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HLEDÁ SE MINISTR

Aktuálne, spoľahlivo, nezávisle.
Exkluzívne: Dušan Chrenek odpovedal na
otázky Európskeho reportéra
V popoludňajších hodinách v rámci štruktúrovaného dialógu vystúpil vedúci
Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku Dušan Chrenek, ktorý diskutoval
s poslancami EP a Rady EÚ na tému Slovensko, EÚ a ja. Nám sa ho podarilo
vyspovedať.
Ako hodnotíte projekt Rozhoduj o Európe?
D.Chrenek: Je to naozaj vynikajúci projekt a ja som veľmi rád, že sa dostáva
k veľkému počtu študentov, ktorí sa aktívne zapoja, naučia sa niečo viac
o Európskej únii, vedia ako Európska únia pracuje, aké má inštitúcie, kto o čom
rozhoduje a majú viacej informácií o Európe čo im pomôže do budúcnosti, aby
mohli lepšie využívať príležitosti a práva, ktoré nám všetkým dáva Európska
únia.
V rámci agendy Modelového zasadnutia, ministri a poslanci európskych
inštitúcií riešia agendu tabaku a roamingu. Čo sa týka tabakovej
smernice, problémom je harmonizácia obalov. Aký je váš názor na
štandarizované obaly?
D. Chrenek: Tak pre mňa je dôležité to, že mladí ľudia sa o tom bavia. Celkovo
Európska Komisia robí dosť veľa, aby sa aj počet fajčiarov v Európskej únií
znížil, pretože je to naozaj nebezpečné pre zdravie a milióny ľudí umierajú na
dopady fajčenia. Preto je dobré, že mladí ľudia o tom rozprávajú, vidia aké sú
nebezpečia a tiež čo sa dá robiť, aby tabak zabíjal čo najmenší počet ľudí.
V Európskej únií je veľmi dobrá kampaň o ex-fajčiaroch, ktorá ukazuje, že
práve ľudia, ktorí prestali fajčiť majú lepší život, kvalitnejší a pomáha im to
v živote.
Podporujete zrušenie roamingových poplatkov v EÚ? Myslíte si, že dôjde
k zníženiu cien v členských krajín v rámci pripravovaného návrhu?
D.Chrenek: Som za zrušenie roamingových poplatkov. Mne osobne by to
pomohlo, keďže aj často cestujem do zahraničia. Myslím, žeby to pomohlo
všetkým ľuďom v Európskej únií a aj by to ukázalo, že Európska únia je jeden
celok v podobne jednotného vnútorného trhu na ktorom by mali platiť rovnaké
pravidlá. Už to, čo sa dosiahlo doteraz v porovnaní s obdobím pred desiatimi
rokmi, keď ľudia sa báli zapnúť telefón v zahraničí, zavolať svojim blízkym
alebo si pozerať údaje na internete, teraz to už vôbec neplatí. Ľudia sa už vôbec
neboja telefonovať v Európskej únií, boja sa telefonovať, keď vyjdú von
z Európskej únie.
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WANTED
Organizační tým modelového zasedání
vyhlašuje pátrání po nezvěstném ministrovi
Holandska, kterého není možné od včerejšího
dne telefonicky kontaktovat. Pokud jste
hledaného ministra viděli nebo o něm máte
jakékoliv zprávy, informujte prosím štáb
Európského reportéra, případně vyzvěte
daného ministra, aby se neodkladně dostavil jako poslední chybějící účastník - k podepsání
prezenční listiny.

Záujem mladých ľudí o EÚ je relatívne nízka. Čo je
problémom ?
D. Chrenek: Vidím problém v tom, že vzdelávanie
v Európskej únií je slabšie, intenzita je dosť nízka.
Určite by pomohlo aj rozširovanie vzdelávania o EÚ,
ale aj širšie povedomie v spoločnosti o význame
európskych inštitúcií, ako aj väčšia aktivita politikov,
aby ukázali, že v Európskom parlamente sa rozhoduje
o dôležitých veciach a že oni budú dobre
reprezentovať Slovensko na európskej úrovni, kde je
možné rozhodnúť o veciach, ktoré sa dotýkajú
každodenného života nás všetkých.
Aký je postoj učiteľov k skvalitneniu vzdelania
ohľadom EÚ? Ako prispieva k zlepšeniu úrovne
vzdelávania Zastúpenie Európskej Komisie na
Slovensku?
D. Chrenek: Mnohí učitelia majú záujem vzdelávať
študentov o Európskej únií, priblížiť im fungovanie
Európskej únie a snažia sa aj využívať rôzne európske
projekty, či európske programy. Využívajú to nielen
na vzdelávanie o EÚ, ale aj na zlepšenie kvality
vzdelávania vo všeobecnosti. Spolupracujeme
s ministerstvom školstva, kde by sme chceli pripraviť
širší vzdelávací program, ktorý by sa dostal naozaj
k veľkému počtu študentov a bol by som rád keby aj
v študijných osnovách, najmä pre stredné školy bolo
viac informácií o Európskej únií.
Autor: Andrea Klimčová
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Predstavujeme Generálny sekretariát – Part 2

Bulharský minister myslí na
ľudí
Bulharský minister Adam Stražovec
má obavy, že smernica regulujúca
predaj tabakových výrobkov bude
postupne viesť k zníženiu dopytu,
čím následne utrpí produkcia
tabakových
výrobkov.
Minister
Stražovec sa vyjadril, že to bude
pravdepodobne viesť k zníženiu
počtu pracovných miest, pričom
Európska komisia nemá plán ako
nahradiť tento výpadok. Vyjadrenie
eurokomisárky Netukovej, že daná
smernica bude mať pravdepodobne
pozitívny dopad na verejné financie,
keďže sa v EÚ očakáva úspora vo
výške 500 mil. eur znížením výdavkov
na choroby spôsobené fajčením. To
však minister Stražovec považuje za
neuspokojivé, keďže mnohí živitelia
rodín by mohli prísť o jediný príjem.

Roman Badík
Roman je šedou eminencí modelového
zasedání. Málokdo tuší, co přesně dělá,
ve skutečnosti je ale od počátku hybnou
silou projektu Rozhoduj o Evropě. Na
vzdělávacích cestách do Bruselu
propadl kouzlu evropských institucí
natolik, že se rozhodl přenést je do
Olomouce a později do celé České
republiky. Nyní by rád tento zážitek
zprostředkoval
také
slovenským
studentům, tuto misi chápe jako osobní
výzvu a splacení dávného dluhu – jako
potomek slovenských rodičů totiž
neovládá místní jazyk, což v něm
vyvolává výčitky svědomí a existenciální
krizi.

Zapomněli delegáti na dobré způsoby?

Autor: Martin Vereš

Koniec roamingu –
zbytočný diktát Teplíc?

ďalší

Dnes bola na zasadaní inštitúcií EÚ
predstavená agenda, ktorej súčasťou
je
i veľmi
ambiciózny
plán
postupného znižovania cien, až
konečného zrušenia roamingu. Táto
na prvý pohľad veľmi lákavá správa
má však výrazné trhliny. Tak, ako pri
mnohých predošlých nariadeniach,
sa i teraz mnohí pýtajú, či je takýto
diktát Bruselu – resp. Trenčianskych
Teplíc – vôbec nutný. Roaming totiž
EÚ reguluje už niekoľko rokov a prax
ukázala, že ceny (či už dát alebo
hlasových služieb) sú pod vplyvom
zdravej súťaže po pár rokoch
omnoho nižšie, než strop nastavený
úradníkmi. Regulácia bola teda
doteraz zbytočná. Bude tomu tento
krát inak? Pomôže návrh nariadenia
Rady a Parlamentu znížiť ceny pre
zákazníkov, alebo opäť minieme
mnoho eur na implementáciu
zbytočných predpisov?
Autor: Tomáš Madleňák

Trenčianské Teplice zaznamenaly druhý den modelového zasedání
nárůst teploty související s procházející teplou frontou. Kromě
zvýšeného počtu návštěvníků letních zahrádek a koupališť se tento
jev projevil také v uzavřených zasedacích místnostech hotelu Most
slávy. Sukně delegátek jsou kratší a kratší a delegáti odkládají kravaty
a saka. Kam až tento trend zajde? Budou příští jednání evropských
institucí probíhat v plavkách?

Přistižen: Člen generálního sekretariátu se
nemůže odtrhnout od naší facebookové
stránky. Lajkuješ i ty?

