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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
právě jste si otevřeli nové číslo newsletteru o evropských záležitostech, které vychází
na začátku letních prázdnin. V červenci Kypr převzal otěže předsednictví v Radě EU, a proto se
ve čtvrtém čísle objevují první články týkající se tohoto tématu. Za pozornost rovněž stojí
zajímavé shrnutí aktuálního vývoje evropských témat v oblasti výzkumu a vývoje či mládeže.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí,
kolegům z oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu, kteří nám poskytují
příspěvky za své oblasti.
S nadcházejícím časem dovolených přeji všem hezké letní měsíce a dostatečný prostor pro odpočinek. Další číslo
newsletteru můžete očekávat na začátku září, kdy se naplno znovu rozběhne „bruselská administrativa“ po srpnové
přestávce.
Přeji všem hezké letní dny.

Michal Zaorálek
náměstek ministra skupiny řízení operačních programů EU, mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT

Zpracoval: odbor pro záležitosti EU

OBSAH 4. ČÍSLA NEWSLETTERU
HLAVNÍ EU TÉMATA ................................................................................................................................................................ 3
Dvoudenní Evropská rada: na programu opět krize ....................................................................................................... 3
Ministři vnitra EU schválili nová pravidla pro Schengen,................................................................................................ 3
Evropský parlament protestuje ...................................................................................................................................... 3
Prezident Klaus podepsal přístupovou smlouvu Chorvatska k EU.................................................................................. 4
Country specific recommendations 2012 až 2013 pro Českou republiku ...................................................................... 4
Druhé parlamentní volby v Řecku................................................................................................................................... 5
Parlamentní volby ve Francii........................................................................................................................................... 5
Přezkum regulovaných profesí v ČR ............................................................................................................................... 5
Konference na téma: Fondy EHP a norské fondy – zahájení nové etapy ....................................................................... 6
AKTUALITY Z OBLASTÍ ............................................................................................................................................................. 7
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ................................................................................................................................. 7
Jednání skupiny na vysoké úrovni ke vzdělávání a odborné přípravě v Nicosii.............................................................. 7
Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu přivítal 19. června 2012 komisařku Androullu Vassiliou ....... 7
Seminář Vícejazyčnost a priority jazykového vzdělávání................................................................................................ 8
Podunajská konference pro oblast „Lidé a dovednosti“ ve Vídni................................................................................... 8
VÝZKUM A VÝVOJ ................................................................................................................................................................ 9
10. zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor (ERAC) v Dánsku ........................................................................ 9
Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) se chce vydat novým směrem ................................ 9
Vybíráme z časopisu ECHO: informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích, podporovaného z projektu MŠMT9
Vybíráme z elektronického přehledu aktuálních informací o evropském výzkumu..................................................... 11
MLÁDEŽ............................................................................................................................................................................. 12
Pokračování v projednávání programu „Erasmus pro všechny: ................................................................................... 12
program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport“ ........................................................................... 12
Revize směrnic vztahujících se k vízové povinnosti dobrovolníků................................................................................ 12
Seminář „European Peer-Learning on Youth Policies“ v Berlíně .................................................................................. 13
Schválení projektu „K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“................................................ 13
Společná zpráva o mládeži zemí V4 .............................................................................................................................. 13
SPORT................................................................................................................................................................................ 14
Komisařka Vassiliou poslala vzkaz na fotbalový šampionát EURO 2012 ...................................................................... 14
Studie proveditelnosti týkající se budoucích opatření pro mobilitu v oblasti sportu v EU: výzva k předkládání
nabídek ......................................................................................................................................................................... 14
NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ ................................................................................................................................ 15
SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ ....................................................................................................................................... 15
EU PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ............................................................................................................................................... 15
KONTAKT ............................................................................................................................................................................... 15

2/datum vydání: 11. července 2012

HLAVNÍ EU TÉMATA
Dvoudenní Evropská rada: na programu opět krize
Pravidelný červnový summit Evropské unie se už poněkolikáté věnoval
hospodářským problémům sedmadvacítky, Evropští politici se pokoušeli najít
řešení současné krize eurozóny. Prezidenti a premiéři, mezi nimiž Českou
republiku zastupoval premiér Petr Nečas, také jednali o prohloubení
ekonomické a politické unie, tedy přenesení dalších pravomocí z národních
metropolí na EU.
Pro Českou republiku bylo jedním z klíčových bodů téma bankovní unie.
"Pro nás je mimořádně citlivá otázka regulátorů z hostitelských zemí a domácích zemí u mateřských a domácích
společností," uvedl pro ČTK ministr financí Miroslav Kalousek. Posilování regulačních orgánů v zemích mateřských ústavů
je pro ČR nevýhodné, protože většina bank v zemi je vlastněna
zahraničními finančními ústavy. Vedle ekonomických a finančních
otázek, spojených do projednání Paktu pro růst a pracovní místa
a diskuze k návrhu nového víceletého rozpočtu EU na období
po roce 2014, debatovali šéfové států a vlád také o pokroku
při budování Společného evropského azylového systému nebo
o přístupových rozhovorech s Černou Horou.
Summit bedlivě sledovaly i finanční trhy, k výsledkům jednání
byly ale už předem skeptické. "Nemyslím si, že vzhledem
k agendě by summit EU mohl přinést něco podstatného. Nemyslí
si to ani trh," uvedl pro Reuters analytik Brad Bechtel
ze společnosti Faros Trading.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Tiskové zprávy k jednání Evropské rady - Invitation letter by President Van Rompuy to the European Council
Tiskové zprávy k jednání Evropské rady - TOWARDS A GENUINE ECONOMIC AND MONETARY UNION - Report by
President of the European Council - Herman Van Rompuy
Na fotografii: Rada pro obecné záležitosti (GAC) 26. 6. připravuje jednání Evropské rady

Ministři vnitra EU schválili nová pravidla pro Schengen,
Evropský parlament protestuje
Ministři členských zemí na zasedání Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci, které proběhlo 7. června v Lucemburku,
se jednomyslně postavili za dočasné obnovení hraničních kontrol
v schengenském prostoru. Členské země chtějí, aby v případě,
že některý ze schengenských států nebude schopen plnit své
povinnosti, jinými slovy nezvládne z nejrůznějších důvodů
dostatečně chránit vnější hranici EU před ilegální migrací, měly
možnost znovu obnovit hraniční kontroly. Znovuzavedení takových
kontrol (v maximálním rozsahu šesti týdnů, avšak s možností
výjimečného prodloužení) zůstane plně v kompetenci členských
států. Rozhodnutí jedné země ale budou muset následně posvětit
i ostatní členské státy. „V případě ilegální migrace si nesmíme
dovolit mít žádnou slabinu,“ uvedl na tiskové konferenci po skončení ministerského jednání dánský ministr
spravedlnosti Morten Bodskov. „Schengenská spolupráce je v ohrožení, a je proto nutné rychle přijmout nějaké řešení,“
dodal.
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Ministři také dali najevo, že by chtěli, aby Evropský parlament o návrzích nové legislativy nerozhodoval (procedura
spolurozhodování, při níž má EP stejné pravomoci jako Rada), ale pouze poskytl své stanovisko (procedura konzultace,
pří níž je stanovisko EP pro Radu nezávazné). Europoslance tím rozzlobil. Podle některých jejich vyjádření si ministři
svým jednáním „koledují o konfrontaci“. „Všechny naše obavy se zhmotnily. Nemůžeme to akceptovat. Je to jasné
porušení podstaty loajální spolupráce mezi institucemi,“ komentoval situaci lídr liberálů v EP Guy Verhofstadt.
Poslanci už si vyžádali, aby dánské předsednictví celou věc vysvětlilo na příštím plenárním zasedání. Mezitím Evropský
parlament pozastaví svou spolupráci s Radou na legislativních návrzích do té doby, než bude dosaženo uspokojivého
výsledku týkajícího se správy Schengenu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Tisková zpráva k výsledkům rady
Na fotografii: Ministr vnitra Jan Kubice na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

Prezident Klaus podepsal přístupovou smlouvu Chorvatska k EU
Prezident republiky podepsal přístupovou smlouvu Evropské unie
s Chorvatskem ve středu 27. června a ukončil tak její ratifikaci v České republice.
Smlouvu už dříve schválily obě komory parlamentu. Vláda nakonec ratifikaci
nespojila se schvalováním české výjimky z Lisabonské smlouvy, která se týká
Charty základních práv Evropské unie. Přístup Chorvatska se po schválení ve
všech členských zemích dostane na jednání Evropské rady, kde se zatím
předpokládá, že vláda svůj požadavek s konečnou platností vznese. Poté by se ale
už ratifikační proces v českém parlamentu mohl zkomplikovat. Senát s převahou
sociální demokracie totiž už několikrát oznámil, že českou výjimku nepodpoří.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Text přístupové smlouvy s Chorvatskem

Specifická doporučení Evropské komise České republice
Počátkem června vydala Evropská komise Doporučení (tzv. country specific recommendations)
k Národnímu programu reforem ČR na rok 2012 a ke konvergenčnímu programu ČR na období
2012 až 2015, které budou publikovány počátkem července 2012. Tyto dokumenty se zaměřují
na slabá místa v ekonomikách každého členského státu EU. Česká republika obdržela
doporučení od EK a Rady EU v oblastech, jako jsou makroekonomická stabilita, důchodový
systém, veřejné služby zaměstnanosti, veřejná správa a vzdělávání. Co se týče oblasti
vzdělávání, je České republice doporučováno "přijmout nezbytné právní předpisy k vytvoření
transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysokých škol a výzkumných institucí. Dále potom
zabezpečit, aby financování bylo udržitelné a vázané na výsledky hodnocení kvality a vytvořit rámec pro hodnocení
zaměřený na zlepšení v oblasti povinné školní docházky." Pro ČR nejsou tato doporučení překvapením, neboť vycházejí
jak z Národního programu reforem, tak i z priorit MŠMT, a bude jim v následujícím období věnována maximální
pozornost.
Doporučení Evropské komise a Rady EU nemají pro Českou republiku závazný charakter, nicméně by se jimi měla řídit
při plánování národního rozpočtu tak, jak s tímto souhlasila při plánování harmonogramu evropského semestru.
Odkazy na zdroje související s tématem:
EK - Country specific recommendations 2012-2013
EK - Country specific recommendations 2012-2013 pro ČR v českém jazyce
EK - Country specific recommendations 2012-2013 pro ČR v anglickém jazyce

4/datum vydání: 11. července 2012

Druhé parlamentní volby v Řecku
V polovině června proběhly v Řecku druhé parlamentní volby. Předchozí
hlasování na začátku května skončilo patem. Vítězem se stala pravicová
Nová demokracie (ND). Hlavním konkurentem se stala koaliční radikální
levice SYRIZA. Třetí nejvyšší počet hlasů v pořadí obdržela socialistická
strana PASOK. Počet mandátů postačí konzervativcům na koalici se třetími
socialisty.
Nová demokracie se hlásí k úsporné politice oproti levicové straně SYRIZA,
což znamená, že Brusel bude dále podporovat Atény na základě
zahraničního záchranného finančního programu. Řecký národ rozhodl nejen
o sestavení svého parlamentu, ale i o tom, že hospodářsky stíhaná země
bude dále členem eurozóny, tj. platit eurem. Pro Řeky to však znamená přijmutí razantní reformy a rozpočtových škrtů,
jež se dotýkají života běžných Řeků - mimo jiné zasáhly penze a platy. I proto v minulých měsících (v prvním kole voleb)
narůstaly hlasy právě levicové straně SYRIZA, která byla proti snížení rozpočtů. Přesto nová koalice bude mít před sebou
velkou výzvu, a pokud ji nebude plnit, hrozí, že bude Řecko muset eurozónu opustit.
Kromě zmíněných třech stran se dostaly do parlamentu i Nezávislí Řekové, Zlatý úsvit, Demokratická levice a K. K. E.
Výsledek voleb měl pozitivní vliv i na trhy.

Parlamentní volby ve Francii
Dle očekávání socialisté ovládli druhé kolo parlamentních voleb ve Francii. Získali absolutní většinu, což znamená 326
křesel z celkových 577. Pro absolutní většinu však stačilo pouhých 289 křesel. Pro
Francii to bude znamenat, že umožní socialistickému prezidentovi Françoisi
Hollandovi prosazovat kroky, které sliboval ve volební kampani. Levicový
prezident se bude moci opřít o levicový parlament, stane se tak poprvé po
sedmnácti letech.
Druhé místo obsadil konzervativní Svaz pro lidové hnutí (UMP) Hollandova
předchůdce Nicolase Sarkozyho. Získal tak v Národním shromáždění, dolní
komoře parlamentu, 230 křesel.
Definitivně se potvrdil posun francouzské politiky doleva. Volby poznamenala
relativně slabá účast. V porovnání s volbami před pěti lety (účast 49,28 procent
voličů) odvolilo ještě méně, tedy 48,31 procent voličů.

Přezkum regulovaných profesí v ČR
Dne 22. června 2012 se na MŠMT uskutečnilo jednání rezortních koordinátorů zodpovědných za uznávání odborných
kvalifikací v ČR. Na programu jednání byly mj. výsledky projednávání revize Směrnice o uznávání profesních kvalifikací
za dánského předsednictví v Radě EU a informace o jejím plánovaném projednávání za kyperského předsednictví, počet
regulovaných profesí v ČR a zapojení ČR do pilotního projektu EK v transparentnosti, seznámení se s novou verzí
evropské databáze regulovaných profesí, zhodnocení dopadů návrhu legislativního textu Směrnice na právní řád ČR
a také rozšiřování IMI systému.
Vzhledem k tomu, že se ČR spolu s Itálií, Portugalskem a Polskem účastní pilotního projektu EK v rámci transparenčního
mechanismu, provedla již první přezkum regulovaných profesí. V současné době se v Databázi regulovaných povolání
a činností ČR nachází celkem 384 regulovaných profesí vyhlášených ve Věstníku MŠMT. Oproti loňskému roku došlo
k nárůstu o dvě regulované profese, nicméně ČR pokračuje v trendu snižování počtu regulovaných profesí, který započal
v minulých letech. Od roku 2005 došlo k deregulaci celkem 60 profesí. Na základě prvotního přezkumu byl objeven
potenciál u cca 37 profesí, jako např. kapitán, lodník či revizní technik plynových zařízení, které se jeví jako duplicitně
regulované. U poloviny z nich by tedy mohlo být upouštěno od regulace. Dále byly identifikovány profese, u kterých
dochází k omezení právní jistoty občanů, jelikož jsou dle živnostenského zákona živností volnou, ovšem jiný právní
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předpis podmínky jejich výkonu upravuje. Jedná se např.
o odborné lesní hospodáře nebo projektování pozemkových
úprav. Výsledky tohoto prvotního přezkumu jsou vstupem do
debaty o možnostech deregulace jednotlivých profesí, která
bude pokračovat i v průběhu následujícího pololetí. K tomuto
i dalším tématům z oblasti uznávání profesních kvalifikací chystá
ČR mezinárodní konferenci, která se uskuteční 31. října 2012
v Národní Technické knihovně v Praze.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Evropská databáze regulovaných profesí
Databáze regulovaných povolání ČR
IMI systém

Konference na téma: Norské fondy a fondy EHP – zahájení nové etapy
Dne 28. června se v pražském hotelu Don Giovanni uskutečnila konference související
s blížícím se zahájením nové etapy čerpání finančních prostředků z Norských fondů a fondů
EHP v rámci vzdělávání. Na konferenci byla přítomna více než stovka účastníků, nejen
z České republiky, ale také z donorských zemí, tedy z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
Pravděpodobně již na konci července tohoto roku bude vyhlášena první výzva.
Konferenci otevřel svým úvodním slovem Jens Eikaas, velvyslanec Norska v ČR. Uvítal nové
období spolupráce a označil podporu vzdělávání za jednu z předních norských priorit. V rámci
úvodní části vystoupila dále Veena Gill, zastupující norskou partnerskou organizaci (SIU),
Jindřich Fryč, vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy MŠMT
a také Martina Rašnerová, vedoucí ekonomického odboru DZS.
Hlavní náplní konference bylo představení nové fáze programu a všech plánovaných
aktivit. Účastníci konference byli seznámeni s příklady dobré praxe z předchozí fáze
programu a přiblíženo bylo také téma navazování projektových partnerství a jejich
dlouhodobá udržitelnost. Konference byla primárně určena pro zástupce vysokých škol,
VOŠ a konzervatoří, zúčastnili se však také zástupci základních a středních škol a také
studující.
Konference nebyla jedinou akcí, která se zaměřila na téma norských fondů a fondů EHP.
Od středy 27. do pátku 29. června se uskutečnil také kontaktní seminář, který umožnil
navázání prvotních kontaktů mezi zástupci jednotlivých tuzemských a zahraničních
vzdělávacích institucí. Obě akce sklidily mezi účastníky velký úspěch.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na webových stránkách DZS/NAEP
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Jednání skupiny na vysoké úrovni ke vzdělávání a odborné přípravě
v Nicosii
Ve dnech 7. až 8. června 2012 se v Nicosii (Kypr) uskutečnilo jednání skupiny
na vysoké úrovni ke vzdělávání a odborné přípravě. Na programu jednání byla
témata jako evropský semestr a hlavní výzvy v rámci specifických doporučení
EK – tzv. country specific recommendations (dále jen CSR), týkajících se oblasti
vzdělávání, projednávání tzv. multilateral peer-review, spolupráce mezi EK
a OECD a především představení priorit kyperského předsednictví v Radě EU
v oblasti vzdělávání.
Kyperské předsednictví představilo jako svoji hlavní prioritu „Better Europe“
(Lepší Evropa) – založenou na svobodě, solidaritě, lidských právech, sociální
kohezi, inkluzivním růstu a vytváření pracovních příležitostí zejména pro mladou generaci. Mezi věcné priority zařadilo
kyperské předsednictví témata jako:
Sociálně inkluzivní a moderní vzdělávací systém skrze - gramotnost (literacy), follow – up EU 2020, doporučení
k neformálnímu a informálnímu učení
Spravedlnost a excelence v odborném vzdělávání
Zajištění kvality ve vysokém školství
Detailní program kyperského předsednictví uvedeme v zářijovém čísle newsletteru.
Kromě představení témat kyperského předsednictví vyzvala většina členských států Evropskou komisi k širšímu pojímání
vzdělávání v rámci zvyšování konkurenceschopnosti EU a také k lepší koordinaci činností mezi Generální ředitelství EK
pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) a Generální ředitelství EK pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění
(DG EMPL). Členské státy rovněž apelovaly na lepší spolupráci mezi Radou EYCS a Radou EPSCO, resp. Výborem
pro vzdělávání a Výborem pro zaměstnanost.
Skupina na vysoké úrovni ke vzdělávání a odborné přípravě se schází pravidelně, vždy před zahájením nového
předsednictví.

Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu přivítal
19. června 2012 komisařku Androullu Vassiliou
Komisařka Androulla Vassiliou (na fotografii) k návrhu nového programu Erasmus
pro všechny uvedla, že jeho středobodem je vzdělávací mobilita. Komise návrh
zakládá na zjednodušené a koherentní architektuře, která stírá rozdíly a zavádí
synergie mezi jednotlivými sektory, jakož i formálním a neformálním vzděláváním.
Celým programem se budou prolínat tři akce: individuální mobilita, spolupráce
pro inovace a podpora politických reforem.
Členka Evropského parlamentu Doris Pack (DE/Evropská lidová strana) jako
zpravodajka návrhu nového programu Erasmus pro všechny uvedla, že název prostě
neodpovídá obsahu. Ponechání Programu celoživotního učení je nejlepší řešení.
Comenius nebo Leonardo jsou také programy, které toho pro Evropu hodně
udělaly, nejen Erasmus. Na adresu komisařky Vassiliou uvedla, že neřekla vůbec nic
nového od posledního vystoupení. Komise neustoupila ze své pozice ani o milimetr,
ačkoliv dobře ví, že jak Rada, tak Evropský parlament chtějí změny. Rada se již
ve svém částečném obecném přístupu vyjádřila k mnoha problematickým aspektům.
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Seminář Vícejazyčnost a priority jazykového vzdělávání
Seminář Vícejazyčnost a priority jazykového vzdělávání se
uskutečnil 12. června 2012 v Praze. Akci pořádalo MŠMT
s finanční podporou EK v rámci projektu na podporu
diseminace výstupů evropské spolupráce ve vzdělávání
a odborné přípravě.
Ivan Feranec ze Zastoupení Evropské komise v ČR zastřešil
svoji prezentaci evropských priorit v jazykovém vzdělávání
mottem „Hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa“
(L. Wittgenstein) a představil hlavní související evropské
strategické dokumenty. Zahraniční mluvčí semináře Susanna
Slivensky (na fotografii první zleva) zdůraznila možnost
využití existujících nástrojů politiky na podporu vícejazyčnosti
přímo ve třídách a hlavní záměr Evropského střediska
pro moderní jazyky Rady Evropy nabídnout praktické nápady pro výuku. Irena Mašková z odboru mezinárodních vztahů
MŠMT reflektovala evropskou jazykovou politiku v ČR. Kamila Sladkovská představila problematiku jazykového
vzdělávání a kurikulární dokumenty z pohledu didaktika oboru Další cizí jazyk Národního ústavu pro vzdělávání ČR. Svůj
příspěvek zakončila optimistickými slovy: „Monolingualism can be cured!“ Vít Dovalil z Ústavu germánských studií UK
zaujal auditorium prezentací výstupů výzkumu rozhodovacích procesů týkajících se volby druhého cizího jazyka.
Obsah semináře a živou diskuzi účastníků shrnul vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí
MŠMT Jindřich Fryč. Je třeba definovat očekávání pro jazykové vzdělávání v ČR. Bylo by dobré analyzovat současný stav,
definovat znalosti, které očekáváme u žáků (jazykové kompetence) a diskutovat, zda by měl druhý cizí jazyk vystupovat
jako volitelný či povinný předmět. Otázkou zůstává revize rámcových vzdělávacích programů.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Podrobné výstupy semináře – webové stránky ET 2020
SurveyLang’s report and the Executive Summary
Press release and the Eurobarometer survey "Europeans and their languages"

Podunajská konference pro oblast „Lidé a dovednosti“ ve Vídni
Ve dnech 13. až 14. června se ve Vídni uskutečnila konference „Investice
do lidí a dovedností: posílení prostřednictvím spolupráce a vytváření sítí
v Podunají“. Klíčoví řečníci hovořili o lidské tváři rozvoje a na téma „Když
hospodářský růst nestačí“. V hlavním panelu zazněla také otázka rolí, výzev
a příležitostí strategie EU pro Podunají. V odpolední části se účastníci rozdělili
do osmi tematických pracovních skupin, jejichž smyslem bylo roztřídění
zájmových skupin prioritní oblasti 9: „Investice do lidí a dovedností“ (PA9) do užších podoblastí (work areas), a to s vizí,
že ve své činnosti budou případně pokračovat i po skončení konference. Více na webových stránkách – viz odkaz níže.
Na konferenci navázalo 3. setkání řídicí skupiny (steering group)
PA9. Na programu bylo mj. shrnutí závěrů konference pro další práci,
zprávy o aktivitách jednotlivých států, prezentace internetové
platformy, možnosti vývoje dalších projektů v rámci strategie
a příprava zprávy o pokroku Evropské komisi (DG Regio odeslána
na konci června).
Ve dnech 26. až 27. listopadu 2012 se uskuteční první roční fórum
o strategie EU pro Podunají v německém Regensburgu. Na národní
úrovni se v současné době připravuje Rámcová pozice ČR
k makroregionálním strategiím.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky strategie EU pro Podunají – prioritní oblast 9: Investice do lidí a dovednost
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VÝZKUM A VÝVOJ
10. zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor (ERAC) v Dánsku
10. zasedání Výboru pro evropský
výzkumný prostor (ERAC) proběhlo
v dánském
městečku
Horsens.
Na programu jednání byly otázky týkající
se vztahu mezi rámcem evropského
výzkumného prostoru a programem
Horizont 2020, monitoring postupu prací
na Národních
programech
reforem
i výsledky tzv. peer review Estonského
systému výzkumu a inovací. Zajímavým
bodem diskuse byla možnost provázání nejen politiky strukturálních fondů s Národním programem reforem, která se již
děje, ale i provázání programu Horizont 2020 s tímto dokumentem. Evropská komise představila svůj harmonogram
projednávání a aktivit k uskutečnění Evropského výzkumného prostoru a oznámila, že sdělení o Rámci pro Evropský
výzkumný prostor bude uveřejněno až v druhé půlce roku 2012. Inspirativním bodem jednání byla návštěva továrny
LEGO, situované v nedalekém Billundu. Inovativní duch vedení tohoto rodinného podniku, založený na spojení
kreativního myšlení, učení a estetického cítění dětí byl skutečným zážitkem a dokladem, že inovace jsou spojeny
s výzkumem i vzděláváním na všech úrovních.

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) se chce
vydat novým směrem
V italské Ispra se uskutečnilo 41. zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) ve dnech
5. až 6. června 2012. Tentokrát se jednalo v prostorách Společného výzkumného střediska Evropské komise.
Nejdůležitějším bodem jednání byla diskuse o záměru ESFRI rozšířit svůj
mandát, a to tak, že by toto fórum získalo pravomoc posuzovat prioritu
implementace velkých infrastruktur pro výzkum zařazených do seznamu ESFRI
Strategy Forum
ESFRI European
on Research Infrastructures
Roadmap. Jednání v tomto směru budou zahájena během kyperského
předsednictví Radě EU v druhé polovině roku 2012.

Vybíráme z časopisu ECHO: informace
o evropském výzkumu, vývoji a inovacích,
podporovaného z projektu MŠMT
Odkaz na časopis ECHO, který vychází každé dva měsíce:
http://www.tc.cz/echo/

/Science: it's a girl thing!
Větší zapojení žen a dívek do vědy a výzkumu je jedním z dlouhodobých cílů, který se Evropská komise snaží realizovat
i prostřednictvím rámcových programů. V této oblasti se skrývá velký potenciál pro evropský výzkum, protože
z dlouhodobých statistik je zřejmé, že zatímco vysokou školu absolvuje větší množství žen než mužů, vysokých
akademických titulů dosáhne několikanásobně větší počet mužů než žen.
V této souvislosti se 21. června 2012 uskutečnila v Bruselu pod záštitou EK konference „Science: it's a girl thing!“, která
představila a uvedla evropskou kampaň „Ženy ve vědě a v inovacích“. Kampaň se zdaleka netýká jen výzkumné sféry,
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ale oslovuje také různé kategorie dětí a mladých lidí. Jejím cílem je podpořit zájem dívek a studentek o přírodovědné,
technické, strojírenské a matematické obory. Kampaň bude probíhat ve všech 27 členských státech EU v letech 2012
a 2013.

/„Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions“
V březnu 2013 se v Praze uskuteční první evropská konference věnovaná hodnocení dopadů technologií („technology
assessment“) pod názvem „Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions“. Oblast hodnocení dopadů
technologií představuje rychle se rozvíjející sféru a konference a evropský projekt PACITA, který ji pořádá, se snaží
podpořit její rozvoj v ČR. V době rychlého rozvoje nových technologií se stává zásadním nejen předvídat další
technologický vývoj, ale především předvídat jejich možné negativní dopady na životní prostředí, společnost
i jednotlivce.
Konference je určena politikům, zástupcům státní správy, výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních
programů, zástupcům neziskových organizací, sdělovacích prostředků, expertům zabývajícím se metodou technology
assessment a veřejnosti. Program konference umožní diskuzi na plenárním zasedání, otevřenější polemiku v paralelních
sekcích a pracovních seminářích věnovaných následujícím problémovým oblastem: zdravotní péče a lékařství,
zásobování energiemi, změna klimatu, mobilita a všestranné využití informačních technologií.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Text výzvy pro předkládání příspěvků
Stránky projektu PACITA

/Konference k Aarhuské deklaraci o excelenci v Evropském výzkumném prostoru
V rámci svého předsednictví v Radě EU uspořádalo Dánsko na universitě v Aarhusu ve dnech 18. až 20. dubna konferenci
„Excelence 2012“. Záměrem bylo vydat Aarhuskou deklaraci (AD) o excelenci v Evropském výzkumném prostoru. Téma
a záměr nepochybně velmi aktuální, neboť nelze přehlédnout snahy o „čerpání prostředků z rámcového programu“
podle jiných kritérií, než je snaha o docílení skutečně světových a průlomových výsledků výzkumu.
Konference byla rozdělena do tří hlavních celků, které se staly také základem Aarhuské deklarace:
i. Proč je třeba se zaměřit na excelenci v evropském výzkumu a v inovačních politikách.
ii. Co je excelence ve výzkumu.
iii. Jak lze excelenci ve výzkumu udržet a rozvíjet.
Odkazy na zdroje související s tématem:
www.excellence2012.dk

/Nová evropská strategie pro bioekonomiku
Evropa vyhlásila novou strategii pro bioekonomiku, která bude jedním z pilířů strategie Evropa 2020. Biovědy patří mezi
rychle rostoucí obory současnosti a zároveň jsou oborem, do kterého jsou vkládána velká očekávání, že pomohou vyřešit
některé zásadní problémy, se kterými se evropská společnost potýká a bude potýkat.
Vyhlášená strategie se soustředí na několik zásadních cílů:
1. Udržitelné řízení přírodních zdrojů
2. Snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích
3. Adaptace na klimatické změny a zmírnění jejich dopadů
4. Vytváření pracovních míst a udržení konkurenceschopnosti Evropy
V březnu se v Kodani v návaznosti na vyhlášení evropské strategie uskutečnila konference dánského předsednictví Radě
EU s názvem „Bioeconomy in Action“. Na konferenci zástupci politické, vědecké i průmyslové sféry diskutovali otázku
potenciálu bioekonomiky pro podpoření udržitelného ekonomického růstu Evropy. Výstupem konference je deklarace
(The Copenhagen Declaration for a Bioeconomy in Action), ve které jsou formulována doporučení potřebná pro rozvoj
biohospodářství.
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Vybíráme z elektronického přehledu aktuálních informací o evropském
výzkumu
Projekt CZELO – česká liason 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

/Veřejné konzultace ke vstupu občanů zemí mimo EU
Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace k budoucím pravidlům pro vstup a pobyt v EU výzkumných pracovníků,
studentů, žáků, neplacených stážistů a dobrovolníků ze zemí mimo EU. Jedná se o novelu směrnice z roku 2005, která
určila specifický postup pro přijímání občanů třetích zemí za účelem vědeckého výzkumu a směrnice z roku 2004
o podmínkách přijímání občanů třetích zemí za účelem studia, výměn žáků, neplacených stáží a dobrovolnictví.
Do konzultací se lze zapojit do 23. srpna 2012.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webový přístup pro veřejné konzultace

/Střednědobé hodnocení partnerství Budoucí internet
Panel nezávislých expertů potvrdil ve své hodnotící zprávě ze dne 12. června 2012, že partnerství veřejného
a soukromého sektoru Budoucí internet (Future Internet Public-Private Partnership, FI PPP) zůstává i nadále relevantní
pro další období, současně však navrhuje sérii doporučení na zdokonalení tohoto partnerství.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Hodnotící zpráva

/Sdělení EK ke klíčovým technologiím (KETs)
Dne 26. června 2012 zveřejnila Evropská komise sdělení „Evropská strategie pro klíčové technologie – most k růstu
a pracovním místům“, ve kterém vyzývá Evropu k podpoře klíčových technologií (Key Enabling Technologies, KETs).
Na globálním trhu klíčových technologií, který zahrnuje mikro a nanoelektroniku, pokročilé materiály, průmyslovou
biotechnologii, fotoniku, nanotechnologii a pokročilé výrobní systémy, se předpokládá růst z 646 miliard eur na více než
1 bilion eur mezi lety 2008 a 2015, a rovněž se očekává rychlý růst pracovních míst.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Tiskové prohlášení v češtině
Text sdělení

/Kampaň EU pro vyšší zapojení žen do výzkumu a inovací
EK zahájila kampaň, jejímž cílem je získat pro vědu více dívek a podporovat ženy v tom, aby se výzkumem
profesionálně zabývaly. Kampaň usiluje o probuzení zájmu dívek a studentek o přírodovědné, technické, strojírenské
a matematické obory. Kampaň bude probíhat ve všech 27 členských státech EU v letech 2012 a 2013.

/Rada EU podpořila spuštění Evropské inovační partnerství pro vodu
Rada ministrů EU pro životní prostředí schválila dne 11. června 2012 spuštění Evropského inovačního partnerství
pro vodu (European Innovation Partnership on Water). Tímto krokem byla zahájena operační fáze EIP, ve které bude
ustavena Řídící skupina (Steering Group) a vytvořen Strategický implementační plán.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Podrobnější informace
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MLÁDEŽ
Zaměstnanci partnerského Ministerstva národního školství Polské republiky
demonstrovali výbornou spolupráci s odborem mládeže MŠMT ČR při utkání
České a Polské republiky na Mistrovství Evropy ve fotbale.
Na fotografii: Klaudia Wojciechowska, která předsedala pracovní skupině
pro mládež v době polského předsednictví v Radě EU.

Pokračování v projednávání programu „Erasmus pro všechny:
program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport“
Dne 29. května 2012 proběhla ve Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu první výměna názorů
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Erasmus pro všechny: program Unie
pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Předsedkyně výboru a zároveň zpravodajka návrhu Doris Pack
uvedla, že Evropský parlament vítá navýšení rozpočtu o 70 % i navrženou architekturu programu, nicméně upozornila,
že některé aktivity je v návrhu těžké identifikovat. Mládež není podle jejího názoru v návrhu viditelná vůbec. Za vhodný
nepovažuje navrhovaný název a požaduje zachování zavedených značek jednotlivých podprogramů. Zpravodajka dále
upozornila, že minimální alokace jsou uvedeny pouze v doprovodném sdělení, které nemá závaznou povahu. V této
souvislosti navrhla rovněž navýšení alokací na 90 %. Za nepřijatelný
považuje návrh na ustavení pouze jedné národní agentury v každém
členském státě. S většinou připomínek EP souhlasí rovněž Rada. Naproti
tomu Evropská komise trvá na svém původním návrhu. Diskuse
o technických detailech návrhu ve Výboru pro kulturu a vzdělávání EP
proběhne dne 19. července, zpráva zpravodajky bude vyhotovena v září
2012. Hlasování ve Výboru se očekává 6. listopadu 2012.
Další zajímavá diskuse k návrhu programu proběhla dne 11. června 2012, kdy s EuroActivem hovořil na toto téma Karel
Barták, vedoucí oddělení komunikace a valorizace na Generálním ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu.
Podle názoru Evropské komise je třeba i v období ekonomických problémů podporovat financování oblastí, které
pomohou krizi překonat, uvedl Karel Barták. Odkaz na rozhovor naleznete níže.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Erasmus for All Update – European Parliament Exchange of Views
Karel Barták: Podpora mládeže je investicí do budoucnosti

Revize směrnic vztahujících se k vízové povinnosti dobrovolníků
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci za účelem revize dvou směrnic vztahujících se k vízové povinnosti
dobrovolníků. Příspěvky je možné zasílat do 21. srpna 2012 formou vyplnění formuláře na níže uvedeném odkazu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Consultation on the future rules on the entry and residence of non-EU national researchers, students, school pupils,
unremunerated trainees and volunteers in the EU
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Seminář „European Peer-Learning on Youth Policies“ v Berlíně
Ve dnech 14. až 15. května 2012 se delegace odboru pro mládež MŠMT zúčastnila úvodního semináře mezinárodního
projektu „European Peer-Learning on Youth Policy“ v Berlíně. Dvouletý projekt naplánovaný na období 2012 – 2013 je
pilotním projektem evropské spolupráce v oblasti tvorby a implementace meziresortní politiky mládeže a je
financovaný z rozpočtu Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN. SRN v pozici koordinátora
projektu přizvalo k účasti na projektu spolu s Českou republikou také Belgii, Holandsko, Litvu, Francii a Švédsko. Hlavním
cílem je vzájemná výměna know-how v oblasti politiky mládeže vycházející ze skutečných potřeb mladých lidí.
Úvodní seminář v Berlíně byl zaměřen na téma „role regionů a místních samospráv v politice mládeže“. Následný
seminář na téma „positivní politika mládeže“ proběhne koncem října 2012 v Rotterdamu a na jaře 2013 bude v Praze
uspořádán seminář k problematice meziresortní spolupráce při implementaci národních politik a jejich propojení se
Strategií EU pro mládež. Projekt vyvrcholí ve druhé polovině 2013 celoevropskou konferencí pro všechny členské státy
EU, ze které by měla vzejít doporučení k reformám národních politik mládeže.

Schválení projektu „K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním
vzdělávání“
Dne 22. června 2012 byl Expertní skupinou schválen Individuální projekt národní „K2 – Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání“. Cílem projektu je posílení zaměstnavatelnosti a konkurenceschopnosti občanů na trhu
práce prostřednictvím podpory neformálního vzdělávání v rámci celoživotního učení. V tomto smyslu navazuje
na stávající projekt „Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, který
realizuje Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009.
Nový projekt bude zaměřen zejména na dosažení kvalitativních změn v nestátních neziskových organizacích a školských
zařízeních pro zájmové vzdělávání přispívajících k trvale udržitelnému rozvoji neformálního vzdělávání. Projekt vychází
ze stanovených cílů a akčních plánů Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Strategie celoživotního učení
ČR. Náklady činí 57 mil. Kč, projekt bude realizován ve spolupráci MŠMT a Národního institutu dětí a mládeže v období
1. října 2012 až 28. února 2015.

Společná zpráva o mládeži zemí V4
V minulém čísle jsme vás informovali o setkání odborníků na oblast politiky
mládeže zemí Visegrádské skupiny (dále jen „V4“) a Východního partnerství, které
se uskutečnilo u příležitosti českého předsednictví V4 ve dnech 21. až 23. května
2012 v Praze. Jedním z hlavních výstupů byla shoda na podobě společné Zprávy
o mládeži v zemích V4, která bude zpracována v průběhu polského předsednictví
této formace.
Sběr příslušných dat byl zahájen v samotném závěru českého předsednictví V4
(1. července 2011 až 30. června 2012), a to zejména v rámci činnosti Evropského
centra znalostí o politice mládeže a při práci na národních zprávách o mládeži
předložených Evropské komisi v lednu 2012. Následná analýza dostupných dat
doplněná statistickými údaji umožní porovnání situace mládeže v rámci V4, zejména
v prioritních tématech Obnoveného rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže.
Další část zprávy založená na komparativní studii přinese přidanou hodnotu
v podobě sdílení příkladů dobré praxe a následných doporučení na podporu práce s mládeží v zemích V4. Finanční
pomoc pro přípravu zprávy nabídlo Partnerství Evropské komise a Rady Evropy pro oblast mládeže.
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SPORT
Komisařka Vassiliou poslala vzkaz na fotbalový šampionát EURO 2012
V předvečer zahájení evropského fotbalového šampionátu, který se koná v Polsku
a na Ukrajině, poslala komisařka Androulla Vassiliou vzkaz fanouškům a týmům
účastnícím se turnaje: “Toto je moment, na který čekaly miiliony fanoušků po celé
Evropě. Tisíce fanoušků budou v Polsku a na Ukrajině podporovat své týmy.
Jsem si jistá, že na všech stadionech bude skvělá atmosféra. Přeji všem fanouškům
úžasný turnaj a doufám, že společně vyšlou do světa zprávu, že fotbal je o vášni, nikoli
o předsudcích. Gratuluji prezidentovi UEFA panu Michelu Platinimu za organizaci této
události a přeji všem účastnícím se týmům hodně štěstí. Týmy mají tu zodpovědnost
zajistit, že se na EURO 2012 bude vzpomínat jen kvůli těm správným důvodům – kvůli
strhujícím utkáním, gólům, dovednostem hráčů a především fair-play. Ať vyhraje ten
nejlepší!”
O úvodní zápas se postaraly týmy Polska a Řecka. Zápas, konaný ve Varšavě, skončil remízou 1:1. Předzápasové
ceremonie zahajující celý šampionát se se účastnilo více než 800 dobrovolníků z 63 zemí světa. Úvodní ceremonii
připravil kreativní ředitel Marco Balich z Itálie. Maďarský klavírista Adam Gyorgy vystoupil se skladbou polského
skladatele Frédérica Chopina. Více než 150 milionů televizních diváků po celém světě sledovalo úvodní zápas
šampionátu. Stadion ve Varšavě navštívila na zahájení také spousta významných osobností, včetně polského
eurokomisaře Janusze Lewandovského.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Evropská komise

Studie proveditelnosti týkající se budoucích opatření pro mobilitu
v oblasti sportu v EU: výzva k předkládání nabídek
V rámci rozpočtu pro rok 2012 požádal Evropský parlament Evropskou komisi o provedení studie proveditelnosti týkající
se možných budoucích opatření vztahujících se k mobilitě ve sportu v EU v rámci přípravných akcí tzv.“European
Partnership on Sports”.
Evropská komise uveřejnila tuto výzvu 9. června. Výzva k vytvoření studie vychází z kontextu cílů a aktivit navrhovaných
v kapitole týkající se sportu v návrhu nového unijního programu “Erasmus for All”.
Prostřednictvím požadované studie má Komise v úmyslu získat přehled o všech faktických prvcích, které by jí mohly
pomoci určit, zda je potřebné financování opatření týkající se mobility v oblasti sportu na úrovni EU, jaký by byl způsob
jejich proveditelnosti, jakou formu by mohly mít a za jakých podmínek a jaké by mohly být požadované částky.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Stránky Evropské komise - další dokumenty a informace týkající se výzvy
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí se zaměřuje především
na perspektivní odvětví s ohledem na konkurenceschopnost ČR a kromě
absolventů cílí i na nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh
(např. maminky po rodičovské dovolené) a zaměstnané, kteří si chtějí
prohloubit kvalifikaci. Projekt je určen pro všechny občany České
republiky (mimo OSVČ) s trvalým pobytem mimo hlavní město Praha.
Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování.

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Kvalitativní rámec pro stáže, do 11. července 2012
„Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace“ jako stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020, do 7. srpna 2012
Budoucí pravidla EU pro vstup a pobyt výzkumných pracovníků, studentů, žáků, neplacených stážistů a dobrovolníků,
kteří jsou občany nečlenských států EU, do 23. srpna 2012
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

EU PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ
02.07.2012:
02.07.2012:
02. až 03.07.2012:
04.07.2012:
05.07.2012:
11.07.2012:
11.07.2012:
20.07.2012:
28. až 29.08.2012:
28. až 29.08.2012:

Výbor pro vzdělávání/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Policy dialogue on Higher Education policies with Southern Mediterranean countries/Brusel
Pracovní skupina pro sport – Rada EU/Brusel
Technical Seminar on Simplification & Funding Model/Brusel
Výbor pro vzdělávání, pracovní skupiny pro sport a pro mládež (JUMBO)/Brusel
Technical Seminar on Personnel Costs/Brusel
Neformální setkání ministrů zodpovědných za výzkum/Kypr
Zasedání Řídící skupiny Boloňského procesu (Meeting of the Bologna Follow-Up Group)/Nikósie
Jednání v oblasti kultury (Meeting of Senior Officials on Culture)/Nikósie

KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor pro záležitosti EU
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
rks@msmt.cz, antonie.ondrouchova@msmt.cz
tel.: 234 811 441
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