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Německý a rakouský trh
práce se Čechům otevírají
naplno
V neděli 1. května se nám, občanům České republiky,
naplno otevírají pracovní trhy v Německu a Rakousku.
Tyto dvě země uvolní jako
poslední svůj pracovní trh
občanům zemí, které do EU
vstoupily v roce 2004 (kromě
Kypru
a
Malty).
Ke
zmíněnému zrušení dochází
automaticky po uplynutí třetí
etapy přechodného období.
Původní
obavy
starých
členských zemí EU o přílišném přílivu migrantů z nových
členských zemí se nakonec nepotvrdily. Řada studií a
zpráv Evropské komise uvedla, že otevření trhů mělo
především pozitivní dopad na ekonomiky starých
členských zemí EU (EU-15) a nemělo negativní vliv na
jejich pracovní trhy. Existuje však jen malý počet
dokladů o tom, že by pracovníci z nových členských
zemí
zapříčinili
dramatické
snížení
mezd v jedné ze zemí
EU-15, nebo že by
tamní pracovníci přišli
kvůli migrantům z EU-8
o práci.
Češi se zatím na
úřadech práce jen
informují a čekají na
první schůzky s poradci
a zástupci německých firem i úřadů práce. V českém
regionálním tisku se od března objevují inzeráty, které
nabízejí práci hlavně ve strojním a elektrotechnickém
odvětví, v nemocnicích, rehabilitačních klinikách,
sociálních ústavech a v pohostinství.
Základní pracovní práva občanů Evropské unie zaštiťuje
Smlouva o založení Evropského společenství v článku
39, který ustavuje stejná práva pro volný pohyb
pracovníkům, zakazuje jakoukoliv diskriminaci, pokud
jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní
podmínky. Díky tomuto článku se všichni pracující
občané mohou domáhat stejných práv v kterékoli
členské zemi EU. Tento článek ovšem není platný pro
zaměstnance ve státní správě.
Podrobnější informace ke znění smlouvy naleznete na
stránkách Úředního věstníku Evropské unie:
http://eurlex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#founding
Kateřina Siberová,
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Europe Direct Plzeń

Evropská komise přispěla na
nový kryt černobylského
reaktoru
Světové vlády a mezinárodní organizace přislíbily
přispět Ukrajině na obnovu zabezpečení havarované
černobylské jaderné elektrárny 550 miliony eur.
Na dárcovské konferenci v Kyjevě, která se konala 19. 4.
2011 u příležitosti pětadvacátého výročí havárie (26. 4.
1986), to oznámil prezident
Viktor Janukovyč. Jde sice o
předběžné číslo, částka je však
nižší, než země potřebovala
vybrat. Před začátkem akce totiž
ve fondech na důležité úpravy
chybělo 740 milionů eur.
Evropská komise v pondělí
oznámila, že na projekt vyčlení zhruba 110 milionů eur.
Mezi další dárce patří kupříkladu Francie, Spojené státy,
Británie, Rusko a Německo. Přislíbit příspěvek naopak
odmítlo třeba Španělsko a Itálie. Zástupce Japonska se
rovněž s ohledem na nynější situaci v zemi omluvil za to,
že Tokio peníze neposkytne.
Většina financí bude použita na výstavbu nového krytu v
atomovém areálu. Ve spěchu postavený sarkofág, který
po explozi zajistil čtvrtý reaktor, už netěsní, do roku
2015 by měl vzniknout nový. Zhruba sto metrů vysoká
stavba má vydržet sto let. Je také potřeba vybudovat
nové úložiště vyhořelého paliva.
Téma jaderných elektráren je v Evropě stále aktuální.
Podrobnější informace ohledně jaderné politiky EU
naleznete zde:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/forum_en.
htm

TED tenders electronics
daily
Ted je systém, který poskytuje volný přístup
k obchodním příležitostem.
Je aktualizován pětkrát týdně s přibližně 1500
oznámení o veřejných zakázkách z celé Evropské
unie, Evropského hospodářského prostoru i mimo
něj. Je zajímavou možností pro firmu, která chce
rozšířit své portfolio potencionálních zákazníků,
dostupné na: http://ted.europa.eu/TED/.
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Kalendář akcí

Evropské dotace pro obce

Březen

Semináře o EU pro Vás u Vás

3.5.

Ekonomika EU
ZŠ Máj

17.5.

Úspora energií
Klub důchodců Roháče z Dubé

Europe Direct a Eurocentrum České Budějovice
pořádají seminář s cílem přiblížit zástupcům obcí
možnosti čerpání dotací z EU. Účastníci se budou moci
dozvědět informace týkající se obecné problematiky
fondů a konkrétních programů určených obcím. Ve
druhé části poskytnou zástupci společnosti novi
solutions užitečné informace k psaní žádostí a
představí plány rozvoje na další plánovací období.
Seminář se koná 19. května na Krajském úřadě
Jihočeského kraje v Sále zastupitelstva. Registrace
bude probíhat od 9:30. Více informací naleznete na
www.europe-direct.cz.

2.5.

Prezentace EUROPE DIRECT
Krajský úřad, sál Ovál

6.5.

Stánek ED na Majálesu
Sokolský ostrov, ČB

19.5.

Evropské dotace pro obce

9:30

Sál zastupitelstva

26. – 27.5

Stánek ED na Bambiriádě

Den Maďarska

České Budějovice
27.5.

Den Maďarska

Od 15:00

Pivovarská zahrada, Český Krumlov

Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoby: Michaela Bartůšková, Šárka Postlová

Tuto akci pořádá Europe Direct ve spolupráci
s Jihočeským krajem a Velvyslanectvím Maďarska u
příležitosti předsednictví Maďarska v Radě Evropy.
Během akce přivítáme motorkáře z Maďarska na
Harley Davidson. Motorkáři přivezou od maďarské
vlády poselství naší vládě. Poselství bude přebírat
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Akci
budou doprovázet koncerty maďarské hudby a další
doprovodná kulturní představení.
Den Maďarska se bude konat v Pivovarské zahradě
v Českém Krumlově 27. května od 15:00. Více
informací naleznete na www.europe-direct.cz.
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HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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