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ROK 2011:

Vzestup z krize
S příchodem
roku
2011
vstupuje Česká republika do
svého
sedmého
roku
v Evropské
unii.
V tomto
krátkém období si již stačila
„odbýt“ svoji premiéru v čele
peletonu zemí Unie při příležitosti předsednictví
v Radě Evropské unie. Ve stejné roli se tentokrát
ocitá již třetí stát z bloku tzv. nových zemí EU –
Maďarsko.
Země, jež dala světu uherský salám a
kuličkové pero, přebere agendu po svých dvou
předchůdcích - Španělsku a Belgii. Bude
zajímavé sledovat, jak si Maďarsko poradí
s novou rolí přes své rozpočtové a
vnitropolitické problémy.
Maďarsko jako předsednická země Rady EU bude
muset spolupracovat s Evropskou komisí, které již
v minulém roce vytyčila po konzultacích s Radou a
Parlamentem společné priority EU pro rok 2011.
Priority jsou v souladu se strategickým dokumentem
Evropa 2020, který navazuje na předchozí
Lisabonskou strategii z roku 2000.
Jak uvádí Evropská komise, priority na rok 2011 lze
rozdělit do těchto pěti okruhů:
zachování sociálního tržního hospodářství
Evropy v průběhu krize i po ní (Jde například
o právní rámec pro řízení bankovní krize, návrhy
na posílení ochrany spotřebitele v oblasti
finančních služeb a o nařízení o ratingových
agenturách. Cílem těchto opatření je dokončit
tento rok ambiciózní reformu finančního sektoru
EU.),
návrat k růstu v zájmu pracovních příležitostí
(Jedná se například o nové mechanismy pro
finanční
stabilitu,
návrhy
na
podporu
konkurenceschopnosti podniků v EU, a zejména
malých a středních podniků, dále evropský plán
energetické účinnosti, či o zlepšení rámců pro
zdanění právnických osob a pro DPH.),
pokračování programu pro občany: práva,
svoboda a spravedlnost (Záměrem je
například posílit práva spotřebitelů, společný
referenční rámec pro smluvní právo, o program
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pro registrované cestující či o novou strukturu
řízení pro OLAF, tedy Evropský úřad pro boj
proti podvodům.),
pozvednutí váhy EU na světové scéně (Půjde
například o podporu nové Evropské služby pro
vnější činnost a o další zdokonalování rozvojové
pomoci EU.),
zúročení vkladu: optimalizace politik EU (Jde
třeba o návrh příštího víceletého finančního
rámce.).

Známe tedy záměry a přání Evropské unie
v novém roce. Avšak, jak se naplní a podaří se
je splnit, bude záležet i na nás samotných.
Hodně štěstí a úspěchů v roce 2011!
Štěpán Obrtlík
koordinátor Europe Direct Most

EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ
2011

Evropská komise zahájila Evropský rok
dobrovolnictví 2011 (ERD), jehož hlavním heslem
je „Dobrovolníci mění svět“.
Evropský rok dobrovolnictví představuje
společnou komunikační a informační kampaň
všech evropských zemí podporovanou Komisí s
cílem otevírat a šířit témata dobrovolné činnosti
a aktivit.
Mezi stěžejní cíle projektu patří snížení
překážek pro vykonávání dobrovolné činnosti
v Evropské
unii,
posílení
pravomoci
dobrovolnických organizací a zvýšení kvality
dobrovolnictví,
oceňování
a
uznávání
dobrovolné činnosti jako plnohodnotné, zvýšení
povědomí o významu dobrovolnictví ve
společnosti.
V České republice je koordinátorem činností
v rámci ERD 2011 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Zdroj: Evropská komise (2010).

Více lze o Roku dobrovolnictví nalézt na:
http://europa.eu/volunteering/
http://www.eyv2011.eu/
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Evropský den na školách
Europe Direct České Budějovice nabízí
základním a středním školám projekt Evropský den
na školách.
Cílem je zprostředkovat kvalitní informace o
Evropské unii a předat je studentům interaktivní
formou a zároveň jim poskytnout materiály určené
pro jejich další studijní přípravu.
Program Evropského dne se skládá ze tří
částí: přednášek o Evropské unii, promítání filmu
„Najít nový domov – Integrace uprchlíků v Evropě“
z projektu UNHCR a z kvízů a her o ceny. Program
lze dle domluvy upravovat.
Máte-li zájem, aby se Evropský den
uskutečnil na vaší škole, můžete nás kontaktovat na
europedirect@kraj-jihocesky.cz

Projekt SYTYKIA

Europe Direct České Budějovice nabízí
středním školám devadesátiminutový interaktivní
modul SYTYKIA „So You Think You Know It All“ (v
češtině „Tak ty si myslíš, že všechno víš?“).
SYTYKIA je projekt evropské informační
sítě Eurodesk. Modul představuje mladým lidem
jejich možnosti a příležitosti v Evropě, zvyšuje jejich
povědomí o EU a povzbuzuje je, aby se zapojili do
evropských aktivit. Během modulu mají mladí lidé
možnost prezentovat své názory a dozvědět se
něco nového o Evropě.
Máte-li zájem, aby se přednáška SYTYKIA
uskutečnila na vaší škole, můžete si přečíst
podrobnosti na http://www.eurodesk.cz/?pid=73 a
nás kontaktovat na dekkil@kraj-jihocesky.cz

Nabídka stáže na Europe Direct České
Budějovice

veřejnosti o evropských záležitostech, příprava
tematických rešerší a uspořádání katalogů a
publikací knihovny centra ED. Absolvent obdrží
potvrzení o praxi, praxe není honorována.
Přihlásit se můžete na europedirect@krajjihocesky.cz.

Kalendář akcí
LEDEN

Semináře o EU pro Vás u Vás

4.1.

Česká republika a přijetí Eura

Od 14:00

Klub důchodců Roháče
České Budějovice

5.1.

Česká republika a přijetí Eura

Od 13:30

VOŠ a SŠ České Budějovice

11.1.

Národnostní
menšiny
Jihočeském kraji

Od 14:00

Klub důchodců Roháče z Dubé

13.1.

Aktuální problémy Evropské unie

Od 13:30

VOŠ a SŠ České Budějovice

18. 1.

Překladatelská olympiáda

z Dubé,

v

Slavnostní vyhlášení výsledků
Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoby: Michaela Bartůšková, Caroline Dekkil
tel.: 386 72 0 110, e-mail: europedirect@kraj-jihocesky.cz

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.

Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Europe Direct České Budějovice nabízí
studentům se zájmem o evropskou problematiku
možnost praxe, která zahrnuje informování
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