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Vážení příznivci sítě EUROPE
DIRECT. Vítáme Vás u
nového
čísla
našeho
společného Newsletteru.
Největší zprávou minulých
dnů je jistě zadržení Ratko
Mladiče, velitele bosenskosrbské armády za občanské války v letech 1992 1995, který je obviněn Mezinárodním trestním
tribunálem pro bývalou Jugoslávii z válečných
zločinů. Dopadení Mladiče bylo jedním z bodů, které
vstupu Srbska do Evropské unie bránily. Reakce
Evropských představitelů na sebe nenechaly dlouho
čekat. Stálý předseda Evropské rady Herman Van
Rompuy řekl, že zadržení Mladiče je milníkem pro
Srbsko i mezinárodní právo. Český komisař pro
rozšíření Štefan Füle poznamenal, že byla
odstraněna velká překážka na cestě Srbska do
Evropské unie.
Srbsko je potenciální kandidátská země Evropské
unie od roku 2003. V roce 2006 se však jednání
o přistoupení více jak na rok pozastavují, kvůli
nedostatečné
spolupráci
Srbska
s trestním
tribunálem.
Dalšími potencionálními kandidátskými zeměmi
Evropské unie jsou Albánie, Bosna a Hercegovina
a Kosovo. O stupen výše, tedy jako kandidátská
země, je vedeno Chorvatsko, Turecko, Černá hora,
Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Island.
Takzvaná „kodaňská kritéria“, která jsou základním
dokumentem
popisujícím
přístupový
proces,
požadují jako základní podmínky pro přistoupení
nové země do Evropské unie stabilní instituce
zaručující demokracii, právní stát, lidská práva a
respektování a ochranu menšin, fungující tržní
hospodářství
a
také
schopnost
odolávat
konkurenčním tlakům a tržním silám působícím
v Unii a schopnost převzít závazky vyplývající z
členství, zejména pokud jde o dodržování cílů
politické, hospodářské a měnové unie.
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Zkvalitňování zdravotní péče
používáním nových technologií
Zdravotnictví v EU se vypořádává s řadou výzev
- jedná se především o stárnutí populace, rozpočtové
škrty, stoupající náklady a nedostatek personálu.
Evropská komise vyzvala v rámci řešení této situace
členské státy, aby investovaly více do informačních a
komunikačních technologií. Internet, bezpečné datové
sítě, přístroje využívající bezdrátového spojení a
informační služby se již osvědčily a v řadě oblastí
pomáhají lékařům, sestrám a zdravotnickým zařízením
zkvalitňovat a zefektivňovat služby poskytované
pacientům a snižovat náklady na péči.
V Dánsku například datové sítě umožňují
rychlou efektivní komunikaci mezi pacienty, lékaři a
sociálními pracovníky. Takto soustředěné služby již
pomohly dohromady ušetřit 1,4 miliardy eur. V Británii
umožnila internetová a telefonní asistenční služba v roce
2008 snížit počet návštěv u lékaře o 2,4 milionu a počet
výjezdů sanitek a pohotovostních zásahů o 1,2 milionu.
Tyto technologie také usnadňují lékařům přístup k
chorobopisům,
urychlují
zpracování
výsledků
laboratorních testů či dovolují přímé zasílání receptů do
lékáren.
Evropská komise v současné době pracuje na
cílených opatřeních, která mají podpořit plošné zavádění
informačních a komunikačních technologií v celé Unii a
již letos hodlá předložit své legislativní návrhy na období
2012-2020, vč. Akčního plánu eHealth (eHAP) pro téže
období.
Zdroj: www.europa.eu

Evropské středisko pro prevenci
a kontrolu nemocí (ECDC)
Úkolem střediska je napomáhat při posilování evropské
obrany proti nakažlivým chorobám, jako je chřipka, vir
SARS či HIV/AIDS. Středisko spolupracuje s vnitrostátními
orgány pro ochranu zdraví s cílem posílit a rozvíjet dohled
nad chorobami a systémy včasného varování na celém
evropském kontinentu. Vypracovává též vědecká
stanoviska ohledně rizik způsobených novými a vyvíjejícími
se nakažlivými chorobami. Sídlí ve Stockholmu.

Michal Kiesel
Europe Direct Brno

Více na: www.ecdc.europa.eu
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Jihočeský kraj představí svou strategii
v Bruselu
Vážení čtenáři,
na konci června nás čeká
jedna z nejvýznamnějších
zahraničně
politických
událostí Jihočeského kraje
letošního roku.
Již několik let spolupracují
Jihočeši s bavorskými a
rakouskými
kolegy
na
projektu
Evropského
regionu Dunaj – Vltava. V
posledních dekádách bylo toto území čtyřicet let
nepřirozeně rozděleno, aby následně přišlo období
dvaceti let, kdy se naopak snažíme zcelit násilně
přerušené vazby obchodní, kulturní, dopravní, prostě
tradičně sousedské. Je ovšem nutné doplnit, že se snahy
na znovuoživení míst podél bývalé linie rozdělující
Západ a Východ netýkají jen našeho šumavského
trojmezí, ale táhnou se od severního Německa až po
přímořská území Itálie v délce téměř třinácti set
kilometrů.
Ve čtvrtek 30. června zahájíme společně s bavorskými
kolegy konferenci Evropský region Dunaj Vltava,
strategie pro odstranění následků železné opony.
Chceme společně prezentovat výsledky průzkumů,
které by nám měly pomoci ukázat možnosti, na jaké
příležitosti zmíněná území stále čekají a jak k těmto
tématům přistupovat. Myslím, že je úlohou právě
regionálních vlád vytyčit a vystavět koleje, které budou
následně sloužit všem obyvatelům na místech, kterým
říkáme tak jednoduše domov. Za posledních dvacet let
jsme urazili neuvěřitelný kus cesty a bylo by škoda
nepokračovat právě nyní, kdy se stále více ukazuje a
potvrzuje obrovský potenciál regionálního smýšlení.
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Stejně tak, jako se
sejdeme pod jednou
střechou
v jednom
dni, chceme dát
najevo úsilí se i
nadále scházet na
mnohem
rozsáhlejším území a
nejen
v období
dalších dvaceti let.
Koneckonců, vracíme
se tam, kde jsme
přeci
už
kdysi
společně byli.
Mgr. Jiří Zimola
Hejtman Jihočeského kraje

Kalendář akcí
červen
16.6.

Den Maďarska

Od 19:00

Dům u Beránka

27.6.

Evropský den na škole
ZŠ Máj II, České Budějovice

30.6.

Konference Evr. region Dunaj Vltava
Brusel

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

Konferenci budeme spolupořádat téměř symbolicky na
evropském zastoupení Bavorského svobodného státu
v Bruselu, v těsné blízkosti Evropského parlamentu.
Pozvali jsme tři sta hostů z téměř deseti států, od vysoce
postavených evropských osobností, až po starosty
malých obcí ze Šumavy.
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