
porovnání s jinými oblastmi světa nízká.

Konkurenceschopnost Evropy

První  panel  představil  vnitřní  trh  jako motor
konkurenceschopnosti  Evropy.  Členka kabinetu
komisaře pro vnitřní trh a služby Kristin Schreiberová
vyzdvihla  značný  potenciál  pro  zlepšení vnitřního
trhu  v  oblasti  volného  pohybu  služeb. Zejména
zmínila  poměrně  malou  mobilitu  pracovní  síly v
Evropě a  taktéž v ČR ve srovnání  se  zbytkem světa.
Náměstek  ministra  průmyslu  a  obchodu Milan
Hovorka  se  zaměřil  na  nadměrnou administrativní
zátěž  jako  brzdu  konkurenceschopnosti. Podpořil
nejen snižování regulatorní zátěže, ale rovněž nutnost
zvážit  dopady  nových  předpisů  na podnikatelskou
sféru.  Poslední  panelista,  člen  Národní ekonomické
rady  vlády  Petr  Zahradník,  se  věnoval koordinaci
institucí  finančního  dozoru  ve  světle hospodářské
krize.  Sektor  finančních  služeb  podle  něj potřebuje
zejména efektivní koordinaci. Unie přitom musí projít
ozdravnou  dekádou,  ve  které  vyřeší nahromaděné
problémy z minulosti.

Zleva:  Vojtěch  Belling,  státní  tajemník  pro evropské
záležitosti,  Jakub  Železný,  moderátor konference,
Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu.

Přetrvávající překážky vnitřního trhu

Druhý  panel  byl  věnován  přetrvávajícím překážkám
ve vnitřním trhu  a  perspektivám jeho  dokončení. Na
úvod vystoupil prezident Svazu průmyslu a dopravy a
ČR Jaroslav Hanák a rovněž jako předřečníci vyzval
ke snižování regulatorní zátěže.

Největší  výzvou  je  podle  něj  to,  aby  členské státy
dodržovaly  přijaté  závazky.  Následně  vrchní ředitel
Sekce  fondů  Ministerstva  průmyslu  a  obchodu Petr
Očko  zdůraznil,  že  předpokladem úspěšného
dokončení  vnitřního  trhu  jsou  inovace.  V závěru
panelu  analytička  Lidových  novin  Lenka Zlámalová
připomněla,  že  pokračování  vnitřního  trhu  a právě
snižování  regulatorní  zátěže  musí  být  prioritou  ČR i
do budoucna.

Druhý den konference byl věnován workshopům. V
rámci  těchto  workshopů  se  diskutovalo  o  směrnici o
službách  a  její  implementaci,  o  digitálním  trhu  a o
výzkumu a inovacích.

Více  informací  ohledně  konference  či pratické
informace  týkající  se  jednotného  trhu EU
naleznete  na  stránkách  Euroskop.cz,  záznam z
průběhu  celé  konference  můžete  shlédnout  na
www.pozitiv.cz/vnitrni-trh-eu/.

Výherci soutěže o vnitřním trhu

Od  konce  září  jste  se  mohli  zúčastnit  soutěže o
vnitřním  trhu,  kterou  pro  Vás připravil
prostřednistvím  sociální  sítě  Facebook Odbor
informování  Úřadu  vlády  ČR  za  spolupráce se
Zastoupením  Evropské  komise  v  České republice.
Soutěžilo  se  o  lákavé  ceny.  Jazykový  pobyt v
zahraničí získala Veronika Jindrová. Všem výhercům
blahopřejeme!

Zleva Lucie Loskotová, ředitelka odboru informování
o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Veronika
Jindrová  (1.  místo),  Lucie  Slezáková  (2.  místo), Jan
Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Evropa je nám na dosah
Návštěvníkům  se  v  rámci  jednodenní  akce s
mottem  „Evropa  je  vám  na  dosah”  představilo v
nové a atraktivní podobě evropské informační sítě
a  instituce.  Připraven  byl  i  bohatý doprovodný
program.

Praktické informace k vnitřního trhu EU

Již  podruhé  zamířil  putovní  informační  veletrh s
názvem  Evropa  je  vám  na  dosah  v  druhé polovině
října  do  čtyř  měst  České  republiky,  kde měli
návštěvníci  možnost  se  prostřednictvím zástupců
evropských  informačních  a  poradenských sítí
zástupců  dozvědět  o  možnostech,  které  nám přinesl
jednotný trh EU.
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Pracovníci  jednotlivých  informačních center
seznámili  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.

Akci  pořádalo  zastoupení  Evropské  komise  v České
republice  ve  spolupráci  s  Ministerstvem  průmyslu a
obchodu  ČR  a  odborem  informování  o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR. Celá akce se konala u
příležitosti 20. výročí jednotného evropského trhu.

Informace, rady, ale i zábava

Svou  cestu  zahájila  road  show  16.  října  v Praze,
během následujícího týdne postupně navštívila i další
tři  regionální  města  Liberec,  Olomouc  a  Ústí nad
Labem.

„Po  loňském  úspěšném  prvním  ročníku,  který se
konal  v  Plzni,  Brně,  Českých  Budějovicích a
Pardubicích,  jsme  vybrali  čtyři  nové  regiony,  kde se
občané  mohli  v  jeden  den  na  jednom místě
informovat o možnostech zaměstnání v zemích EU, o
studijních  příležitostech  na  evropských univerzitách,
o  podmínkách  podnikání  v  evropských  zemích  či o
právech  spotřebitelů  v  rámci  EU,”  říká Tereza
Sanjuan  ze  Zastoupení  Evropské  komise  v České
republice, která má starosti koordinaci informační sítě
Europe Direct.

Vítěz získal půlroční jazykový kurz

Kromě  získání  praktických  informací mohli
návštěvníci  akce  také  soutěžit  o  zajímavé ceny.
Každý,  kdo  se  na  akci  naučil  něco  málo  o Evropské
unii,  zodpověděl  pár  jednoduchých  otázek  a vydal
trochu  energie  na  virtuální  cestě  do  Bruselu, mohl
vyhrát  hlavní  cenu  v  podobě  půlročního jazykového
kurzu.

Cílem  soutěže  je,  aby  účastníci  veletrhu pomocí
štafety čtyř měst symbolicky překonali na rotopedech
vzdálenost 900 km, tedy vzdálenost z ČR do Bruselu,
a  dokázali  tak,  že Evropa je  nám skutečně na dosah.
Jízdy  na  rotopedech  byly  provázeny vystoupeními
zástupců  a  uživatelů  jednotlivých  sítí  a  institucí na
evropské, národní a regionální úrovni.

Europass - pomocník při studiu
a práci v Evropě
Ve čtvrtek 4.  října 2012 se  v  Informačním centru
vlády ČR konal další z cyklu odborných seminářů
-  tentokrát  s  názvem  „Europass  -  pomocník při
studiu a práci v Evropě”.

Úvodní  prezentaci  přednesla  paní Dagmar
Maňásková  z  Národního  ústavu  pro vzdělávání.
Představila  jednotlivé  dokumenty  Europass  - vedle
životopisu  je  to  evropský  jazykový  pas, mobilita
(pojednává  o  zahraničních  stážích  a studijních
pobytech  v  rámci  evropských vzdělávacích
programů), dodatek k osvědčení (pro střední odborné
vzdělání)  a  dodatek  k  diplomu  (pro  vysoké školy).
Zatímco  první  dva  dokumenty  si  každý občan
vyhotovuje  individuálně,  potvrzení  o mobilitě
vydávají  přijímající  a  vysílající  instituce za
zprostředkování příslušné národní agentury a dodatky
jsou v gesci příslušných škol a vzdělávacích institucí.
Smyslem  Europassu  je  poskytnout zaměstnavatelům
napříč Evropskou unií jednotně čitelný obrázek jak o
stupni  dosaženého  vzdělání  uchazeče,  tak  o jeho
věcném obsahu.  Jedná  se  tedy  o  užitečnou pomůcku
podporující volný pohyb pracovníků na vnitřním trhu
Evropské unie.

Možnosti studia v zahraničí
prostřednictvím evropských
vzdělávacích programů

Další  z  podzimních  seminářů  Eurocentra  Praha se
konal  25.  října  2012  v  Informačním  centru vlády.
Úvodní prezentaci přednesla paní Ing. Jana Pávková z
Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.
Jádro  výkladu  tvořilo  představení jednotlivých
projektů,  vysvětlení  jejich  zaměření,  pro  koho jsou
určeny,  a  objasnění  rozdílů  mezi  nimi. Největší
prostor  v  prezentaci  získal  nejznámější Erasmus,
který letos slaví na celoevropské úrovni už 25. výročí,
představeny  byly  nicméně  i  další  součásti Programu
celoživotního učení (Life-long Learning Programme)
-  Comenius,  Leonardo  da  Vinci,  Grundtvig  , Jean
Monnet.  Kromě  studijních  pobytů  nabízejí evropské
vzdělávací  programy  také  pracovní  stáže. Kromě
uvedených  programů  se  studentům  nabízí  celá řada
dalších  stipendií  od  jiných  organizací, vázaných
zpravidla  na  konkrétní  cílové  země,  ať  už  jsou to
Norské  fondy,  česko-rakouský  Aktion  nebo program
CEEPUS  věnovaný  zemím  střední  a východní
Evropy.
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