O Evropě se letos bude rozhodovat online

Organizátoři projektu

Člověk míní, covid mění. Tak by se dalo parafrázovat jedno
lidové moudro, jelikož letošní modelové zasedání institucí EU
se neuskuteční i přes všechnu snahu organizátorů v Brně, jak
bylo původně plánováno, nýbrž muselo být přesunuto do
online prostoru. I tak ale na nejlepší účastníky z českých a
slovenských regionálních seminářů čeká mezi 22. a 24. lednem
2021 bohatý a rozmanitý program.
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Hlavní část akce bude tvořit simulační část, v rámci které si
účastníci modelového zasedání vyzkoušejí vícedenní jednání o
agendě, kterou skutečně navrhuje Evropská komise. A jedná se
o agendu vskutku čerstvou, která se týká probíhající pandemie
COVID-19, protože se jedná o návrh na posílení pravomocí
Evropské lékové agentury.
Důležitou část programu budou ale také tvořit diskusní
aktivity s hosty, kteří jsou aktivní ve veřejném dění. Pozvání
do debat přijali europoslankyně Markéta Gregorová, vedoucí
zastoupení Evropské komise na SR Ladislav Miko, Zuzana
Wildová a Michaela Doležalová z Národní pracovní skupiny
pro strukturovaný dialog s mládeží a starosta jihomoravských
Branišovic Marek Sovka. Během těchto diskusí budou mít
mladí účastníci možnost vyjádřit se k různým (nejen
evropským) záležitostem, které se bezprostředně dotýkají jich
samých či jejich okolí.
Modelové zasedání institucí EU ukončí letošní první online
ročník projektu. V jeho průběhu se organizátoři setkali přes
platformu MS Teams se středoškolskými studenty z celé České
republiky a Slovenska, aby je hravou a zábavnou formou
informovali o Evropské unii a ukázali jim, jak se dělá evropská
politika a jaká má pravidla.
Jan Jakovljevič

Na posílení pravomocí Evropské lékové agentury panuje napříč
institucemi částečná shoda
Evropští zákonodárci budou na dnes začínajícím zasedání řešit agendu, která je více než
aktuální. Jednat se totiž bude o posílení mandátu Evropské lékové agentury tak, aby bylo
možné v EU zvládat současnou zdravotní krizi i případné krize budoucí. Na potřebě a
podobě tohoto návrhu se státy a frakce již nyní částečně shodnou.
Připojit se k videohovoru a jednat se svými politickými kolegy o posílení mandátu Evropské
lékové agentury (EMA). Tak bude vypadat program ministrů a ministryň členských států a
poslankyň a poslanců Evropského parlamentu počínaje dneškem až do neděle. Samotný návrh je
reakcí na nedostatek pravomocí, které má EU v oblasti zdravotnictví, pročež pak má problémy
vypořádávat se se zdravotními krizemi.
V Evropském parlamentu panuje nad návrhem shoda napříč většinou politických frakcí.
Nejkritičtěji se k posílení mandátu EMA staví Identita a demokracie (ID), jejíž zástupci na jednání
přicházejí spíše s kritikou nezvládání pandemie ze strany EU a členských států, než aby se snažili
o konstruktivní kritiku návrhu. „Pro skupinu Identita a demokracie by suverénní státy měly být
těmi, kdo by krizi řešil a kdo by minimalizoval dramatické dopady, které naši občané zažívají,“
stojí v pozici ID.
Značná shoda panuje také napříč Radou EU, kde je však celá řada států, které jsou nerozhodnuté
a které se budou snažit upravit návrh tak, aby co nejlépe reflektoval jejich zájmy. Jedním
z nejkritičtějších států v Radě je např. Polsko, které je přesvědčeno o tom, že situace je
zvládnutelná pouze na základě specifických opatření, které jsou přijímány na základě konkrétní
situace v dané zemi.
Jan Jakovljevič
Najdi deset rozdílů u obrázků
níže!
Dobře, to je asi hloupá otázka, je
jasné, že celé letošní modelové
zasedání, které se musí uskutečnit
online bude zcela jiné. To hlavní ale
zůstává. I letos si mladí účastníci
budou moct vyzkoušet vícedenní
jednání institucí EU a rozhodovat
tak o Evropě!

vs.

Komisařka Michaela Vinczeová: Pandemie ukázala slabost rezortů
zdravotnictví v členských státech
V čem je podle vás tento návrh zásadní pro EU? Proč je dobré o něm jednat a co přinese
členským státům?
Situácia okolo pandémie koronavírusu nám ukázala slabosti rezortov zdravotníctva v
jednotlivých členských štátoch (ČŠ), pričom na začiatku krízy kompetencie EÚ v tejto oblasti
neboli postačujúce. Ak by sa návrh nariadenia prijal, EÚ by mala možnosť lepšie sa do budúcna
pripraviť na krízové situácie v oblasti zdravia a jeho ochrany, pričom ČŠ by sa mohli spoliehať
na pomoc EÚ v takýchto situáciách, čo značne uľahčuje ich riešenie.
Proč je lepší to řešit v rámci EU, než aby to řešily státy samostatně?
Odpoveď na túto otázku je podobná ako aj pri iných nariadeniach, ktoré presúvajú kompetencie
na EÚ ako celok. Ako spolok európskych krajín sme silnejší ako každá krajina samostatne.
Pravdivosť tohto výroku môžeme pozorovať aj pri nákupe vakcín proti COVID 19. Ak by EÚ
neexistovala je veľmi pravdepodobné, že mnohé členské štáty by sa k nákupu vakcín nedostali
resp. by sa k nemu dostali neskoro a vakcíny by nedokázali nakúpiť v dostatočnom množstve.
Myslím, že tento aktuálny príklad hovorí za všetko. Podobne to funguje aj s nákupom
zdravotníckych ochranných pomôcok a prístrojov.
Měla by EU dostat všeobecně větší pravomoci v oblasti zdravotnictví? Pokud ano, k čemu
by to bylo dobré?
Môj osobný názor je, že by to neuškodilo najmä krajinám, ktoré majú oblasť zdravotníctva
dlhodobo zanedbanú. V niektorých ČŠ sa obnova zdravotníctva uskutočňuje len veľmi pomaly,
príčin je viacero ako napríklad korupcia, nedostatok zdravotníckeho personálu, odliv mozgov,
zastarané vybavenie nemocníc atď. Stav zdravotníctva sa potom odráža aj na kvalite života a
zdravia obyvateľstva v jednotlivých krajinách. Myslím si, že práve preto by rozšírenie
právomocí EÚ v oblasti zdravotníctva pomohlo, procesy by sa zrýchlili, očistili, a postupne by
sa prešlo k renovácií nemocníc a systému čo by pomohlo aj získavaní nových zdravotníkov a
lekárov.
Nebojíte se, že online zasedání zhorší kvalitu jednání a bude těžké najít konsensus?
Už je to takmer rok, čo bojujeme s pandémiou koronavírusu. Za tento čas sa mnohé významné
podujatia presunuli do online podoby, napr. aj hlasovanie EP sa niekoľkokrát uskutočnilo
online, tak isto aj Rady ministrov a iné európske zasadnutia. Myslím si, že všetci zúčastnení sú
natoľko technicky zdatní, že online podoba rokovania nebude prekážkou toho, aby sa dospelo
k čo najlepšiemu rozhodnutiu.
Je něco, co byste chtěla vzkázat ministrům před jednáními?
Budem veľmi rada, ak si ministri návrh nariadenia poriadne preštudujú, keďže znalosť
problematiky je vždy základom úspechu. Budem veľmi rada ak na rokovaní vystúpia či už s
pozitívnym alebo negatívnym postojom voči preberanej problematike, hlavne nech sa neboja
vyjadriť svoj názor a komunikovať s ostatnými účastníkmi rokovania. Základom každého
konsenzu by mala byť komunikácia. Tak teda komunikácii zdar!
Jan Jakovljevič

