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Co chcete vědět o Evropské unii
V minulém měsíci se na mne obrátila redakce Listů Prahy 14 se žádostí o reakci na minianketu, která vychází v tomto
čísle časopisu. Ráda bych se tedy zmínila o některých aspektech našeho vstupu do Evropské unie. Z ankety totiž v prvé
řadě vyplývá, že lidé postrádají informace, na základě kterých by měli v červnovém referendu rozhodnout o budoucnosti
naší země.
Nejprve ke zdrojům, z nichž mohou naši občané získávat důležité informace o tom, co s sebou vstup do EU přináší. Již několik let
existuje osvědčená bezplatná telefonní linka ministerstva zahraničních věcí 800 200 200, na níž sdělí zkušení operátoři případným
zájemcům vše, co je zajímá o Evropské unii. Širokou paletu informací a zpráv z aktuálního dění v Unii nabízí též webová stránka
ministerstva. Kromě toho upozorňuji na Informační centrum EU v Rytířské ulici. Toto centrum, v němž je možno získat nepřeberné
množství tištěných materiálů o Evropské unii a o našem přistoupení, je pod správou Delegace Evropské komise v ČR. Samotné
ministerstvo také zajišťuje informační kampaň, v níž budou občanům poskytovány informace o Unii na televizních obrazovkách, v
novinách a časopisech i formou nejrůznějších vzdělávacích seminářů.
Z dotazů, které došly na adresu redakce, vyplývá, že většina lidí se zajímá především o sociální problematiku. Zde je třeba říci, že
důchody i sociální systémy jsou plně v kompetenci národních států a unijní legislativa na jejich konkrétní podobu nemá vliv. Důchody je
možné vybírat v kterékoli zemi Evropské unie, kam se penzista přestěhuje. Pro občany v produktivním věku je také důležité, že doba
odpracovaná v různých zemích Unie se pro určení konečné výše starobního důchodu sčítá. To však bude platit teprve od chvíle našeho
vstupu. Zvýhodňování občanů České republiky, kteří budou sdílet český důchodový systém a budou pobírat plat v eurech, nepřipadá v
úvahu.
Mnoho lidí se také ptá na osud malých a středních podniků v Unii. Právě těm přinese vstup obrovské možnosti růstu. Právo volného
pohybu zboží a služeb jim totiž poskytne možnost expandovat na zahraniční trhy v Evropě bez celních a dalších omezení. Kterýkoliv
výrobek, který splňuje podmínky prodeje na českém trhu, bude možno prodávat i v zemích Unie. V rámci volného pohybu služeb se
budou moci domácí drobní podnikatelé stěhovat dočasně či natrvalo se svými živnostmi do všech členských států EU. To se ostatně
týká všech pracovníků, kteří budou moci být zaměstnáni kdekoliv v Unii, a samozřejmě také analogicky i nezaměstnaných, jimž se
otevře celoevropský trh práce.
Nabízí se ještě celá řada možných otázek a odpovědí, na něž zde nezbývá místo. Mohu pouze znovu odkázat na příslušné informační
zdroje.Velmi ráda však odpovím na vaše další dotazy prostřednictvím Listů Prahy 14.
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