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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl zářijové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech. Hlavní obsahovou linkou
poprázdninového vydání je představení priorit kyperského předsednictví v Radě EU a vyhodnocení dánského
předsednictví v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí, kolegům, kteří nám poskytují
příspěvky za své oblasti.
Další zásilku novinek z oblasti evropských záležitostí můžete očekávat na začátku října.
Přeji všem úspěšný start nového školního roku.
S pozdravem

Jiří Nantl
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a náměstek ministra skupiny legislativy a strategie

Zpracoval: odbor mezinárodních a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Vyhodnocení dánského a priority kyperského předsednictví v Radě EU
Počátkem roku 2012 převzalo Dánsko předsednictví v Radě EU od Polska, které zahájilo jako první členský stát společný
osmnáctiměsíční program tzv. předsednického tria (Polsko, Dánsko, Kypr).
Mezi nejdůležitější priority dánského předsednictví patřilo zejména jednání
o dlouhodobém rozpočtovém rámci EU, tzv. víceletém finančním rámci (VFR)
na období let 2014 až 2020. V oblasti vědy a výzkumu probíhaly debaty o novém
rámcovém programu na podporu výzkumu a inovací – Horizont 2020, o Evropském
inovačním a technologickém institutu a k projektu ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor). Oblasti vzdělávání a odborné přípravy
dominoval nový program Erasmus pro všechny. V rámci vnitřního trhu dále probíhaly
diskuze o modernizaci směrnice o uznávání profesních kvalifikací.
Pod taktovkou kyperského předsednictví se EU zaměřuje na obnovu hospodářského
růstu a posílení evropské ekonomiky obecně, a to s heslem "vstříc lepší Evropě".
Kypr vidí Evropu jako efektivnější a udržitelnější (VFR, kohezní politika, Horizont
2020, zemědělská a energetická politika, udržitelný rozvoj a integrovaná námořní
politika EU), lépe fungující a zakládající si na růstu ekonomiky (hospodářské řízení,
rozpočtový dohled, Evropa 2020, růst a zaměstnanost, vnitřní trh), zaměřenou na své
občany, podporující solidaritu a sociální soudržnost (nezaměstnanost mladých lidí,
azylový systém, ochrana práv osob, Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarita, boj proti dětské chudobě a sociálnímu vyloučení), blíže ke svým sousedům (Evropská politika sousedství,
zahraniční obchodní politika).
Podrobněji se o vyhodnocení dánského a prioritách kyperského předsednictví v Radě EU v jednotlivých oblastech
(vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu) dočtete v části „Aktuality z oblastí“.
Odkazy na zdroje související s tématem:
On-line archiv dánského předsednictví
Webové stránky kyperského předsednictví

Ekonomická krize v Evropě
Na začátku července tohoto roku mezinárodní ratingová agentura Moody´s zhoršila
výhled ratingu Německa ze stabilního na negativní a varovala tím před ztrátou
finanční známky. Trvající dluhová krize eurozóny a nejistota ohledně jejího vývoje
zasahuje i země s nejlepším hodnocením ekonomiky, země, které jsou hlavními dárci
peněz pro státy vysoce zadlužené.
Jiné mezinárodní ratingové agentury, jako například agentura Standard & Poor's,
naopak Německu potvrzují stabilní ekonomický výhled, dle kterého bude nejsilnější
evropská ekonomika nadále schopna zvládat velké finanční a hospodářské otřesy.
Jistotou je, že Německo výrazně zpomalí svůj ekonomický růst.
Ostatní velké a silné státy „staré patnácky“ jsou krizí také zasaženy a nejistá politická rozhodnutí evropských politiků
podporují euroskeptické nálady v těchto zemích. Trend potvrzují slova bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, který
dokonce vyjádřil svoje obavy o členství své země ve strukturách Evropské unie.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Euroskop: S&P potvrdila Německu nejvyšší rating se stabilním výhledem
Euroskop: Moody’s varuje: Německý rating je ohrožený
Euroskop: Tony Blair se obává britského odchodu z EU
Evropská komise: Evropa 2020 - Řízení ekonomických záležitostí
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Přezkum regulovaných profesí v ČR – připravovaná veřejná konzultace
V návaznosti na první přezkum regulovaných profesí, o kterém jsme
informovali v červencovém čísle newsletteru, a následnou diskusi
s uznávacími orgány připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
veřejnou konzultaci. Hlavním cílem je dozvědět se názor široké, odborné
a podnikatelské veřejnosti na regulaci v České republice. Konzultace je
zacílena na zaměstnance, zaměstnavatele, zájemce o práci, profesní
organizace i studenty, kteří se mohou formou krátkého dotazníku vyjádřit
k otázkám odstranění byrokratické zátěže, pružnějšího trhu práce, zájmu
o vycestování za prací a dalším. Veřejná konzultace by měla být
odstartována 15. září 2012 na internetových stránkách ministerstva
a potrvá do 31. prosince 2012. Výsledky budou zohledněny při dalším postupu České republiky při zjednodušení právní
úpravy a odstraňování nepřiměřených požadavků na jednotlivé profese. Vyhodnocení jednotlivých názorů, postojů, rad
a doporučení bude rovněž zveřejněno na webových stránkách MŠMT.
Prostor pro debatu o tématu regulovaných profesí v ČR poskytne také mezinárodní konference „Modernizace systému
uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh bez bariér“, kterou pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
odbor mezinárodních a evropských záležitostí ve spolupráci s Centrem uznávání odborných kvalifikací za přispění
Evropské komise dne 31. října v Národní technické knihovně v Praze.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Registrace a více informací o konferenci „Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh bez bariér“

Víceletý finanční rámec pro období 2014 až 2020 v režii dánského
předsednictví
Víceletý finanční rámec (VFR) pro období 2014 až 2020 představuje dohodu
členských států na společném rozpočtu. Finální podoba rozpočtu je očekávána
v průběhu kyperského předsednictví v Radě EU. S několikaměsíčním
projednáváním je spojena také reforma hlavních politik, jako je společná kohezní
politika nebo politika na podporu výzkumu a vývoje.
Rozpočet Evropské unie je dle názoru České republiky významným investičním
nástrojem podporujícím růst. Jeho prostředky by tedy měly být koncentrovány
na oblasti s největším prorůstovým potenciálem. Toto zaměření by se mělo
projevit v relativní váze jednotlivých výdajových kapitol ve schváleném rozpočtu.
Pro Českou republiku je hlavní prioritou efektivní kohezní politika EU, která představuje klíčový nástroj přispívající
ke konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu Unie jako celku. Její zdroje by měly být v maximální míře soustředěny
na méně vyspělé regiony v méně vyspělých členských státech.
Od začátku roku 2012 byla hlavním cílem diskuze se všemi členskými státy k jednotlivým částem VFR. Rozprava
k jednotlivým Headingům probíhala ve dvou kolech a trvala do konce května (schvalování tzv. negociačních balíčků).
Dne 29. května proběhla Rada pro všeobecné záležitosti (GAC), na které ČR souhlasila se současnou podobou
negociačního balíčku (z pozice ČR požadována jen určitá doplnění). Během června proběhla diskuse ministrů financí
(ECOFIN) k tématu víceletého finančního rámce EU pro období 2014 až 2020. Debatu na ECOFINu lze chápat jako
součást přípravy na Evropskou radu na konci června, na níž proběhlo první rokování k návrhům VFR.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Negociační balíček (EU multiannual financial framework /MFF/ negotiations)
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Vyhodnocení dánského předsednictví v Radě EU za oblast vzdělávání
a odborné přípravy
Rada přijala částečný obecný přístup k návrhu nařízení, kterým se zavádí
„Erasmus pro všechny“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu,
mládež a sport. Díky tomuto kroku bude mít Rada jednotnou pozici v dalším
vyjednávání vůči Evropské komisi či Evropskému parlamentu.
Dále byly přijaty Závěry Rady o zaměstnatelnosti absolventů vzdělávání
a odborné přípravy. Vytvoření evropské referenční úrovně týkající se podílu
zaměstnaných absolventů by mělo pomoci určit politiky v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy, které zlepší přechod z procesu vzdělávání a odborné
přípravy do pracovního procesu a pomohou podpořit úspěšnost v zaměstnání.
Ministři si rovněž vytyčili nové pracovní priority na období let 2012 až 2014 pro implementaci Strategického rámce
evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (tzv. „ET 2020“) a schválili společnou zprávu Rady
a Komise pro rok 2012 o provádění ET 2020.
Na Radě pro konkurenceschopnost probíhala debata na úrovni ministrů o modernizaci Směrnice o uznávání profesních
kvalifikací. Týkala se především dvou aspektů revize směrnice o uznávání profesních kvalifikací, a to zavedení
Evropského profesního průkazu (EPP) a transparentnosti uznávání profesních kvalifikací.
Odkazy na zdroje související s tématem:
„Erasmus pro všechny“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
Závěry rady o zaměstnatelnosti absolventů vzdělávání a odborné přípravy
Nové pracovní priority na období let 2012 až 2014 (priority jsou součásti přílohy dokumentu)
On-line archiv dánského předsednictví

Priority kyperského předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy
Kyperské předsednictví pokračuje ve zdůrazňování role vzdělávání a odborné
přípravy v implementaci strategie Evropa 2020 a souvisejících hlavních cílů
a iniciativ. Zdůrazňována bude sociální dimenze, modernizace vzdělávání
a odborné přípravy a vypořádání se s negramotností. Jednou z hlavních priorit
je další posun ve vyjednávání nového unijního programu pro vzdělávání,
odbornou přípravu, mládež a sport, Erasmus pro všechny. Nový program bude
hlavním nástrojem na podporu mobility ve zmíněných oblastech. V kontextu
Strategického rámce evropské spolupráce pro vzdělávání a odbornou přípravu
(tzv. ET 2020) se Kypr soustředí na boj s negramotností.
Předsednictví plánuje posílit roli odborného vzdělávání a přípravy jako nástroje pro zlepšení zaměstnanosti a posilování
sociální inkluze. V oblasti terciárního vzdělávání se zaměří na modernizaci univerzit a podporu jejich internacionalizace
a kvality. Jelikož na podzim bude zveřejněno sdělení Komise k uznávání neformálního a informálního vzdělávání, Kypr
má v úmyslu vytvořit doporučení Rady EU v této oblasti.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky kyperského předsednictví
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Seminář „MST - matematika, přírodní a technické vědy: příležitost
pro budoucí kariéru“ v Brně
MŠMT, odbor mezinárodních a evropských záležitostí, pořádá 25. září 2012 v Brně
seminář „MST - matematika, přírodní a technické vědy: příležitost pro budoucí kariéru“.
Akce tematicky naváže na mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v loňském roce
v Praze. Podpora výuky matematiky a přírodních a technických věd prostřednictvím
spolupráce škol a firem bude tentokrát představena v lokálních souvislostech, přibudou
také příspěvky věnující se problematice kariérového poradenství. Seminář je připravován
v rámci projektu na podporu rozšiřování výsledků evropské spolupráce ve vzdělávání
a odborné přípravě za přispění Evropské komise.
Seminář seznámí účastníky s evropskými a národními trendy v oblasti podpory MST.
Nabídne novinky z oceňovaného projektu Věda má budoucnost a poskytne pohled
na reálnou poptávku po absolventech technických a přírodovědných oborů z prostředí
elektronického trhu práce. Program zahrnuje také informace o situaci v mediálním
prostoru. Odpolední část je věnována oblasti kariérového poradenství na školách,
jak celonárodní perspektivě, tak každodenní realitě praxe kariérového poradce.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Registrace a další informace o semináři „MST - matematika, přírodní a technické vědy: příležitost pro budoucí kariéru“
Loňská konference Partnerství pro MST
Více informací o projektu Věda má budoucnost

Grundtvig Day 2012 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě!
Pokud máte chuť dále se vzdělávat a dozvědět se něco nového o možnostech
dalšího vzdělávání, neváhejte a přijďte na akci pořádanou dne 6. září 2012 Domem
zahraničních služeb ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR
v rámci Týdne vzdělávání dospělých® „Grundtvig Day 2012 aneb Na vzdělávání
není nikdy pozdě!“ Akce se koná v prostorách Domu zahraničních služeb (Na Poříčí
4, Praha 1) a jeho okolí.
Grundtvig Day je určen jak odborníkům z oblasti vzdělávání dospělých, tak široké
dospělé veřejnosti s cílem motivovat ji k aktivnímu zapojení do dalšího vzdělávání.
Na co se můžete těšit?
ukázky neformálních vzdělávacích aktivit pro dospělé
interaktivní vzdělávací dílny
prezentace mezinárodních projektů
veletrh organizací vzdělávajících dospělé
soutěž o poukázky na další vzdělávání!
Grundtvig Day se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Podrobný program akce a další informace
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Evropská iniciativa „We Mean Business“
Iniciativa „We Mean Business“ je zaměřena na zvýšení
informovanosti evropských podniků, které lze považovat
za jeden z pozitivních přínosů vyplývajících z přijímání
stážistů v rámci programu Erasmus nebo Leonardo da Vinci.
V návaznosti na zahájení evropské kampaně budou
v jednotlivých členských státech EU uspořádány národní informační dny, které mají za úkol seznámit podniky s posláním
akce prostřednictvím národních multiplikátorů.
Účastníci setkání budou mít příležitost podělit se o zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti a dozvědí se, jak lze díky
programům stáží obohatit pracoviště o nové znalosti a dovednosti z různých zemí Evropy. Národní informační den se
bude konat 20. září 2012 v hotelu Corinthia Towers v Praze od 9 do 15 hodin.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Národní informační den „We Mean Business“: více informací
Národní informační den „We Mean Business“: registrace
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VÝZKUM A VÝVOJ
Vyhodnocení dánského předsednictví v Radě EU za oblast výzkumu
a vývoje
Obě hlavní priority dánského předsednictví, návrh programu Horizontu 2020
- rámcovém programu pro výzkum a inovace (2014-2020) a návrhy
legislativních dokumentů týkající se Evropského inovačního a technologického
institutu (EIT) byly projednány v předpokládaném rozsahu i termínu.
Návrh programu Horizont 2020 byl projednáván s ohledem na souběžnou
diskuzi o víceletém finančním rámci. Výrazného pokroku bylo dosaženo
schválením částečného obecného přístupu k návrhu nařízení o zřízení
Horizontu 2020 na zasedání Rady pro konkurenceschopnost 31. května 2012.
Za klíčové považuje ČR vznik nového článku 15a, na jehož formulaci se ČR také
podílela a který pojednává o jednotném trhu výzkumných pracovníků
a nastiňuje řešení otázky tzv. „osobních nákladů“. Jde o to, že v jednom projektu rámcového programu mají
spolupracovat výzkumní pracovníci, jejichž platy se mohou lišit i desetinásobně. Konkrétní řešení této otázky bude dále
diskutováno.
Pokročila také vyjednávání ohledně návrhu na změnu nařízení o EIT tak, aby bylo v souladu s návrhem nařízení
o Horizontu 2020. Většina členských států uvítala směr jednání. Nyní je nutné vyjasnit mimo jiné roli správní rady EIT,
úlohy členských států a pravidla pro správu práv k duševnímu vlastnictví. Rovněž byl některými členskými zeměmi
včetně ČR vznesen požadavek vůči EK na prozkoumání otevřenosti stávajících znalostních a inovačních společenství (KIC)
a možnosti zapojení nových členských států.
Odkazy na zdroje související s tématem:
On-line archiv dánského předsednictví

Priority kyperského předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu a vývoje
Kyperské předsednictví v čele se Stavrosem Malasem, ministrem, do jehož
portfolia spadá i výzkum a vývoj, je v této oblasti pevně odhodlané dosáhnout
pokroku na cestě k přijetí legislativního balíčku programu Horizont 2020.
Plnění tohoto cíle má napomoci dosažení první ze čtyř hlavních priorit
kyperského předsednictví, a to „Evropa, více efektivní a udržitelnější“.
Předsednictví v této fázi projednávání považuje za klíčovou především bližší
spolupráci mezi Radou a Evropským parlamentem vzhledem k vyvíjejícím se
jednáním o Víceletém finančním rámci, jež ovlivňují i program Horizont 2020.
Další prioritní body představují projednávání dokumentů k Evropskému
inovačnímu a technologickému institutu (EIT) a pokrok v dosažení Evropského výzkumného prostoru s důrazem
na mobilitu a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. V neposlední řadě Kypr, jakožto středomořská země, usiluje o posílení
mezinárodní dimenze spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na partnery ležící v okolí Středozemního moře.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na stránkách kyperského předsednictví v části výzkum a inovace
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Neformální zasedání Rady ministrů zodpovědných za výzkum a inovace
Neformální setkání ministrů zodpovědných za výzkum a inovace se uskutečnilo dne 20. července 2012 v kyperském
hlavním městě Nikósie.
Dopolední část jednání Kypr využil k nastolení tématu, které je pro něj jedním z klíčových – otázce spolupráce mezi
Evropskou unií a zeměmi EuroMed. V průběhu oběda byla na pořadu jednání diskuze týkající se Evropské výzkumné
rady a jejích dosavadních úspěchů. Delegace poté zasedly zpět k diskusním stolům, aby se věnovaly závažnějšímu
tématu, a to otázce zjednodušení finančních schémat v programu Horizont 2020, které přináší řadu nových prvků.
Česká republika prosazuje společně s jinými členskými státy (např. Německo, Francie, Velká Británie) zachování
možnosti tzv. „full cost“ pro vykazování nepřímých nákladů vedle Evropskou komisí navrhované pevné sazby 20 %
z celkových přímých nákladů.
Z debaty na neformální Radě bylo zřejmé, že kyperské předsednictví čekají v těchto otázkách ještě náročná vyjednávání,
má-li v plánu na říjnové formální Radě přijetí částečného obecného přístupu k návrhu pravidel účasti a šíření výsledků
v programu Horizont 2020.

Problematika duševního vlastnictví v mezinárodní spolupráci
Pracovní skupina pro přenos znalostí (Knowledge Transfer Working Group) evropského Výboru pro ERA (ERAC)
zveřejnila nová doporučení evropským vysokým školám a dalším veřejným výzkumným organizacím týkající se
problematiky duševního vlastnictví v mezinárodní výzkumné spolupráci s partnery ze třetích zemí. Text obsahuje
nejdůležitější otázky, které je nutné vzít v úvahu před zahájením spolupráce, a rozhodující faktory, které by měly být
zahrnuty do návrhu bilaterální vědeckotechnické spolupráce.
Odkazy na zdroje související s tématem:
European Research Area Guidelines on Intellectual Property (IP) Management in International Research Collaboration
Agreements between European and Non-European Partners

AVÍZO na zářijové číslo časopisu ECHO – Informace o evropském
výzkumu, vývoji a inovacích, podporovaného z projektu MŠMT
Zářijové číslo časopisu ECHO, které vychází 10. září 2012, upozorňuje mimo jiné
na studii o dlouhodobém dopadu rámcových programů, kterou vypracoval
a v loňském roce uveřejnil Technopolis a přináší též příspěvek upozorňující
na zevrubnou studii o účasti nových členských států v 7.RP, kterou vypracovalo
Centrum pro střední a východní Evropu (Mittel und Ost Europa Zentrum - MOEZ)
Fraunhoferovy společnosti. Studie vznikla
na základě pověření německého
Federálního ministerstva pro vzdělání a výzkum (BMBF). Článek Evropské inovační
partnerství Chytrá města a komunity přináší informaci o nové výzvě Evropské komise,
jejímž cílem je podpořit udržitelný městský rozvoj propojením a provázáním možností tří sektorů - sektoru energetiky,
sektoru dopravy a sektoru informačních a komunikačních technologií. Echo informuje též o kulatém stolu na téma
zvyšování povědomí o duševním vlastnictví mezi studenty a vedením univerzit v ČR, jehož se aktivně zúčastnilo také
MŠMT. Článek Výzvy a příležitosti pro potravinářské výrobce, zpracovaný Potravinářskou komorou ČR, objasňuje
příležitosti zapojení tuzemských zpracovatelů potravin v aktuálně probíhajících výzkumných projektech.
Odkaz na časopis ECHO, který vychází každé dva měsíce:
http://www.tc.cz/echo/
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Vybíráme z elektronického přehledu aktuálních informací o evropském
výzkumu
Projekt CZELO – česká styčná kancelář v Bruselu je projekt podporovaný MŠMT
Elektronický přehled aktuálních informací o evropském výzkumu vychází každé tři
neděle:
http://www.czelo.cz/detail-stale-novinky/?news=16

/Ceny za inovace ve veřejné správě – informace
Dne 10. července 2012 zveřejnila Evropská komise informaci o udělení devíti cen za inovace ve veřejné správě
(po 100 000 eur), kterými odmění excelenci a inovace v úspěšně běžících inovativních veřejných iniciativách řízených
národními, regionálními nebo místními veřejnými správami členských států EU nebo zemí přidružených k 7. rámcovému
programu. Soutěž bude otevřena 17. září 2012 a potrvá do 15. února 2013.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky Evropské komise: Prizes for Innovation in Public Administration

/Konzultace k integraci a otevírání národních výzkumných infrastruktur
Evropská komise zahájila dne 15. července 2012 veřejnou konzultaci k možným tématům budoucích aktivit pro
integraci a otevírání národních výzkumných infrastruktur. Tyto aktivity by měly navázat na tzv. „Integrované aktivity“
7. rámcového programu. Do konzultace, která bude otevřena do 22. října 2012, se zájemci mohou zapojit
prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Seznam projektů, které již byly finančně podpořeny, se nachází tamtéž.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Veřejná konzultace k možným tématům budoucích aktivit pro integraci a otevírání národních výzkumných infrastruktur

/Stanovisko EÚD k Pravidlům účasti v H2020
Evropský účetní dvůr zveřejnil dne 25. července 2012 své stanovisko č. 6/2012 k návrhu Pravidel účasti v příštím
rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (H2020). V něm zejména doporučuje, aby EK včas poskytla
účastníkům jasné instrukce k implementaci pravidel. V rámci H2020 by rovněž měly být identifikovány mechanismy
pro koordinaci s ostatními politikami EU (zvláště tou kohezní). Pravidla by měla platit pro všechny akce H2020, stejně
jako jejich jednotný výklad všemi útvary EK. Nezbytné je doplnit jasné definice termínů „blízko trhu“ a „inovační
aktivity“, a vysvětlit otázku DPH. K modelu dofinancování 100%/20% EÚD žádá EK, aby ujistila příjemce, že nedojde
ke snížení finančních částek v porovnání se 7. rámcovým programem.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Stanovisko č. 6/2012 k návrhu Pravidel účasti v příštím rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020
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MLÁDEŽ
Vyhodnocení dánského předsednictví v Radě EU za oblast mládeže
Stěžejním výstupem dánského předsednictví v Radě EU v rámci priority aktivní
účasti mladých lidí na životě společnosti bylo přijetí Závěrů Rady o podpoře
tvůrčího a inovativního potenciálu mladých lidí na květnové Radě ministrů
pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Dokument si klade za cíl využít
přirozené tvořivosti a inovativního potenciálu mladých lidí k posílení jejich
účasti v systému reprezentativní demokracie a společnosti obecně
a k podpoře jejich integrace na trhu práce. V této souvislosti je zdůrazněna
angažovanost mladých lidí v dobrovolnických projektech a význam
neformálního a informálního učení, v jejichž rámci mladí lidé rozvíjejí potřebné
dovednosti. Tématem se bude i nadále zabývat expertní skupina, jejíž výsledky
představí Evropská komise na konci roku 2013. Komise dále poskytne výstupy ze studie na téma účasti mládeže
na demokratickém životě v Evropě. Na květnové Radě byl rovněž přijat částečný obecný přístup k Návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „ERASMUS PRO VŠECHNY“: program Unie pro vzdělávání, odbornou
přípravu, mládež a sport. Pro oblast mládeže byl důležitým mezníkem ve vyjednávání návrh dánského předsednictví
na samostatnou kapitolu pro mládež v rámci integrovaného programu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Úřední věstník EU: Závěry Rady o podpoře tvůrčího a inovativního potenciálu mladých lidí

Priority kyperského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže
Hlavní prioritou kyperského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže je téma
participace a sociálního začlenění všech mladých lidí se zvláštním důrazem
na inkluzi mladých lidí z prostředí migrantů. Touto problematikou se bude
zabývat Pracovní skupina pro mládež a téma bude rovněž hlavním těžištěm
strukturovaného dialogu s mladými lidmi. Úsilí kyperského předsednictví
v dané oblasti by mělo vyvrcholit přijetím Závěrů Rady k participaci
a sociálnímu začlenění mladých lidí z přistěhovaleckého prostředí
na listopadové Radě ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. V průběhu
kyperského předsednictví budou i nadále probíhat diskuse k přípravě nového
programu zaměřeného na vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport –
Erasmus pro všechny. Evropská konference o mládeži spojená se setkáním ředitelů zodpovědných za mládež se
uskuteční 11. až 13. září 2012, Rada ministrů proběhne 22. až 23. listopadu 2012.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Internetové stránky kyperského předsednictví v Radě EU
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„Europe – China – Earth“: pokračování spolupráce Evropské unie a Číny
V rámci ročního projektu „Europe – China – Earth“ proběhla
v Praze na přelomu července a srpna 2012 dvanáctidenní
mezinárodní konference mládeže na téma udržitelnost
životního prostředí. Hlavním cílem akce „Europe – China –
Earth“, financované z programu Mládež v akci a dotačních
programů MŠMT, bylo sblížit mladé lidi z Evropy a Číny
a umožnit jim seznámení s cizími kulturami, navázání kontaktů
a zprostředkovat jim příležitost zkusit si zorganizovat vlastní
malé projekty.
Účastníci konference v Praze diskutovali o globálních
problémech životního prostředí a přemýšleli nad konkrétními
projekty, které by mohly zvýšit povědomí veřejnosti o trvale
udržitelném rozvoji v Evropě i Číně. Mladí lidé si také vyměňovali své zkušenosti z realizace environmentálních aktivit
na národní úrovni. Čeští zástupci projektu uspořádali fotomaraton v ulicích Brna, jehož cílem bylo zachytit
na fotografiích problémy životního prostředí. Dále zorganizovali promítání filmu a diskusi s odborníky na téma
alternativní energetiky v Číně.
Hlavním organizátorem aktivit „Europe – China – Earth“ v ČR je občanské sdružení Together Czech Republic.
Na organizačním a programovém zabezpečení pražské konference, které se zúčastnili mladí lidé z České republiky,
Francie, Velké Británie a Číny, se podílel odbor pro mládež MŠMT.

9. konference ministrů zodpovědných za mládež v členských státech
Rady Evropy
Ve dnech 23. až 25. září 2012 se v St. Peterburgu uskuteční 9. konference ministrů zodpovědných za mládež
v členských státech Rady Evropy na téma „přístup mladých lidí k právům“. Konference ministrů jsou organizovány
jednou za čtyři roky a předchází jim setkání mladých lidí, na kterém se mladí lidé připravují na diskuse s vládními
představiteli na dané téma. Česká republika bude na konferenci reprezentována pracovníky odboru pro mládež MŠMT
a zástupcem mládeže z nestátní neziskové organizace Together Czech Republic.

SPORT
Letní olympijské hry - Londýn 2012
27. července 2012 byly v Londýně zahájeny dlouho očekávané letní olympijské
hry. Sportovci z celého světa se na hrách utkali o medaile ve 26 sportech. Hned
po oficiálním ukončení dne 12. srpna byly zahájeny hry Paralympijské. Londýn
hostil tyto letní slavnosti sportu již potřetí ve své historii (předtím 1908 a 1948).
Sportovci jako U. Bolt či M. Phelps psali v Londýně novou olympijskou historii
a diváci mohli být svědky napínavých sportovních představení. Sport má v Evropě
velkou důležitost. V posledních letech se totiž stává významným ekonomickým
a sociálním fenoménem, který mimo jiné pomáhá naplňovat cíle EU spojené
s rovností, solidaritou a prosperitou. Ušlechtilé hodnoty olympijských her jsou
navíc často přirovnávány právě k hodnotám Evropské unie. EU podporuje rozvoj
sportu jako prostředku na podporu míru a porozumění mezi národy a kulturami, stejně jako vzdělávání mladých lidí.
I proto ocenili zástupci EU skutečnost, že je to poprvé na LOH v Londýně, co měla každá země ve své delegaci ženu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Komisařka Androulla Vassiliou – vyjádření k letním olympijským hrám 2012
Oficiální stránky letních olympijských her v Londýně 2012
12/datum vydání: 4. září 2012

Vyhodnocení dánského předsednictví v Radě EU za oblast sportu
Sport představoval jednu z prioritních oblastí dánského předsednictví.
Klíčovým a dlouhodobě sledovaným tématem je pro členské státy boj proti
dopingu, na který se proto zaměřila jednání Rady. Tato priorita vychází
z Pracovního plánu EU v oblasti sportu na období let 2011–2014 (ze dne
20. května 2011). Na základě plánu byla zřízena Odborná skupina pro boj
proti dopingu.
Konkrétním výstupem dánského předsednictví se staly Závěry Rady o boji
proti dopingu v rekreačním sportu přijaté dne 10. května 2012. Členské státy
se v dokumentu shodují, že doping představuje v oblasti rekreačního sportu
závažný problém. Mezi hlavní důvody patří ohrožení zdraví jednotlivců
užívajících dopingové látky, jeho spojení s negativními společenskými jevy, včetně trestné činnosti, jakou je například
nedovolené obchodování s dopingovými látkami atd.
Státy se mimo jiné dohodly, že prohloubí spolupráci v oblasti rekreačního sportu a že rozšíří mandát Odborné skupiny
pro boj proti dopingu zřízené na základě zmíněného pracovního plánu EU. Dokument také členské státy vyzývá, aby
motivovaly a přispívaly k rozvoji vzdělávacích programů, informačních kampaní či jiných preventivních opatření v boji
proti dopingu v rekreačním sportu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Závěry Rady ze dne 10. května 2012
On-line archiv dánského předsednictví

Priority kyperského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu
Kyperské předsednictví si uvědomuje důležitost role sportu ve společnosti.
Většina Evropanů se aktivně sportu věnuje. Kyperské předsednictví chce
využít tento potenciál a zaměřit se ve druhé polovině tohoto roku na rozvoj
evropské spolupráce ve sportu s cílem vytvořit evropskou dimenzi sportu.
Kyperské předsednictví zmiňuje ve svých prioritách jak sociální aspekty
sportu, tak ty ekonomické. Mezi kyperské priority v rámci sportu patří:
Program Erasmus pro všechny – v rámci tohoto programu bude mít sport svůj
vlastní podprogram;
Sport ve vztahu ke zdraví – jednoznačná podpora sportu a zdravého způsobu života s cílem zajistit aktivní stárnutí
evropského obyvatelstva;
Sportovní politiky podložené fakty – cílem je využít ekonomický potenciál sportu s cílem posílit ekonomický růst
a zaměstnanost;
Boj proti manipulaci s výsledky zápasů – podpora mezinárodní spolupráce v boji proti ovlivňování výsledků zápasů,
které značně ohrožuje základní hodnoty sportu;
Antidoping – zde chce kyperské předsednictví navázat na závěry předsednictví dánského s cílem rozvíjet mezinárodní
spolupráci v boji proti dopingu, především v rekreačním sportu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální stránky kyperského předsednictví
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems
The Eurydice Network provides information on and analyses of European education systems and policies
Webové stránky Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii: Rada Evropské unie nabízí placené stáže

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Program „Inteligentní energie – Evropa III“ (Intelligent Energy – Europe III) v Horizontu 2020, do 5. září 2012
Poptávkové politiky pro rychlejší prosazení evropských průmyslových inovací na globálním trhu, do 6. září 2012
Občané EU: vaše práva a vaše budoucnost, do 9. září 2012
Evropský program pro výzkum jaderné syntézy, do 21. září 2012
Společná technologická iniciativa "Čisté nebe" v rámci programu Horizont 2020, do 4. října 2012
Společná technologická iniciativa "Vodík a palivové články" v rámci programu Horizont 2020, do 4. října 2012
Partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a inovacích v oblasti life sciences v rámci Horizontu 2020,
do 4. října 2012
Veřejná konzultace k možným tématům budoucích aktivit pro integraci a otevírání národních výzkumných infrastruktur,
do 22. října 2012

EU KALENDÁŘ NA ZÁŘÍ
Každé pondělí a čtvrtek:
03.09.2012:
05. až 06.09.2012:
06.09.2012:
06. až 07.09.2012:
06. až 07.09.2012:
11. až 13.09.2012:
14.09.2012:
19.09.2012:
19. až 20.09.2012:
20.09.2012:
20. až 21.09.2012:
24.09.2012:
24. až 25.09.2012:
25.09.2012:
25.09.2012:
27. až 28.09.2012:
01.10.2012:

Pracovní skupina pro výzkum/Brusel
Pracovní skupina pro mládež (Youth Working Party)/Brusel
Konference ke gramotnosti (Presidency Conference on Literacy)/Nikósie
Pracovní skupina pro sport (Working Party on Sport)/Brusel
Výjezdní zasedání pracovní skupiny pro výzkum (attaché trip)/Limassol
Výbor pro Evropský výzkumný prostor (ERAC)/Limassol
EU konference o mládeži a setkání (vrchních) ředitelů zodpovědných za oblast mládež
(EU Youth and Meeting Directors General for Youth)/Nikósie
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Brusel
Skupina na vysoké úrovni pro společné programování (GPC)/Brusel
EU Sport Fórum (EU SPORT FORUM)/Nikósie
Pracovní skupina pro usazování a služby (Working Party Establishment and Services;
projednání modernizace směrnice 2005/36/ES)/Brusel
Setkání ministrů v oblasti sportu (Informal Meeting of EU Sport Ministers)/Nikósie
Výbor pro vzdělávání, pracovní skupiny pro sport a pro mládež (JUMBO)/Brusel
Konference „Start Me Up - Communication and Mobilisation for the Danube Region
Strategy“/Vídeň
Seminář „MST - matematika, přírodní a technické vědy: příležitost pro budoucí
kariéru“/Brno
Pracovní skupina pro sport (Working Party on Sport)/Brusel
Zasedání ESFRI spojené s oslavou desátého výročí ustavení tohoto fóra/Brusel
Zahajovací konference Norských fondů a fondů EHP 2009-2014/Praha
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