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OBČANÉ VNÍMAJÍ JEDNOTNÝ TRHU
V EU

každého problematického místa jednu nebo více
možných příčin, zda je tento problém způsoben
nedostatkem informací či mezerami v právních
předpisech či jejich provádění.

Evropská unie se v současné době potýká s finančními
potížemi, zejména na poli fiskální politiky. Nejenomže
v každé členské zemi existuje odlišná disciplína
v nakládání se státními rozpočty, ale také se stále pracuje
na odstranění překážek a zlepšení fungování jednotného
trhu, což může přispět k posílení růstu a zvýšení důvěry
v celou Unii, která je dnes pošramocena.

Obecně zpráva o 20 hlavních problematických oblastech
potvrzuje, že stále existuje propast mezi očekáváními a
realitou jednotného trhu, která vychází z nedostatku
informací, z existujících mezer vzniklých nedostatečným
prováděním a uplatňováním legislativy v praxi a
z nedostatečně „ušitého“ právního rámce, který
neodpovídá potřebám občanům.

Evropská komise spolu s ostatními řídícími orgány se
zaměřuje na odstranění problémů spojených s
mobilitou. Do konce roku 2011 předloží Komise návrhy
na modernizaci systému pro uznávání odborných
kvalifikací a zlepšení přístupu k příležitostem v oblasti
veřejných zakázek. Též na základě návrhu Evropské
komise z dubna 2011 by se měly v Evropě v následujících
letech snížit náklady na patenty o 80 %. Tyto předložené
návrhy vycházejí z podnětů evropských občanů a
podniků, které jsou často praktické a věcné.

Útvary Komise proto zamýšlení opakovat tento postup i
v budoucnu, aby bylo možno zhodnotit, kde bylo
dosaženo pokroku a kde je naopak zapotřebí vynaložit
více úsilí, aby jednotný trh dostál svému úkolu.

Aby zpětná vazba veřejnosti byla co nejvěrnější realitě,
provádí
služba
Eurobarometr
průzkumy
veřejného
mínění.
Průzkum
k fungování jednotného
trhu
poskytuje
podrobnou
analýzu
toho, jak je jednotný trh
vnímán jak v celé EU, tak i v jednotlivých členských
státech. Analýza hodnotí sociální přístupy k základním
zásadám jednotného trhu, jako je právo občanů
pracovat v kterémkoli členském státě, a vytváří
představu o tom, které země jsou myšlence jednotného
trhu EU nakloněny nejvíce a které nejméně.
Zpráva, která bude podkladem pro diskusi na Fóru o
jednotném trhu (SIMFO), které se bude konat ve dnech
2. až 4. října 2011 v Krakově, nabízí přehled o
překážkách jednotného trhu, se kterými je možno se
v praxi setkat. Vychází z analýzy stížností, jimiž se
zabývala Komise a její asistenční služby jako SOLVIT,
Vaše Evropa – Poradenství, síť Enterprise Europe
Network, evropská spotřebitelská centra, kontaktní
centra Europe Direct, EURES – evropské zaměstnanecké
služby, v kombinaci s výsledky nedávných průzkumů
Eurobarometru a cílových skupin.

Jak se to Komisi daří, můžete sami sledovat v Press
roomu na http://europa.eu/press_room/index_en.htm.
Štěpán Obrtlík, Europe Direct Most

SKILLSNET
Síť pro předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce.
SKILLSNET je mezinárodní sítí, která sleduje vývoj
kvalifikačních a profesních potřeb pro uplatnění na
evropském trhu práce.
Síť je tvořena kvalifikovanými výzkumníky a dalšími
odborníky z oblastí zaměstnanosti, trhu práce a
vzdělávání a jako volné sdružení je otevřena každému
zájemci, pro něhož je činnost sítě přínosná.
Síť vytváří platformu pro sdílení informací o
potřebách nových znalostí a dovedností pro budoucí
uplatnění na trhu práce. Svou činností napomáhá
zvyšování kvality vzdělávacího systému při odborné
přípravě žáků a dospělých. Pořádá semináře a
konference, jejichž výstupy jsou knižně publikovány.
Více na:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/aboutcedefop/networks/skillsnet/index.aspx.

Bez určení pořadí jejich důležitosti bylo vymezeno 20
hlavních problematických oblastí. Na základě
zkoumaných zkušeností z praxe určily útvary Komise u
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Výstava Kultur8

EVROPSKÝ DEN NA ŠKOLE
Základním školám bezplatně nabízíme zábavně naučné
workshopy, během kterých ve spolupráci s našimi
přednášejícími uspořádáme přednášku, soutěže a kvízy
s evropskou tématikou.

Od 10. 10. 2011 do 16. 10. 2011 je v prvním patře
Metropolu v Českých Budějovicích umístěná výstava
Kultur8. Jedná se o putovní výstavu fotografií
zobrazujících každodennost v sedmi zemích globálního
Jihu a České republice očima dobrovolníků, kteří v
těchto zemích pracovali. Výstava přibližuje realitu
všedních dní života v Keni, Zambii, Etiopii, Ghaně,
Mongolsku a Vietnamu. V každé zemi byla zachycena
identická témata, která umožňují srovnávat místní
kulturu a životní styl. Na fotografiích jsou předměty,
situace a lidé, se kterými se dobrovolníci setkali v
zemích svého dočasného působiště (mezi červencem a
listopadem 2009). Cílem projektu Kultur8 je podnítit
úvahy nad životní úrovní, kulturou a způsobem života v
zobrazovaných zemích a jejich souvislostmi. Na výstavě
se podílí kolektiv dobrovolníků „GLENíci 2009“ - skupina
sedmi českých účastníků programu GLEN 2009, tři
účastníci Evropské dobrovolné služby v Ghaně a
fotografka v České republice. Název výstavy Kultur8 v
sobě spojuje osm zemí v čísle osm (angl. eight) a naráží
na otázku „pomoci“ (angl. aid) rozvojovému světu a
zahraniční rozvojové spolupráce, jejíž cíle sleduje i
program GLEN.

SEMINÁŘE O EU PRO VÁS U VÁS

KALENDÁŘ AKCÍ
Říjen
5. - 7.10.
9:00 - 17:30
10.10.

Ekofilm 2011
Náměstí Přemysla Otakara II.
České Budějovice
Rozhoduj o Evropě

10:00 – 11:30
10.– 16.10.

Krajský úřad Jihočeského kraje
České Budějovice
Kultur8
Metropol, 1. patro

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

Europe Direct Vám nabízí
bezplatné přednášky týkající
se problematiky Evropské
unie.
Seznam
těchto
přednášek naleznete
na
www.europe-direct.cz.

děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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