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ZACHRÁNÍ
EU
PŘEDSEDNICTVÍ ?

DÁNSKÉ

Od ledna 2012 bude po
Polské
republice
předsednickou
zemí
Dánsko.
Naposledy
předsedalo
Dánsko
Evropské unii v druhé
polovině roku 2002.
Největším
úspěchem
dánského
předsednictví
bylo dojednání přístupových podmínek s deseti novými
členskými státy na summitu v Kodani.
"Předsednictví EU je pro Dánsko jedinečnou
příležitostí, aby pomohlo Evropě překonat problémy,
kterým dnes čelíme. Evropa musí zvládnout dluhovou
krizi a zaměřit se na budoucí růst a rozvoj. Logo
předsednictví vyjadřuje dynamiku, kterou chceme
Evropě přinést. Musíme využít toho, že na Dánsko bude
v průběhu předsednictví zaměřena pozornost
zahraničních partnerů, a maximálně zdůrazňovat naše
silné stránky. Logo proto odkazuje na hrdou dánskou
tradici v oblasti designu, pro kterou jsme známí po
celém světě", vysvětluje ministr pro evropské záležitosti
Nicolai Wammen.
Dánové jsou podle různých průzkumů považováni za
nejšťastnější Evropany, přesto jim Evropská unie nikdy
nepřirostla k srdci a dánské veřejné mínění je stabilně
spíše negativní. Dánsko si díky svému pragmatickokritickému chování vysloužilo nálepku euroskeptického
člena a jeho vztah k Unii je zvláštní kombinací aktivního
a pasivního přístupu.
Dánsko se bude soustředit zejména na jednání o příští
víceleté finanční perspektivě, kterou se bude EU řídit v
letech 2014-2020. I přesto, že v roce 2000 Dánové
v referendu odmítli přijmout společnou měnu euro,
velkou prioritou dánského předsednictví v první polovině
příštího
roku
bude
i
krize
eurozóny.
Dánské předsednictví se rovněž zaměří na
zahraničněpolitická témata, jako je především posílení
Evropské služby vnější akce (EEAS) nebo další rozšíření
EU.
Unie by se pod taktovkou Dánů měla soustředit i na
„vnitropolitické“ otázky spojené se sociálním
vyčleňováním Romů, francouzsko-italským sporem
o uprchlíky z Tuniska nebo problémy ohledně žádosti
Rumunska a Bulharska o vstup do schengenského
bezhraničního prostoru.
Mirka Krbová
Europe Direct Nový Jičín
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ODMÍTNE ČESKÁ REPUBLIKA
EURO?
Exkluzivní průzkum společnosti SANEP ukázal, že
většina obyvatel České republiky by uvítala referendum
o vstupu České republiky do eurozóny a následně by
odmítla přijetí eura. Většina Čechů také nevidí v členství
v Evropské unii žádný přínos. Současná krize eurozóny a
předlužení některých členských států zároveň nutí dvě
třetiny Čechů pochybovat o samotné Evropské unii.
Pokud by se v současné době konalo referendum o
vstupu České republiky do Evropské unie, polovina
Čechů by hlasovala proti vstupu. 87% respondentů
rovněž vyjádřila obavy z možného vlivu dluhové krize na
českou ekonomiku. Dvě třetiny dotázaných zároveň
věří, že Řecko i přes finanční pomoc zbankrotuje. Přesto
více než dvě třetiny dotázaných jednoznačně odmítají
poskytnutí finanční pomoci zadluženým státům.
Podobný názor převládá podle průzkumu SANEP.sk i u
slovenských sousedů. Většina dotázaných si také myslí,
že problémy některých států eurozóny mohou vyústit v
masové pouliční nepokoje. To se ostatně stalo v Řecku
nebo
ve
Španělsku.
I prezident České republiky
Václav Klaus se nechal slyšet,
že si přeje pro Českou
republiku výjimku z povinnosti
zavést euro. O euru už dříve
český prezident uvedl, že je
riskantním
politickým
projektem. Při jeho vzniku
podle něj navíc nebyly brány v úvahu jednoduché
ekonomické argumenty a teorie.

JAK Z KRIZE VEN?
Eurokomisař pro měnové a hospodářské záležitosti
Olli Rehn míní, že EU bude léta překonávat současnou
krizi eura. Ten je v poslední době vůbec poslem špatných
zpráv. Minulý týden prohlásil, že Evropské unii reálně
hrozí příští rok nová recese. "Růst v Evropě zastavil," řekl
na tiskové konferenci. Varoval také, že nelze v příštím
roce očekávat v EU dramatický nárůst volných
pracovních míst. Mezi země potýkají se s obrovskými
rozpočtovými deficity a zadlužením patří v eurozóně
zejména Řecko, Portugalsko, Irsko, Itálie, Španělsko.
S krizí se potýká také USA.
Krizi navíc provází hospodářská stagnace a hrozba
ztráty konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.
Americký prezident Barack Obama na tiskové
konferenci po setkání s evropskými představiteli řekl, že
Spojené státy jsou připravené podílet se na řešení
evropské dluhové krize.
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LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
VEČER
Předčítání polského spisovatele
Edwarda Stachury
Ve druhé polovině
roku 2011 se v roli
předsednické
země
Rady Evropské unie
představilo
Polsko.
Tradiční
akcí
informačního střediska
Europe Direct ČB jsou
tematické
večery
v duchu předsednické
země, a proto vás
srdečně zveme na
literárně-hudební večer
tentokrát
s polským
spisovatelem
Edwardem Stachurou.
Předčítat z jeho knihy
Smířit se se světem budou dva studenti
bohemistiky FF UK za doprovodu klasické kytary
v Horké Vaně v sobotu 17.prosince od 19:00. Vstupné
zdarma!
Polský spisovatel, básník, překladatel, esejista a
písničkář Edward Stachura (1937-1979) patří mezi
významné spisovatele. Každý Polák ho zná ze školních
lavic. Jeho tvorba je naprosto osobitá. V 60. a 70. letech
byla opakovaně poctěna různými cenami.
Stachurovy knihy jsou poezií života, poezií drobných
skutečností, činností, dojmů, pocitů, myšlenek a idejí,
z nichž se skládá prostý lidský život. Stachurova poezie i
próza je psána proto, aby byla slyšena, proto neváhejte
a využijte v adventním čase příležitosti trochu se zklidnit
a zaposlouchat se do Stachurových textů.

EUROPE

DIRECT

MÍŘÍ NA

MIKULÁŠE

pracovnice informačního střediska Europe Direct ČB.
Spolu s Mikulášem máme pro pacienty připravené
drobné dárečky nakoupené z chráněných dílen. Chceme
tím nejen podpořit myšlenku dobrovolnictví, ale také
vnést alespoň trochu radosti do nemocničního prostředí
a zpříjemnit nemocným nadcházející období svátků.

KALENDÁŘ AKCÍ
Prosinec
5.12.

Mikulášská nadílka v nemocnici

9:00

Nemocnice v Českých Budějovicích

17.12.

Literárně-hudební večer

19:00

Horká Vana

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.

ZA NEMOCNÝMI
Do programu Dobrovolníci
v nemocnicích, který probíhá i
v českobudějovické nemocnici,
se letos poprvé zapojíme i my,

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