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Nové hranice
Evropy
Vážení přátelé,
žádné jiné téma není
v těchto dnech a týdnech
skloňováno
více
než
revoluční bouře, která se
prohání
jižním
Středozemím. Nejinak je
tomu i v Evropské unii. Za
„největší geopolitickou událost desetiletí“ označil
situaci britský vicepremiér Nick Clegg, zatímco
předseda Evropské komise José Manuel Barroso
dění nazval „schůzkou s historií“.
O tom, že události v Tunisku, Egyptě, Libyi
a dalších arabských zemích pronikavě změní
situaci v celém regionu, už nikdo nepochybuje.
Otázka spíše stojí, jak bude tato transformace
vypadat? Zde se nabízí velká příležitost pro celou
Evropskou unii, aby rozvinula podobně komplexní
politiku jako vůči bývalým zemím střední a
východní Evropy, která Českou republiku přivedla
za pouhých patnáct let od pádu komunismu
k členství v EU. Schopnosti a prostředky k tomu
zcela jistě má.
Zdá se, že podobné alternativy už kolují
na evropských fórech. „Je jasné, že nesmíme
řešit pouhé důsledky těchto krizí – musíme
pomoci označit kořeny celého procesu.
Potřebujeme nový pohled na vztahy s našimi
jižními
sousedy.
Potřebujeme
Pakt
pro demokracii a sdílenou prosperitu,“ nastínil
předseda Evropské komise. Je proto docela
dobře možné, že za několik let budeme moci
hovořit o nových, rozšířených hranicích Evropy,
které se sice nebudou shodovat s těmi
geografickými, ale budou o to důležitější.
Michael Brtnický
Europe Direct Olomouc
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Švédsko odmítá dělit Unii
Švédský premiér Fredrik
Reinfeldt řekl agentuře
Reuters,
že
by
se
Evropská
unie
měla
vyvarovat summitům, na
nichž by se scházely
pouze země eurozóny.
Jeden takový summit se
přitom
uskuteční
už
v pátek 11. března. Vrcholní představitelé zemí
eurozóny na něm budou řešit podobu protikrizových
opatření.
Vyjádření švédského premiéra jsou v rozporu
s návrhem, s kterým na únorovém summitu EU
vystoupila německá kancléřka Angela Merkel a
francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Ti požadují,
aby se představitelé zemí eurozóny jednou ročně
scházeli na zvláštních summitech. Jejich náplní by
byla koordinace hospodářských politik.
„Myslím, že bychom Evropskou unii neměli
dělit. Ve chvíli, kdy dojde na vrcholné setkání
představitelů zemí a vlád, bychom měli zachovat
účast všech 27 členů,“ řekl Reinfeldt. Lídři Evropské
unie se tento měsíc mají sejít dokonce ve třech
různých formacích. 4. března budou v Helsinkách
jednat prezidenti a předsedové středo-pravicových
vlád 14 zemí EU, už zmíněného 11. března budou v
Bruselu jednat vrcholní představitelé 17 zemí
eurozóny a konečně ve dnech 24.-25. března
proběhne standardní summit Evropské rady za účasti
všech 27 státníků.
Všechny jmenované setkání mají přitom společné
téma, kterým je reakce na krizi v eurozóně a
francouzsko-německý návrh na vytvoření Paktu pro
konkurenceschopnost. Reinfeldt je ale k návrhům
Berlína a Paříže skeptický. Evropská unie má podle
něj už spoustu paktů, kterými se neřídí. Jako příklad
Reinfeldt jmenoval Pakt stability a růstu a „Agendu
2020“.
„Kdybychom plnili to, na čem jsme se už dohodli,
myslím
si,
že
bychom
byli
daleko
konkurenceschopnější. Dokud neuvidím, co je
přesným obsahem, a dokud nezačneme využívat nové
instituce a nástroje, nejsem si jistý, zda je řešením
vytvářet nové,“ uvedl.
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Výstava Jihovýchodní Evropa
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Pravidla soutěže
www.europe-direct.cz

a

kvízy

naleznete

na

Kalendář akcí

Zveme
Vás
na
výstavu
fotografií
z Jihovýchodní Evropy, na které Vám amatérští a
profesionální fotografové představí svůj pohled na
fascinující země při jejich cestě do EU. Výstava
představuje výběr fotografií z celoevropské soutěže,
která probíhala od října 2009 do ledna 2010.
Výstava se koná v průběhu celého března
v Galerii Krajinská v Českých Budějovicích.
Více informací o výstavě naleznete na
http://www.southeast-europe.eu/

Evropský den spotřebitele
U příležitosti oslav Evropského dne ochrany
spotřebitele si Vás dovolujeme pozvat na tiskovou
konferenci, kterou povede Ing. Libuše Oulehlová,
která je vedoucí SOS Spotřebitelského informačního
centra v Jihočeském kraji.
Tisková konference se uskuteční 15. 3. 2011
v 15 hod v sále Presscentra Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

Březen

Semináře o EU pro Vás u Vás

8.3.

Ochrana spotřebitele a jeho práva

Od 14:00

Klub důchodců Roháče z Dubé, České
Budějovice

2. - 30.3.

Výstava Jihovýchodní Evropa
Galerie Krajinská, České Budějovice

1.3.– 29.4.

Soutěž Eurotime

15.3.

Evropský den spotřebitele

Od 15:00

Krajský úřad Jihočeského kraje

22.3.

Jobdays

9:30-15:00

Menza JU Studentská, České Budějovice

23.3.

Přednáška „Volný pracovní trh“

Od 15:00

Krajský úřad Jihočeského kraje

Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice

Přednáška „Volný pracovní trh“
Začátkem května dojde k otevření pracovního
trhu Německa a Rakouska. Co to přinese českému
občanovi a jak na tyto změny pohlíží okolní státy se
můžete dozvědět na naší přednášce. Pozvání přijal
Libor Šimánek z Úřadu práce v Českých Budějovicích.
Přednáška se uskuteční 23. 3. 2011 v 15
hod na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoby: Michaela Bartůšková, Šárka Postlová
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.

Soutěž Eurotime 2011
Tato celorepubliková znalostní soutěž trvá od
1. března do 29. dubna a soutěží se ve dvou
kategoriích (0-14 a 15-99 let). Hlavní výhrou v obou
kategoriích je notebook. Připraveny jsou však i
hodnotné ceny pro regionální vítěze této soutěže.

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