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Prioritou EU na podzim 2011
je oživení ekonomiky
V zájmu oživení ekonomiky a vzniku
nových pracovních míst je potřeba
zlepšit
řízení
hospodářských
záležitostí, vyřešit pomoc Řecku
a reformovat bankovní sektor.
Předseda Evropské komise José
Manuel Barroso vyzval vedoucí
představitele EU a jejích členských
států, aby co nejrychleji podnikly
kroky s cílem stimulovat oživení
evropské ekonomiky a dostat
veřejné výdaje pod kontrolu. Zdůraznil rovněž, že je
potřeba realizovat nový program pomoci Řecku a dále
reformovat bankovní sektor.
Opatření se mají zaměřit na:
•

kvalitnější řízení hospodářských záležitostí - na
základě dohody ohledně souboru návrhů by bylo
možné lépe monitorovat daňovou politiku, snáze
kontrolovat veřejný dluh a zlepšit fiskální
udržitelnost,

•

posílit stabilizační fond eurozóny pomáhající
zemím s finančními potížemi - vlády členských
států by měly dodržovat dohodu z 21. července
a přijmout nezbytné zákony, aby se fond stal
trvalým nástrojem, který je možné využít k řešení
finančních krizí,

•

Řecko - dále se pracuje na vytvoření nového
programu
pomoci,
počítajícího
s
účastí
soukromého sektoru; v červenci vznikla pracovní
skupina, která zkoumá možnosti, jak za pomoci
regionálních fondů EU zvětšit objem investic do
této země,

•

reformu bankovního sektoru EU – navrhuje
se intenzivnější dohled nad finančními nástroji,
např. finančními deriváty, zpřísnění pravidel, která
upravují obchodování zasvěcených osob a brání
manipulaci s trhem, a zdokonalení nástrojů pro
případy krachu bank.

Předseda Barroso upozornil, že Evropa podnikla
v zájmu rekapitalizace svých bank rozhodné kroky. Po
červencových zátěžových testech jednotlivé členské
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státy podnikají opatření, kterými nutí banky, jež jsou ve
špatném finančním stavu, aby posílily své finance.
Mezinárodní spolupráce
Na summitu skupiny G20, které se uskuteční 3. a 4.
listopadu v Cannes, EU navrhne celoevropskou daň z
mezinárodních finančních transakcí. Tato daň by
pomohla financovat rozpočet EU na období 2014-2020,
jehož prostředky budou využity na podporu
hospodářského růstu a nových pracovních míst.
EU bude podle slov předsedy Komise i nadále hrát
ústřední roli při poskytování humanitární pomoci Libyi a
v podpoře této země v jejím přechodu k demokracii.
Jana Vejsadová, Europe Direct Jihlava

Kampaň Evropské komise pro
mobilitu a dopravu: Cestující,
využijte svých práv!
Celoevropská kampaň "Práva cestujících" si klade za cíl
informovat občany EU o jejich právech při cestování ať
již železniční nebo leteckou dopravou. Zároveň chce
zajistit respektování a dodržování těchto práv v praxi.
Cestující potřebují společný soubor zásad, aby mohli
snadněji získat povědomí o svých právech, která mohou
uplatnit v případě, že se něco pokazí na jejich cestě, a to
bez ohledu na to, jaký druh dopravy využívají, nebo zda
se cesta koná v rámci jednoho členského státu nebo
překračuje vnitřní či vnější hranice Společenství.
Tato kampaň upozorňuje na možnosti kompenzací při
častých situacích jako je ztráta zavazadla nebo
zpoždění letu či vlaku. Reflektuje také práva osob se
zdravotním postižením.
V rámci kampaně lze využít bezplatnou telefonní
linku sítě Europe direct (00 800 67891011), na které se
poškození cestující dozvědí, jak mají ve své situaci
postupovat a na co mají nárok. Jedná se především
o informační kampaň, do které se v ČR zapojily cestovní
kanceláře,
instituce,
média,
dopravci
a sdružení a organizace podporující uplatňování práv
cestujících či zdravotně postižených.
Další informace o vašich právech naleznete na:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/index.html
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v neposlední
řadě
zvýšit
povědomí
o
jazykové
rozmanitosti.

Den otevřených dveří na Krajském
úřadě Jihočeského kraje
Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří
Krajského úřadu Jihočeského kraje, který se uskuteční
dne 7. září od 9:00.
Při této příležitosti se bude prezentovat i informační
středisko Europe Direct, které návštěvníky seznámí se
svojí činností. Na Vaše dotazy nejen o EU budou
odpovídat odborníci, pro děti jsou připraveny soutěže.

Kalendář akcí
Září
7.9.

Den otevřených dveří na KÚ

9:00 - 17:00

Evropský den bez aut
22.9.
Zveme Vás na Evropský den bez aut, který se
každoročně uskutečňuje v celé Evropě a již pravidelně i
v Českých Budějovicích.
Evropský den bez aut se uskuteční 22. září na náměstí
Přemysla Otakara II., které bude v době konání od 8:00
do 14:00 uzavřené pro automobily a kde bude pro
návštěvníky a zúčastněné připravený program zaměřený
na ochranu životního prostředí.

Evropská Noc Vědců
Evropská Noc Vědců je
celoevropský projekt Evropské
komise, který se pravidelně
koná již od roku 2005.
Pro letošní ročník je na 23.9. v Českých Budějovicích
připravena Researchers´Rock Night v Kulturním domě
Slavie, kde od 19:00 vystoupí kapely se zastoupením
vědců. Dále na návštěvníky čeká Experimentální večer
s pestrou paletou různých hudebních stylů, jenž
proběhne v Marty´s club od 21:00.
Více
informací
naleznete
na:
http://www.noc-

Krajský úřad Jihočeského kraje
České Budějovice
Evropský den bez aut

8:00 – 14:00

Náměstí Přemysla Otakara II.
České Budějovice

23.9.

Evropská Noc Vědců

Od 19:00

Kulturní dům Slavie, Marty´s club
České Budějovice

23.9.

Evropský den jazyků

Od 15:00

JŠ Radost a ISC
České Budějovice, Mlýnská 2
Veletrh informačních sítí Evropské
komise

30.9.
10:00-17:00

Náměstí Přemysla Otakara II.
České Budějovice

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

vedcu.cz/program-akce-2011/ceske-budejovice.html

HLAVNÍ PARTNER

Evropský den jazyků

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

Evropský den jazyků se každoročně slaví po celé Evropě
již od roku 2001. Cílem je podpořit jazykové vzdělání,
vzdát hold jazykovému bohatství v Evropě a
Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
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