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Milí čtenáři, vítám vás při čtení podzimního dvojčísla Eurolistů. Hlavním tématem, které v letošním roce
poznamenalo život lidí po celé planetě, je pandemie koronaviru - i proto v úvodním článku informujeme o
dodávkách Remdesiviru zajištěných Komisí. Je však třeba myslet i na budoucnost po koronaviru. V dalších
textech se zaměřujeme na klimatické cíle Evropské unie či na problematiku financování unijního rozpočtu.
Nechybí ani článek o angažmá Unie v technologické oblasti. Během léta a v září se rovněž konala celá řada
akcí organizovaných regionálními Eurocentry, o nichž informujeme ve druhé polovině vydání. Akce se
budou konat i nadále, byť ve většině případů v online prostředí. Na předposlední stránce naleznete řešení
rubriky Zábava z letního dvojčísla Eurolistů. Věřím, že pozitivní myšlení v současné nelehké době posílí
pohled na vítězné snímky letní fotosoutěže “Zelená Evropa” na poslední stránce.
Petr Pospíšil, editor
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Komise 7. října podepsala s farmaceutickou
společností Gilead rámcovou smlouvu o
společném zadávání veřejných zakázek na
dodávku až 500 000 léčebných dávek
přípravku Veklury, což je obchodní značka
Remdesiviru. Dohody o společném zadávání
veřejných zakázek se účastní na 34 signatářů,
včetně všech zemí EU, zemí Evropského
hospodářského prostoru (EHP), Spojeného
království, jakož i čtyř kandidátských zemí a
potenciálních kandidátů (Albánie, Republika
Severní Makedonie, Černá Hora a Bosna a
Hercegovina).
Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead
Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem
původně na nemoc ebolu; podle letošních studií
ale preparát pomáhá i při zotavování z nemoci
covid-19. Evropská komise (EK) ho jako první
lék na tuto nemoc podmínečně povolila v
červenci poté, co to po zrychleném hodnocení
přínosů a rizik doporučila Evropská léková
agentura (EMA). Povolen je pro pacienty starší
12 let se zápalem plic, kteří potřebují dodatečné
dávky kyslíku.
„Jsem velmi ráda, že jsme dnes zajistili přístup k
léku Remdesivir pro léčbu až 500 000 pacientů,
kteří by jej potřebovali. V současnosti je
Remdesivir jediným léčivým přípravkem
povoleným v EU k léčbě pacientů s
onemocněním COVID-19, jejichž stav vyžaduje
podávání doplňkového kyslíku," řekla
komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin
Stella Kyriakidesová. "Společným zadáváním
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Společné zadávání veřejných zakázek je nástroj,
který Evropská komise použila i začátkem tohoto
roku, aby zúčastněným zemím zajistila další
přístup k osobním ochranným prostředkům,
ventilátorům, vybavení pro testování nebo
léčivým přípravkům pro jednotky intenzivní
péče.
Podpis rámcové smlouvy o společném zadávání
veřejných zakázek navazuje na smlouvu Komise
se společností Gilead na zajištění 33 380
léčebných dávek přípravku Veklury, které začaly
být od srpna distribuovány v celé EU a ve
Spojeném království. Tato smlouva byla
financována z nástroje Komise pro mimořádnou
podporu v celkové hodnotě 70 milionů eur.
Léčebné dávky nakoupené z prostředků nástroje
pro mimořádnou podporu pomohly od srpna do
října pokrýt okamžité potřeby k zajištění léčby
pacientů v kritickém stavu. Léky byly rozeslány
v několika zásilkách. Díky smlouvě o společném
zadávání veřejných zakázek budou mít země i
nadále zajištěnu nepřerušenou dodávku
přípravku Veklury, pokud se jej rozhodnou
pořídit.
EU připravuje cestu i pro zajištění vakcíny
Evropská komise dnes rovněž informovala o
uzavření smlouvy s firmou Johnson&Johnson,
která zajistí členským zemím nákup 200 milionů
dávek momentálně testované vakcíny proti
covidu-19. Na stejné množství bude mít EU díky
kontraktu předkupní právo.
Komise již dříve uzavřela smlouvy s dalšími
výrobci AstraZeneca a Sanofi a GSK, díky čemuž
má unie zajištěnu možnost zakoupit více než
miliardu dávek poté, kdy úspěšně skončí
testování vakcín. "Další dohody budou
následovat," přislíbila dnes Kyriakidisová s
odkazem na probíhající jednání s několika
dalšími výrobci.
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KALENDÁŘ
Podrobný aktuální přehled
seminářů, přednášek a dalších
akcí naleznete na
webových stránkách
jednotlivých Eurocenter.

BRNO
Rozhoduj o Evropě - Staň se
na den tvůrcem evropské
politiky
Kdy? 13.11.; 10:00 - 16:00
Kde? online (více informací
na webu EC Brno)

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Rozhoduj o Evropě - Staň se
na den tvůrcem evropské
politiky
Kdy? 19.10.; 10:00 - 16:00
Kde? online (více informací
na webu EC České
Budějovice)

V rámci předběžných jednání se hovoří o dalších
stovkách milionů dávek, které by měly být k
dispozici jak členským zemím, tak chudším
mimoevropským státům, jimž je EK poskytne.

OLOMOUC
Jak se dělá rozvojová
spolupráce v EU
Kdy? 21.10.; 15:00 - 16:30
Kde? online (více informací
na webu EC Olomouc)
A zase ten Brusel!
Kdy? 2.11. - 30.11.
Kde? výstava v OC Šantovka
Rozhoduj o Evropě - Staň se
na den tvůrcem evropské
politiky
Kdy? 4.11.; 9:30 - 16:30
Kde? online (více informací
na webu EC Olomouc)

OSTRAVA
Mezinárodní diplomacie v
praxi
Kdy? 20.10.; 10:45 - 12:00
Kde? online (více informací
na webu EC Ostrava)
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Autor: Euroskop, Evropská komise, čtk

Summit EU podpořil zpřísnění emisních cílů pro rok 2030
Všechny členské státy Evropské unie se budou
podílet na splnění přísnějších emisních cílů
stanovených Evropskou komisí. Při
stanovování závazků jednotlivých zemí se však
bude přihlížet k jejich specifickým
podmínkám. Shodli se na tom ve čtvrtek
prezidenti a premiéři unijních zemí během
první debaty o novém závazku k roku 2030,
který je součástí snahy o dosažení takzvané
klimatické neutrality do poloviny století.
Definitivní schválení konkrétního cíle
stanoveného v září Evropskou komisí má přijít
na řadu až na prosincovém summitu.

HRADEC KRÁLOVÉ
Rozhoduj o Evropě - Staň se
na den tvůrcem evropské
politiky
Kdy? 22.10.; 10:00 - 16:00
Kde? online (více informací
na webu EC Hradec Králové)

Výrobci většinou odhadují termín jejich uvedení
na trh od konce letošního roku do poloviny roku
příštího, v závislosti na úspěchu testování.

Andrej Babiš a Charles Michel
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„Samotný cíl jsme tentokrát na stole neměli,
diskutovali jsme naše pozice a vrátíme se k tomu
na prosincové Evropské radě,“ řekl předseda
vlády ČR. „Pro nás není cíl navržený Komisí
splnitelný, není to v silách našeho hospodářství.
Některé členské státy ale naopak chtějí jít ještě
dál. Dohodli jsme se tedy, že závazek bude plněn
společně za celou EU. To podporujeme,“ dodal
Andrej Babiš.
Političtí lídři členských zemí EU ve čtvrtek v
Bruselu poprvé vzájemně ladili své postoje k
otázce, jak dosáhnout do roku 2030 snížení emisí
skleníkových plynů oproti roku 1990 o nejméně
55 procent místo dosud navrhovaných 40 procent.

Po sotva dvouhodinové debatě dospěli ke shodě,
že k zajištění zmíněné neutrality musí EU "zvýšit
své ambice pro následující dekádu". "Všechny
členské státy se budou podílet na této snaze, s
přihlédnutím ke své konkrétní situaci a s ohledem
na férovost a solidaritu," uvádí se v přijatých
závěrech z jednání.
Andrej Babiš na summitu zastupoval polského
kolegu Mateusze Morawieckého, který nemohl
přijet kvůli karanténním pravidlům a jehož země
se loni jako jediná nepřihlásila k závazku
dosažení klimatické neutrality do poloviny
století. Ten stanoví, že EU nebude produkovat
žádné emise skleníkových plynů, případně je
všechny vykompenzuje například výsadbou
nových stromů. Česko i Polsko dávají najevo, že
jako průmyslové postkomunistické země budou
mít dosažení cílů pro toto desetiletí těžší než státy
západní či severní Evropy. Podle toho chtějí
rozpočítat i jednotlivé národní cíle.
"Je to příležitost zjistit, na jakých základech
budeme moci v prosinci postavit dohodu,"
prohlásil před jednáním předseda Evropské rady
Charles Michel. Summit mimo jiné vyzval
Evropskou komisi, aby zahájila podrobné
konzultace o možnostech snižování emisí s
jednotlivými státy a aby jim poskytla podrobnější
informace o dopadu nových cílů na jejich
hospodářství.
Podrobnosti unijního závazku k roku 2030 by
nyní měli připravit ministři životního prostření a
na prosincovém summitu se k němu vrátí šéfové
států a vlád. Debata o konkrétních číslech pro
jednotlivé země bude podle diplomatů na pořadu
dne nejdříve v polovině příštího roku.
Autor: Euroskop, Úřad vlády, čtk

Česká republika je připravena zahájit vyjednávání o fondu obnovy
Česká republika je připravena zahájit
vyjednávání o fondu obnovy, řekl po jednání s
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der
Leyenovou předseda vlády ČR Andrej Babiš.
Premiér Babiš se v Bruselu účastní setkání
nejvyšších představitelů EU, přičemž na
dnešní Evropské radě zastupuje na žádost
svého polského protějška i Polsko.
Plán ČR zahrnuje požadavky na klimatické
změny a digitální vzdělávání, rekvalifikace, ale
také například národní program proti rakovině.

Premiér Babiš dnes uvedl, že Česká republika
chce patřit mezi první země, které vyjednají
souhlas Komise na návrh fondu obnovy, ať může
co nejrychleji začít čerpat prostředky z fondu.
Komise vyzvala členské státy, aby jí počínaje
dneškem předávaly záměry, kam chtějí investovat
peníze z fondu, v němž by mělo být 750 miliard
eur (přes 20 bilionů korun). Komise bude
posuzovat národní plány v rámci takzvaného
evropského semestru. Na základě plánů, které by
měly ladit s reformními požadavky Komise,
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Současný svět a zkušenosti z
diplomatických misí
Kdy? 20.10.; 12:30 - 14:00
Kde? Vysoká škola PRIGO
(aula), Vítězslava Nezvala
801/1, Havířov

rozdělí Brusel velkou většinu peněz (přes 670
miliard eur) z fondu.
Investice mají směřovat primárně do sedmi
oblastí

Rozhoduj o Evropě - Staň se
na den tvůrcem evropské
politiky
Kdy? 3.11.; 9:30 - 16:30
Kde? online (více informací
na webu EC Ostrava)

PLZEŇ
Obchodní aspekty brexitu
Kdy? 11.11.; 10:00 - 16:30
Kde? online (více informací
na webu EC Plzeň)

PRAHA
Práce v institucích EU - jak
na to?
Kdy? 23.10.; 9:00 - 16:30
Kde? online (více informací
na webu EC Praha)

Premiér Babiš na tiskové konferenci
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Komise v září vybrala sedm oblastí, do nichž by

Dvě třetiny peněz z celkového českého balíku, o
němž ve středu jednala vláda, mají jít do oblasti
označované jako "Fyzická infrastruktura a zelená
tranzice", která zahrnuje dopravu a přechod k
nízkouhlíkovému hospodářství. Vláda však plán
zatím definitivně neschválila, mimo jiné proto, že
finanční požadavky jednotlivých českých
ministerstev o zhruba 100 miliard korun přesahují
možnosti, které poskytuje fond.
Autor: David Březina, Euroskop, čtk

Nové vlastní zdroje rozpočtu EU: Vize, nebo realita?
Rok 2020 je z hlediska finančního plánování
Evropské unie zcela revoluční. Nejen, že se
dolaďuje obsah nadcházejícího sedmiletého
víceletého finančního rámce pro období 20212027, ale došlo rovněž ke schválení
mimořádného fondu na obnovu a oživení
evropských ekonomik v důsledku pandemie
nemoci covid-19. V probíhající debatě o
jednotlivých rozpočtových prvcích často
rezonuje pojem „nové vlastní zdroje". Co
přesně toto sousloví označuje?
Rozpočet Unie sestává z několika dílčích příjmů,
které lze v nejjednodušší rovině rozčlenit na
příjmy v podobě národních příspěvků
jednotlivých zemí do unijního rozpočtu a na
vlastní zdroje unijního rozpočtu – tedy takové
příjmy rozpočtu evropské sedmadvacítky, které
od plátců putují přímo (či pouze s administrativní
asistencí dotčených členských států) do
„Bruselu".
Hlavním příjmem unijního rozpočtu jsou
národní příspěvky
Z hlediska poměru na celkovém financování
víceletého finančního rámce zdaleka převažuje
první jmenovaný druh příjmu. Národní
příspěvky, vypočítávané z hrubého národního
důchodu jednotlivých členských zemí, ve svém
souhrnu představují přibližně tři čtvrtiny
rozpočtu evropské sedmadvacítky. Význam
národních příspěvků pro unijní rozpočet je tak v
současnosti zcela zásadní a lze říci, že bez
národních příspěvků by se Unie neobešla.
Ne vždy tomu tak bylo – od poloviny
sedmdesátých let do konce 80. let minulého
století byl podíl příspěvků členských zemí na
celkovém rozpočtovém „koláči" tehdejších
Evropských společenství zanedbatelný a
financování rozpočtu Společenství dominovaly
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unijní země měly peníze investovat primárně. Je
mezi nimi vývoj klimaticky čistých technologií,
zvyšování energetické účinnosti v budovách,
podpora ekologické dopravy, budování
rychlejších datových sítí, digitalizace veřejné
zprávy a služeb, zvyšování kapacity cloudových
úložišť či posílení informatiky na školách.

právě vlastní zdroje. Od 90. let opět převažují
národní příspěvky jakožto hlavní zdroj.
Národní příspěvky kalkulované z hrubého
národního důchodu s sebou přináší větší jistotu
ohledně své výše i ohledně toho, že s daným
příjmem Unie ve svém rozpočtovém plánování
skutečně může počítat. Negativum naopak
předs tavuje politická citlivos t debat,
provázejících jednání nejvyšších představitelů
členských států Unie o výši národních příspěvků,
ke kterým dochází vždy před koncem víceletého
rozpočtového cyklu. Ostatně právě
nespokojenost s objemem prostředků posílaných
z Londýna do Bruselu byla jedním z hlavních
argumentů, kterým operovali podporovatelé
vystoupení Velké Británie z Evropské unie v roce
2016.
Stávající vlastní zdroje rozpočtu EU: Výnosy z
cel a DPH
Zbylé zdroje financování unijního rozpočtu lze
označit za „vlastní" a zahrnují dvě hlavní
položky. Zaprvé výtěžek z celních poplatků
uhrazených za import zboží na jednotný trh EU,
zadruhé příspěvek v podobě výtěžku z daně z
přidané hodnoty, zavedené unijní sekundární
legislativou. Podíl těchto příjmů rozpočtu EU se
pohybuje přibližně okolo 12 resp. 11 procent
všech příjmů unijního rozpočtu.
V reakci na pandemii nemoci covid-19, která na
dlouhou dobu ochromila evropskou ekonomiku,
se unijní lídři v letošním roce odhodlali k
bezprecedentními kroku. Byl zřízen Fond obnovy
(s názvem Next Generation EU) za účelem
podpory obnovy a oživení evropské ekonomiky.
Nejvyšší ústavní činitelé členských zemí se na
druhém nejdelším summitu Evropské rady v
historii, jenž proběhl v červenci letošního roku,
dohodli na mimořádné pomoci v celkové výši 750
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miliard eur nad rámec klasického sedmiletého víceletého
finančního rámce. Unie si prostředky půjčí a kapitál za tímto
účelem získaný na finančních trzích má splácet až do roku 2058.
Sedmadvacítka se tedy zadluží na více než třicet let.
Dluh kvůli Fondu obnovy zvýšil tlak na příjmovou stranu
rozpočtu
Mimořádný nástroj na podporu evropských ekonomik – Next
Generation EU – zvýšil tlak na příjmovou stranu unijního rozpočtu.
I z toho důvodu se ještě více dostala do popředí debata prostupující
dějinami evropského integračního procesu jako červená nit –
potenciální zavedení nových vlastních zdrojů. Jejich zastánci
dlouhodobě argumentují celkovým navýšením objemu dostupných
financí v unijním rozpočtu, snížením závislosti na politicky
exponovaných a citlivých národních příspěvcích a v neposlední
řadě v souvislosti s nástrojem Next Generation EU možností
dřívějšího splacení vzniklého dluhu. Některé z diskutovaných
nových vlastních zdrojů mají rovněž potenciál přispět rychlejšímu
a efektivnějšímu naplňování cílů Unie v některých dílčích
oblastech politiky, jako je ekologická transformace.
O jakých nových vlastních zdrojích unijního rozpočtu se tedy v
bruselských kruzích diskutuje a jak reálné je zavedení jednotlivých
z nich? Debata o nových vlastních zdrojích probíhá delší dobu,
konkrétní obrysy a časový rámec možného uvedení v život alespoň
některých z nich však vyvstaly s předložením návrhu nového
víceletého finančního rámce Evropskou komisí v květnu 2018.
Nutno však podotknout, že podoba víceletého unijního rozpočtu
pro období 2021-2027 doznala velkých změn v důsledku jednání v
Radě EU a některé zprvu ambiciózní změny prosazované Komisí
byly během jednání v Radě odmítnuty.
Předně, než se dostaneme k možným skutečně „novým" vlastním
zdrojům, pro ucelenost uveďme změny týkající se existujících
vlastních zdrojů rozpočtu Unie. Ačkoli Komise navrhla snížit podíl
výtěžku z celních poplatků putujícího do národních pokladen z 20
procent na 10, po jednání na půdě Rady došlo k efektu opačnému a
členské státy si v příštím rozpočtovém období ponechají čtvrtinu
namísto dosavadní pětiny výtěžku z cel.
Daň z nerecyklovaných plastových odpadů
Jediný nový vlastní zdroj, na jehož zavedení se unijní lídři během
letního summitu Evropské rady shodli, představuje daň z
nerecyklovaných plastů. Tento poplatek nebudou odvádět samotní
producenti, nýbrž členské státy, na jejichž území se dané množství
nerecyklovatelného plastového odpadu nachází.
K zavedení poplatku z nerecyklovaných plastových odpadů by
mělo dojít od 1. ledna 2021 a jeho výše byla stanovena na 80 euro za
jednu tunu takového plastového odpadu. Pro méně rozvinuté unijní
státy byla výše poplatků na jednoho občana zastropována. Cílem
tohoto nástroje je napomoci ekologické transformaci Unie,
podpořit recyklování plastů a snížit míru produkce
nerecyklovatelného plastového odpadu.
Výnosy ze systému obchodování emisních povolenek ETS
Ohledně dalších potenciálních nových vlastních zdrojů již zdaleka
shoda nepanovala a proto je jejich eventuální zavedení až
záležitostí dalších let. Ambiciózním počinem je návrh na proměnu
části výtěžku z prodeje emisních povolenek v rámci tzv. Emissions
Trading System (ETS) z příjmu rozpočtu národních států na příjem
rozpočtu unijního. Systém obchodování emisními povolenkami
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ETS zahrnuje v současné době pouze tři oblasti – energetiku,
průmysl a vnitrounijní leteckou dopravu.
Systém funguje na principu, že státy větší část (necelé tři pětiny)
emisních povolenek emitentům poskytují bezplatně a zbývající část
(více než dvě pětiny) mohou potenciální emitenti odkoupit na
aukcích emisních povolenek v rámci systému ETS, přičemž zisk z
těchto aukcí je příjmem národních rozpočtů. Systém ETS tak v sobě
skýtá potenciál přispět dekarbonizaci a dosažení uhlíkové
neutrality tím, že přiměje znečišťovatele k ekologičtějším řešením.
Do budoucna se uvažuje jednak o navýšení poměru
obchodovaných emisních povolenek vůči těm volně
rozdělovaným, jednak o rozšíření systému ETS tak, aby pokrýval i
jiné oblasti, při nichž dochází ke vzniku negativní ekologické stopy
(např. zemědělství či zbylé segmenty dopravy). Komise navrhla
pro příští víceleté rozpočtové období část výtěžku ze systému ETS
přesměrovat z národních rozpočtů do rozpočtu unijního. Rada se
však na tomto kroku dosud neshodla a pouze ve svých závěrech
vyzvala Komisi k tomu, aby v tomto směru do budoucna předložila
revidovaný návrh.
Uhlíková daň na hranicích
Dalším novým vlastním zdrojem unijního rozpočtu, o němž v
současné době probíhají diskuze, je uhlíková daň na hranicích
(carbon border adjustment mechanism). Ta má být koncipována
tak, že dovozci zboží z třetích zemí při importu na vnitřní trh EU
kromě tradičních celních poplatků uhradí rovněž poplatek, jenž
bude reflektovat množství uhlíku vyprodukovaného během výroby
daného zboží.
Snaha o zavedení tohoto poplatku je motivována jednak záměrem
prosazovat evropské environmentální a klimatické standardy
globálně, jednak zabránit znevýhodnění evropských podniků, které
by z důvodu vyšších environmentálních standardů uvnitř EU čelily
nákladnějším výrobním faktorům než jejich konkurenti z
neunijních zemí. S tím by zároveň souviselo riziko, známé pod
označením jako „únik uhlíku" (carbon leakage) – evropské
průmyslové koncerny by právě kvůli vyšším nákladům na produkci
v Evropě přistupovaly k outsourcingu produkce do třetích zemích,
čímž by přísnější ekologické normy obešly a snaha o snižování
uhlíkové stopy by se minula účinkem.
Ačkoli existují výše uvedené přesvědčivé argumenty pro zavedení
uhlíkové daně na hranicích, oponenti rovněž argumentují celou
řadou potenciálních hrozeb. Uhlíková daň na hranicích by mohla
zvýšit náklady mimounijních subdodavatelů v dodavatelských
řetězcích, čímž by se pro unijní producenty náklady produkce
stejně navýšily, a tím i cena výrobků pro koncové spotřebitele
(unijní občany). Evropské koncerny se rovněž obávají, že pokud
bude zavedení uhlíkového poplatku na hranicích spojeno s
návrhem snížení množství volně poskytovaných emisních
povolenek v rámci systému ETS, opět jim náklady vzrostou.
V neposlední řadě panují obavy ohledně kompatibility poplatku s
pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Třetí země budou
uhlíkový poplatek patrně označovat za diskriminační a například
Spojené státy americké již prostřednictvím představitelů stávající
administrativy prezidenta Trumpa avizovali, že pokud Unie
uhlíkovou daň zavede, budou následovat protiopatření, která se
dotknou importérů evropského zboží do USA. Rada EU se na
uhlíkové dani sice neshodla, avšak Komisi vyzvala k tomu, aby v
tomto směru předložila návrh s tím, že k zavedení tohoto poplatku
by mohlo dojít od roku 2023.
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Daň z poskytování digitálních služeb
Digitální daň – či daň z poskytování digitálních služeb – je dalším z
uvažovaných nových vlastních zdrojů. Reaguje na dlouhodobý
problém zejména v podobě mimounijních velkých
technologických korporací, které mají formálně sídlo v členských
zemích s mírnými daňovými podmínkami, ačkoli svoje digitální
služby poskytují celounijně. Dochází tak nepopiratelně k úniku
zdrojů. Digitální daň je do jisté míry určitým reliktem snah o
zavedení společného konsolidovaného základu korporátní daně na
unijní úrovni, o něž Komise usilovala předložením návrhu v roce
2011. Tato iniciativa by se ovšem dotkla všech nadnárodních
korporací a je nahlížena jako mimořádně obtížně prosaditelná,
neboť by nejprve vyžadovala revizi zásadních pravidel zdanění na
mezinárodní úrovni, určovaných na půdě OECD (Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj).
Digitální daň se má tedy dotknout pouze nejurgentnější oblasti,
zahrnující přeshraniční poskytování digitálních služeb. Její výše
má představovat tři procenta z výnosů těchto firem za poskytování
služeb v dané zemi resp. na unijním území a má dopadat na
nadnárodní korporace, jejichž roční obrat převyšuje 750 milionů
euro. Osud tohoto potenciálního nového vlastního zdroje je totožný

jako u předchozího uhlíkového poplatku – Rada jej zatím formálně
neschválila, avšak instruovala Komisi k předložení návrhu s vizí
zavedení tohoto instrumentu v roce 2023.
Daň z finančních transakcí
Posledním z uvažovaných nových vlastních zdrojů je tzv. daň z
finančních transakcí. Tento návrh se mezi členskými státy těší
nejmenší podpoře, v současné době jej podporuje celkově pouze
desítka unijních zemí. I proto se zastánci této daně v roce 2013
rozhodli zahájit snahu o zavedení této daně v režimu posílené
spolupráce. To by však zkomplikovalo možnost použít výnosy z
tohoto nástroje jakožto příjem evropského rozpočtu – unijní státy
nezapojené do posílené spolupráce v této věci by patrně byly
nuceny proporčně navýšit svoje národní příspěvky do unijního
rozpočtu.
I proto je zavedení daně z finančních transakcí považováno za
nejméně pravděpodobný nový vlastní zdroj a závěry z
červencového summitu Evropské rady s touto možností počítají
nikoli pro nadcházející, ale až pro přespříští víceletý finanční rámec
Evropské unie (2028-2034).
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

EU vytváří společný evropský cloud
Evropská komise si stanovila digitalizaci jako jeden ze svých
hlavních cílů. V době, kdy má téměř každý minimálně jedno
digitální zařízení, společnost produkuje obrovské množství dat.
Jedna z možností, jak data skladovat, je skrze cloud computing.
Ukládat data na cloud s sebou přináší řadu výhod a EU chce
pomocí Evropské iniciativy v oblasti cloud computingu využít
velká data k nastartování vědy 2.0, tedy otevřít vědu veřejnosti
za pomoci informačních technologií.
Evropská komise chce budovat konkurenceschopnou evropskou
ekonomiku založenou na datech a znalostech. EU vytváří velký
objem dat, zároveň k nim mají členské státy nedostatečný přístup
kvůli roztříštěné infrastruktuře. Jako první se Komise zaměřuje na
vědu a prostřednictvím iniciativy Evropský cloud pro otevřenou
vědu chce zjednodušit sdílení vědeckých dat mezi členskými státy.
Iniciativa má garantovat bezpečnost při sdílení dat, která je pro
státní i soukromý sektor klíčová. Její součástí má být jasný právní
rámec pro ochranu dat.
Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu
Myšlenka Evropské iniciativy v oblasti cloud computingu je
postavena na bázi evropského jednotného trhu, týká se ale
infrastruktury virtuálního světa. Tato strategie jednotného
digitálního trhu má za úkol maximalizovat růst evropské digitální
ekonomiky. Cílem iniciativy je vytvořit bezpečný prostor pro
skladování, sdílení a využití dat pomocí superpočítačové kapacity,
rychlého připojení a vysoké kapacity cloudu.
Iniciativa se bude zpočátku soustředit na vědeckou komunitu, poté
plánuje uživatelskou základnu rozšířit do státního sektoru a
průmyslu. Co se týče realizace, Komise si klade za cíl v první řadě
propojit a konsolidovat stávající e-infrastruktury a podpořit
budování cloudových služeb. V druhém kroku chce umožnit volný
přístup k vědeckým datům, která vzešla z projektů programu
Horizont 2020, aby mohla být opakovaně využívána. V neposlední
řadě chce iniciovat rychlejší rozvoj kvantové technologie, která
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tvoří základ nové generace superpočítačů.
Cloud v kostce
Cloud computing je kombinace tří vzájemně závislých prvků:
datové infrastruktury, která ukládá a spravuje data,
širokopásmových sítí, která přenášejí data, a stále výkonnějších
počítačů, které lze použít ke zpracování dat. Cloud pomocí těchto
prvků funguje jako jeden ekosystém a slouží k ukládání a správě
dat, spouštění aplikací a doručování obsahu a služeb.
Největší výhodou cloudu je přístup k souborům a aplikacím online
z jakéhokoliv digitálního zařízení. Dalším plusem je možnost
sdílení počítačových zdrojů s více uživateli najednou a aktuálnost
souborů. Nevýhodou je nutnost připojení k internetu a potenciální
riziko ztráty dat nebo jejich únik na veřejnost.
Evropský cloud v číslech
Evropská cloudová iniciativa pod platformou Evropský cloud pro
otevřenou vědu nabídne virtuální prostředí pro 1,7 milionů
evropských vědců a 70 milionů odborníků v oblasti vědy a techniky.
Na tomto místě budou moci ukládat, sdílet a opakovaně používat
velké množství informací. Tento systém bude podpořen Evropskou
datovou infrastrukturou, která bude čítat širokopásmové sítě a
superpočítačové kapacity.
Dohromady bude tato infrastruktura nezbytná pro efektivní přístup
a zpracování velkých datových souborů uložených v cloudu. Cloud
computing má totiž hmotnou existenci, a to ve svém zdroji, který
EU plánuje vložit právě do výkonných superpočítačů. Ty dokáží
vyřešit složité výpočetní problémy a úlohy náročné na data. Dalším
krokem ve výkonnosti počítačů je přechod na kvantové počítače.
Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop
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Praktické workshopy doplněné o dialog mladých s odborníky i taková byla online konference Rozhoduj o Evropě
Praha, Brno, 11. 10. 2020 - U příležitosti zakončení minulého
ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě Staň se na den tvůrcem
evropské politiky“ a zahájení ročníku nového se uskutečnila 9.
října online konference. Během ní měli účastníci možnost
poslechnout si poznatky a diskutovat s mnohými odborníky
zabývajícími se občanskou participací, a také zdokonalit se v
praktických dovednostech prostřednictvím workshopů.
Blíží se devátá hodina ranní, zapínají se počítače a probíhá
připojování k videohovoru. Tak probíhalo ráno v pátek 9. října, kdy
se uskutečnila konference projektu „Rozhoduj o Evropě Staň se na
den tvůrcem evropské politiky“. Ta zakončila minulý ročník
projektu a zároveň zahájila ročník nový. Jelikož pandemie COVID19 dále nabírá na síle, byli organizátoři nakonec nuceni přesunout
tuto akci do online prostoru na platformu Google Meet.
V samotném úvodu akce se slova ujal Michael Murad z EUTIS
o.p.s., který hosty a účastníky přivítal na konferenci a shrnul
uplynulý ročník projektu. Následně vystoupili Petra Mlejnková,
vedoucí katedry politologie FSS MU, Tomislav Delinić, ředitel
zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR a SR, Igor Blahušiak,
ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu
vlády ČR, a Tatiana Chovancová z Výzkumného centra Slovenské
společnosti pro zahraniční politiku. Tito hosté účastníky rovněž
přivítali a zhodnotili přínos a význam jak samotného projektu, tak
také účasti mladých lidí na něm.
Po zahájení konference následoval první panel moderovaný Janem
Šerekem z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU. V
rámci něj vystoupili Michaela Doležalová z Národní pracovní
skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, Jonáš Herza ze
Skautského institutu, Lucie Smolková, manažerka programu
Reclaim our civic space!, a Lenka Hrbková, odborná asistentka z
katedry politologie FSS MU. Zmínění odborníci se ve své diskusi
zabývali otázkou občanské participace, jaké mohou být překážky,
které v ní mladým lidem brání, či jaké se jim nabízejí příležitosti a
možnosti, jak se mohou zapojit. Hosté také zmínili konkrétní
příklady a projevy občanské participace, a také význam zapojení
mladých lidí do veřejného dění. Na závěr pak dali panelisté našim
účastníkům rady, jak přistupovat k občanské participaci.
Po krátké přestávce přišla na řadu vystoupení účastníků projektu,
kteří odprezentovali výstupy z jednotlivých projektových fází.
Během regionálních seminářů (od října do prosince 2019) a
následně i na modelovém zasedání institucí EU v Bratislavě (v
lednu 2020) se mladí lidé nejvíce zajímali o čtyři okruhy, kterým
jsme se věnovali i během online konference. Otázkou vzdělávání
(formálního a neformálního) se ve svém příspěvku zabýval Tomáš
Čorej, způsobům, jak motivovat mladé, aby se zajímali o
politiku a veřejné dění se pak věnoval Daniel Farkaš. O zbylých
dvou tématech, informovanosti o EU (ne/spokojenosti s členstvím
v EU a euromýty) a budoucnosti a rozšiřování EU (o západní
Balkán), následně hovořili Leon Tóth a Eva Valentová. Všichni
prezentující si připravili velmi kvalitně strukturovaná vystoupení
plná zajímavých a důležitých informací.
Vystoupení mladých účastníků uplynulého ročníku projektu bylo
zároveň propojeno s druhou panelovou diskusí moderovanou
Zuzanou Wildovou z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný
dialog s mládeží. Mezi hosty, kteří se do této části zapojili, byli
Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR, Igor
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Blahušiak a Ludmila Johnová z Odboru komunikace o
evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Dominik Porvažník z
Odboru podpory práce s mládeží Iuventy a Pavlína Slavíčková ze
Sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže Domu zahraniční
spolupráce. Tito experti se do diskuze zapojovali po každém z
prezentovaných témat, přičemž k řešeným oblastem přednesli své
postřehy a komentáře založené na zkušenostech a znalostech
nabytých při jejich práci. Do diskuse se zapojili i ostatní účastníci, a
to ať už prostřednictvím chatu či vlastním videovstupem, přičemž
otázky pokládali jak účastníkům uplynulého ročníku projektu, tak
také jednotlivým panelistům.
Jak již bylo zmíněno výše, cílem konference bylo také zahájit nový
ročník projektu. Ten účastníkům představila Tímea Červeňová za
EUTIS, o.p.s. a uvedla, jak bude letos na podzim projekt probíhat.
Mezi hlavní informace plynoucí z jejího vystoupení patří to, že
regionální semináře budou probíhat od 19.10. do 2.12. a uskuteční
se v online podobě přes platformu MS Teams. V jejich průběhu
budou mít mladí účastníci možnost vyzkoušet si simulované
jednání v institucích EU Radě EU a Evropském parlamentu a také
diskutovat s hosty z řad regionálních odborníků, úředníků apod. o
důležitých otázkách týkajících se nejen Evropské unie, nýbrž i
jejich blízkého okolí. Regionální semináře budou probíhat jako
součást přípravy na Konferenci o budoucnosti Evropy. Zmíněno
bylo také modelové zasedání, které zpravidla navazuje na fázi
regionálních seminářů s tím, že jeho konání se předpokládá v lednu
2021, závisle od situace.
Po obědové pauze přišly na řadu workshopy, v rámci kterých mohli
účastníci konference získat nové praktické dovednosti, které se jim
mohou hodit při jejich budoucí participaci na veřejném dění.
Jednoho z workshopů se zhostily Zuzana Wildová a Michaela
Doležalová z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s
mládeží, když nejdříve představily, co to je strukturovaný dialog s
mládeží, a pak se zabývaly participací mladých lidí a vytvářením
kvalitního veřejného prostoru pro všechny. Druhý workshop pod
vedením novináře a aktivisty Za slušné Slovensko Davida
Pásztora se pak věnoval možnostem, které nabízejí média mladým
lidem a společnosti jako celku . Kromě kladení otázek lektorům
obou workshopů se mohli účastníci do jejich průběhu zapojit
prostřednictvím kvízů, které pro ně byly připraveny.
Všem účastníkům a panelistům děkujeme za účast na
konferenci!
Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a
Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční
politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku
(Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech
Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery
projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní
skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká
republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České
republice je portál Euroskop.cz. Projekt je kofinancován z
programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České
republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021
probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti
Evropy.
Autor: EUTIS, o.p.s
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Eurozprávy z regionů
Zábavný a vzdělávací program Expedice Evropa
I tento rok se Eurocentru Brno ve spolupráci s Europe Direct
Brno podařilo úspěšně zorganizovat akci s názvem Expedice
Evropa, program určený pro 1. a 2. stupeň základních škol.

Evropa. Každý den jsme přivítali jednu až dvě třídy 1. nebo 2.
stupně ZŠ. Žáci byli rozděleni do několika týmů a postupně museli
absolvovat úkoly na 5 stanovištích s různými aktivitami. Pro lepší
orientaci jim sloužila mapa stanovišť, kterou dostali hned na
začátku programu. Expedice byla inspirována několika
evropskými zeměmi i Evropou jako celkem.
Na prvním stanovišti si každý tým vymyslel svoje jméno a vytvořil
svou vlastní vlajku. Ta je symbolem každé evropské země, a tak
symbolizovala během celé Expedice i všechny zúčastněné týmy.
Podle mapy se týmy vydaly na další stanoviště, kde na ně čekala
slepá mapa Evropy, která prověřila jejich znalosti z geografie.
Následující stanoviště bylo věnováno cizím jazykům, kde se žáci
naučili nová slova z různých evropských zemí. Dále bylo
připraveno stanoviště věnováno španělské koridě a původně
francouzskému sportu pétanque.
Všechny týmy byly velmi snaživé a soutěživé a bylo zřejmé, že
téma Evropy je skutečně zajímalo. Stanoviště byla skutečně pestrá
a žáci tak měli možnost se něco nového naučit a zároveň zabavit.

Ve dnech 7. 9.9. a 14. 16.9. se v parku kolem hradu Špilberk
uskutečnil zábavně-vzdělávací program s názvem Expedice

Děkujeme všem zúčastněným školám a žákům za skvělou
spolupráci a doufáme, že se uvidíme i na příští Expedici.
Autor: Lucia Okániková, stážistka Eurocentra Brno

Příměstské tábory v Českých Budějovicích
O prázdninách jsme ve spolupráci s organizací M-tes a Europe
Direct České Budějovice organizovali řadu příměstských
táborů na různá témata.
Nesměl chybět oblíbený program „Po stopách evropského
pokladu“ v rámci kterého se děti blíže seznámily s evropskými státy
a na základě získaných indicií si v parku Stromovka nalezly své
zasloužené „poklady“. Další tábor s názvem „Jak Evropa třídí
odpad“ byl zaměřen na ekologii, třídění odpadu, rozklad odpadů a
opětovné využití recyklovaného materiálu.
Dále jsme uskutečnili program na téma „Člověk vs. umělá
inteligence“, a to ve spolupráci s projektem Virtual Lab. Děti si
mohly naživo vyzkoušet virtuální realitu a také byly informováni,
jak virtuální realita pomáhá ve školství nebo zdravotnictví.
V rámci programu zaměřeného na fake news a dezinformace jsme
dětem zprostředkovali oblíbenou únikovou hru Fakescape, při níž
se dozvěděly, jak vznikají dezinformace a prakticky si mohly
vyzkoušet, jak mají ověřovat informace, které na ně číhají v online
prostředí.
S dětmi jsme také navštívili letiště České Budějovice, kde si mohly
nejen prohlédnout prostory letiště, ale také byly seznámeni s tím,
jak probíhá celý proces od příjezdu na letiště až po odlet a v
neposlední řadě se dozvěděly, kdo všechno se stará o bezpečnost
letového provozu.
Autor: Kateřina Dolejšová, Eurocentrum České Budějovice
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O zadržování vody v krajině
Když se dnes na Vysočině řekne "voda a krajina", představíme
si zničené lesy. Ty se staly smutným momentem nejen
globálních změn klimatu a nenasytnosti jednoho broučka, ale i
našeho vztahu ke krajině a neschopnosti napravit škody z
minulosti.
Ve vztahu k vodě by měla krajina fungovat jako "houba" - při
deštích vodu zadržovat a během sucha ji vypouštět. Tahle houba
nám ale odumírá, při deštích vodu nezadrží, výsledkem jsou rychlé
záplavy a po nich dlouhé sucho.
Řada z nás ví, co je špatně: bezútěšné obří lány, meliorace, kukuřice
a řepka, narovnaná koryta řek, vysušené mokřady, smrkové
monokultury. Mnoho z nás tuší, co by se s tím dalo dělat: menší pole
oddělená mezemi a remízky, obnova polních cest i přirozených
meandrů vodních toků, návrat vlhkých luk a mokřadů, více
původních dřevin v lesích.
Ekologické problémy však postihují všechny evropské země. Proto
si současná Evropská komise stanovila jako prioritu tzv. „Zelenou
dohodu pro Evropu“. Jde o ambiciózní soubor opatření, jejichž

hlavním cílem je boj proti klimatické změně. Zelená dohoda však
chce řešit mnohem víc témat, mezi ně spadá i podpora biologické
rozmanitosti vč. obnovy lesů a vodních toků či ochrany přírody a
krajiny a udržitelného zemědělství. To vše s otázkou vody v krajině
úzce souvisí.
Ohlédnutí za letním putováním po projektech podpořených z
fondů EU na Vysočině
Během léta jsme navštívili vybrané památky na Vysočině
podpořené z evropských fondů. Prošli jsme naučnou stezku k
pramenům Počátek a okolí, kde jsme ochutnali léčivé prameny a po
dlouhé procházce jsme si dobili energii v kamenném kruhu druidů u
Resortu Svaté Kateřiny.
V Třebíči jsme navštívili Židovský hřbitov, památku zapsanou na
seznamu Světového dědictví UNESCO, či jsme měli jedinečnou
možnost si omýt ruce v židovské rituální lázni zvané mikve. Dále
jsme navštívili Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem nebo
okolí Zámku ve Žďáru nad Sázavou.
Autor: Michaela Neumannová, Eurocentrum Jihlava

My jsme Eurocentrum Karlovy Vary, Markéta a Jana!
Markéta se stará, aby lidé věděli o projektech podpořených z
EU fondů, které jsou v našem kraji. Projekty jsou tu pro lepší
cestovní ruch, kulturu a životní prostředí. Využívají je města,
podnikatelé, školy i neziskovky.
Já mám na starosti to ostatní o EU možnosti českých občanů
týkající se studia, práce a cestování, priority EU, jak EU funguje a
jak to můžeme my všichni ovlivnit.
My jsme Eurocentrum Karlovy Vary, já a Markéta!
A tak jsme Vás přes léto společně zvaly, malé i velké obyvatele
našeho kraje, abyste objevili místa, kterým EU fondy pomohly a při
tom jsme si povídali o tom, co dalšího nám členství v EU přináší.
Markéta i já se zajímáme o ekologii a i když Green Deal nebo
Zelená dohoda pro Evropu zní trochu tajemně, tak je to vlastně
docela jednoduché. Je to plán do budoucna a týká se každého z nás.
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Potkali jsme se Vámi třeba na Kladské v Domě přírody
Slavkovského lesa, kde je spousta zajímavostí z naší přírody. Druhé
setkání v srpnu bylo v obnovené Bečovské botanické zahradě, kde
jsme sázeli společně jahůdky. Povídali jsme si tam o biologické
rozmanitosti, která je pro život na Zemi nepostradatelná.

V září jsme se sešli v galerii Supermarket WC, kde děti i jejich
rodiče mohly vdechnout nový život starším tričkám na textilním
workshopu a vyzkoušeli si, jak funguje cirkulární ekonomika.
Buďte s námi Eurocentrum Karlovy Vary, Markéta a Jana!
Autor: Jana Michková, Eurocentrum Karlovy Vary

Atraktivní i poučné výstavy v Olomouci
Hanácká metropole letos na podzim hostí zajímavé výstavy, na
jejichž organizaci se podílí Eurocentrum Olomouc.
Výstava “Pod jednou střechou”
Poválečné tragédie odsunu původního obyvatelstva Sudet dala
vzniknout příběhům, které částečně odkrývá výstava Pod jednou
střechou. Jedná se o soubor příběhů, dobových předmětů a
fotografií lidí, kteří k sobě našli společnou cestu skrz obydlí, dům,
který jedni byli nuceni po 2. svět válce opustit a druzí, kteří do něj
přišli po nich.
Výstavu je možné si prohlédnout v prostorách Vědecké knihovny v
Olomouci do konce října.
Jedná se o výstavu, kterou připravil spolek dobrovolníků
Antikomplex. Akce je součástí festivalu Dny německého jazyka, na
jehož realizaci se podílí také Eurocentrum Olomouc.

Z výstavy vznikla online prezentace, jejíž realizaci finančně
podpořil Úřad vlády ČR.
Výstava “Pěkně od začátku”
Výstava současné německojazyčné literatury pro děti. Jedná se o 15
titulů pro nejmenší až po teenagery, které zapůjčil Vědecké
knihovně Goethe Institut Prag.
Akce je součástí festivalu Dny německého jazyka, na jehož
realizaci se podílí také Eurocentrum Olomouc.
Rovněž z této výstavy vznikla online prezentace, jejíž realizaci
finančně podpořil Úřad vlády ČR.
Autor: Miroslav Krša, Eurocentrum Olomouc

V Pardubicích a Hradci Králové se konaly letní příměstské tábory EURODAY
V průběhu letních prázdnin se Eurocentra Hradec Králové a
Pardubice ve spolupráci se spolkem Děti sportu, z.s. a ZŠ
Štefcova zapojila do organizace letních příměstských táborů v
Pardubicích a Hradci Králové.
Cílem jednodenních výtvarných, pohybových a vzdělávacích
aktivit, workshopů a soutěží s evropskou tematikou bylo seznámit
žáky základních škol z regionů všech věkových kategorií s
rozmanitostmi, odlišnými kulturami, tradicemi a chutěmi Evropy a
Evropanů.
Nechybělo tak poznávání evropských zemí, jazyků, vlajek,
pohádek, národních pokrmů či významných osobností a památek, a
to prostřednictvím soutěže - připravených stanovišť s vybranými
úkoly, za které jednotlivé týmy získávají body. Týmy s nejvyšším
počtem bodů získaly drobnosti Eurocentra Pardubice a Domu
zahraniční spolupráce.

Autor: Lucie Boukalová, Eurocentrum Pardubice

V Plzni účastníci letních příměstských táborů poznávali zábavnou formou Německo
Na léto připravilo Eurocentrum bohatý program plný her a
soutěží o Německu pro desítku příměstských táborů v Plzni.
Program probíhal na většině táborů především v angličtině a
zájem o něj byl veliký - zúčastnilo se ho na tři sta dětí.
Na úvod zábavně-vzdělávacího programu s názvem „Pohádkové
Německo“ se děti vždy dozvěděly, že je čeká program věnovaný
Německu u příležitosti německého předsednictví v Radě Evropské
unie. Také si prostřednictvím tikající bomby vyzkoušely, kolik věcí
souvisejících s Německem stihnou před výbuchem bomby z hlavy
vymyslet.
Následně dostaly za úkol vytřídit správně dvacet z celkových
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čtyřiceti obrázků vztahujících se k Německu. Obrázky vždy tvořily
dvojice, přičemž jeden obrázek charakterizoval Německo, kdežto
druhý nějakou jinou zemi EU. Na obrázcích se vyskytovaly
osobnosti, památky, jídla, produkty či vynálezy. Další informace o
Německu se dozvěděly z videa, které jim v angličtině představilo
tuto zemi prostřednictvím desítky zajímavostí, které pak
vyplňovaly do pracovních listů.
Starší a šikovnější účastníci jazykových táborů doplňovali podle
poslechu vynechaná slova do textu písně Wind Of Change, která je
známa jako píseň symbolizující opětovné spojení západního a
východního Německa a kterou nazpívala německá skupina
Scorpions. Na ty menší čekalo promítání nejznámějších pohádek
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bratří Grimmů v angličtině Sněhurky a Šípkové Růženky. Veškeré
vědomosti dětí o Německu načerpané zčásti v předchozích úkolech
pak prověřila hra Riskuj! Kvízové otázky se týkaly německé
geografie, historie, osobností, kultury a turistiky.
Z osobností dětem nejvíce vrtal hlavou autor Vinnetoua spisovatel
Karel May, historicky nejúspěšnější pilot Formule 1 Michael
Schumacher či německý astronom Johannes Kepler. Naopak
poznat Beethovena či Einsteina pro většinu nebyl žádný problém. V
otázkách z historie řada dětí věděla odpovědi na otázky z druhé
světové války či poznala Berlínskou zeď, problematičtější však
byly starší dějiny a třeba uhodnutí z uvedených možností Otty von
Bismarcka, který stál za sjednocením Německa v roce 1871.
Při otázkách z geografie se dětem nejčastěji pletla nejvyšší hora
Německa Zugspitze s nejvyšší horou Rakouska Grossglockner,

zato však dokázaly mezi desítkou států vybrat správně Itálii, která s
Německem nesousedí. Větším oříškem však bylo odhalit mezi
Švýcarskem, Rakouskem, Lucemburskem, Lichtenštejnskem,
Nizozemskem a Belgií stát, kde není němčina úředním jazykem.
Mezi otázkami z kultury a turistiky pak děti často dobře tipovaly, že
Neuschwanstein inspiroval Walta Disneye k vytvoření zámku
Šípkové Růženky, na zámku Moritzburg nedaleko Drážďan se
natáčel československo-německý pohádkový film o Popelce nebo
že Braniborskou bránu můžeme navštívit v Berlíně.
Nejlepší soutěžící získali po každé aktivitě sladkou odměnu, z
programu o Německu odcházeli navíc s novými vědomostmi a plni
zážitků.
Autor: Jana Čechová, Eurocentrum Plzeň

Eurocentra a Samet na školách
Eurocentra se v letošním roce zapojila do projektu "Samet na
školách". Jste učitelé nebo žáci středních škol a 2. stupně
základních škol? Zajímá vás, co se kolem vás děje a chcete ukázat,
že vám záleží na svobodě a možnostech, které v dnešní době máte?
Eurocentra vám rádi připraví přednášku na tato témata:
Návrat do Evropy
Po sametové revoluci a obnovení demokracie v České republice se
občané v referendu vyslovili pro vstup do Evropské unie, jakožto
symbolický „návrat do Evropy“. Jak si nyní stojí Česká republika
po 15 letech členství v této organizaci? Jak se jí daří prosazovat své
zájmy? Jaké jsou její priority pro nadcházející evropský rozpočet?
Workshop má za cíl interaktivní formou přiblížit fungování EU a
postavení Česka v ní.
Obsah workshopu může být přizpůsoben s ohledem na ročník a typ
školy. Po konzultaci s koordinátorem je možné vybrat zaměření
workshopu (aktuální dění, ekonomické aspekty, atp.). Workshop je
možné uskutečnit online.
(Ex)change your life!
„Erasmus mi změnil život.“ Toto je častá odpověď studentů, kteří
vyjeli v rámci programu Erasmus+ do zahraničí. Pokud rádi
cestujete, poznáváte nové přátele a kulturu, chcete si zkusit
pracovat či studovat v jiné zemi, zlepšit si angličtinu nebo pouze
toužíte vyšperkovat svůj životopis, pak Vám rádi řekneme víc.
Cílem workshopu je představit výhody, které přináší členství v EU
mladým Evropanům, a také ukázat, jaké příležitosti se jim
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naskýtají, především pak studijní, pracovní, učňovské nebo
dobrovolnické pobyty v zahraničí (Erasmus+, Evropský sbor
solidarity, Výměnné pobyty, Drop'pin@EURES apod.)
Obsah workshopu může být přizpůsoben s ohledem na ročník a typ

školy (doplněn o více interaktivních prvků/praktických informací).
Workshop je možné uskutečnit online.
Více informací o programu a o tom, jak se můžete přihlásit,
naleznete na https://sametnaskolach.cz/.

Řešení rubriky Zábava z letního dvojčísla
Křížovky

Osmisměrka

Spirála
Číselný čtverec
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Vítězné snímky letní fotosoutěže EC Pardubice
Eurocentra Pardubice a Hradec Králové a Informační střediska
Europe Direct Pardubice a Europe Direct Hradec Králové vyhlásili
nejlepší fotografie letní fotosoutěže Zelená Evropa.
Nejlepší snímky i jejich autory naleznete níže.

2. místo: Stanislav D., Těšánky

1. místo: Michaela V., Černý potok

3. místo: Zdeněk A., Ráno v Podkomorských lesích
Vydavatel:
Odbor komunikace o evropských
záležitostech (OEZ)
Adresa:
nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
Email:
euroskop@vlada.cz
Cena za originalitu: Alexandr S., Zelená Šumava

Eurocentra jsou informační místa zřizovaná Odborem komunikace o
evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Poskytují činnost o Evropské unii pro širokou i odbornou veřejnost,
nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší
poznání EU a aspektů členství České republiky v Evropské unii
Podrobné informace o činnosti a akcích Eurocenter najdete na:
www.eurocentra.cz
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