Evropské hnutí v ČR
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha
Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. v ČR
si vás dovolují pozvat na konferenci

Devět let České republiky v Evropské unii – a jak dále?
Před devíti lety vstoupila Česká republika do rodiny evropských zemí, sdružených v Evropské unii. Svět
se od té doby proměnil. Po šoku, vyvolaném globální finanční a hospodářskou krizí (která ostatně není
dosud překonána), bojuje o přežití společná evropská měna. Mnohé evropské země zápolí s rostoucími
deficity veřejných rozpočtů, s dříve nevídanou nezaměstnaností, s rychlým poklesem legitimity
národních politických reprezentací. Vlivné politické síly zpochybňují další postup evropské integrace.
Klesá i podpora Evropské unie mezi občany samotnými. Jakou cestou se vydá naše země? Jaká by mohla
a měla být její role – a role nás, občanů - v tomto neklidném světě?

Termín: 6. května 2013, 13:00 – 18:30 hodin
Místo konání: Aula Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, I.patro
Malostranské nám. 25, Praha 1
PROGRAM
13:00-13:30
13:30-13:45

13:45-14:45

Registrace
Zahájení konference
Jakub Končelík, děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Eduard Outrata, místopředseda Evropského hnutí v ČR
Kristina Larischová, Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. v ČR
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
Panel 1

Aktuální situace EU a české ekonomiky v podmínkách probíhající
světové hospodářské krize. Pozice ČR, zájmy podnikatelů,
zaměstnanost a sociální politika.

14:45 – 15:15

Je EU schopna reagovat na výzvy světové hospodářské krize efektivně a včas? Dotkne
se dluhová krize eurozóny i nás? Má či nemá se ČR připojit ke Smlouvě o rozpočtové
odpovědnosti? Jak řešit nesoulad v kompetencích EU v oblasti monetární, fiskální a
daňové politiky? Co s rostoucí nezaměstnaností? Nezpůsobí pokles ekonomické
důvěryhodnosti i diskreditaci evropského humanitního a sociálního modelu?
Moderátor: Petr Just, Metropolitní univerzita v Praze
Michal Mejstřík, Institut ekonomických studií FSV UK Praha
Jan Mládek, předseda družstva FONTES RERUM
Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády ČR a člen Evropské komise a předseda EH v ČR
Miroslav Zámečník, člen NERV
Diskuse

15:15-15:45

Přestávka na kávu

15:45-16:45

Panel 2

Strategické volby uplatnění ČR v EU. Čím může ČR prospět EU a čím
EU ČR?

16:45 – 17:15
17:15-17:20
17:20-18:30

Česká republika se během svého členství učí uplatňovat svůj vliv v mnohoúrovňovém
vládnutí, ve kterém se kromě národní úrovně uplatňují i úroveň regionální a evropská.
Nezužujeme nicméně evropskou integraci pouze na „má dáti – dal“? Dokážeme hovořit
jedním hlasem, rozhodovat se a jednat strategicky? Přispíváme ke zdaru společného
díla nebo jsme pouze pasivním členem Evropské Unie? Neotevírají se dveře pro rychlá
řešení a extremismus?
Moderátor: Petr Just, Metropolitní univerzita v Praze
Jiří Schneider, první náměstek ministra zahraničních věcí ČR
Lenka Rovná, zástupkyně ředitele Institutu mezinárodních studií FSV UK Praha
Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK Praha
Diskuse
Závěr konference
Číše vína

Jednacím jazykem konference je čeština.

Zájemce o účast na konferenci prosíme o vyplnění elektronického registračního formuláře
ZDE nebo na www.ceses.cuni.cz.
Registrovat se můžete i na e-mailu: maskova.m@centrum.cz.

Konference se koná za podpory

České spořitelny, a.s.

