Zpravodajský portál EurActiv.cz zve na diskusní setkání
konané s podporou s EU Office České spořitelny

Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR

Kdy: 18. května 2017 od 18.00 do 19.30 hod.
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Akce je pořádána pod záštitou Hospodářské komory ČR
Partnerem akce je Zastoupení Evropské komise v ČR

Záměrem setkání je otevřít národní debatu o budoucí podobě evropského rozpočtu po roce 2020
v kontextu právě probíhající diskuse o proměnách Evropské unie. Akce by měla pomoci s identifikací
témat, která budou z pohledu českých politiků, státní správy, byznysu a dalších expertů zásadní.

Otázky k diskusi:
●
●
●
●

V EU sílí tlak na efektivní využívání prostředků z evropského rozpočtu. Co to bude znamenat
pro nastavení evropské kohezní politiky a „evropských fondů“?
Jaký je reálný prostor pro zavádění evropských daní? A co na ně ČR? Bude jejich zavádění
bránit, pokud se pro ně rozhodnou jiné země v rámci posílené spolupráce?
Nakolik by měl být evropský rozpočet flexibilní? A co by mělo být prioritou: kohezní politika,
zemědělská politika, bezpečnost, věda a výzkum nebo jiné společné politiky a projekty?
Co se stane v případě těsnější integrace eurozóny? Existuje z pohledu ČR prostor pro
podřizování evropského rozpočtu eurozóně? Co by to pro naši zemi znamenalo?

Program akce:
17.45-18.00
18.00-18.30

18.30-19.25
19.25-19.30

Registrace
Úvod, příspěvky panelistů:
● Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a
mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
● Aleš Chmelař, vedoucí Oddělení strategií a trendů Úřadu vlády ČR
● Michal Částek, vedoucí Oddělení Rozpočet EU, Ministerstvo financí ČR
● Petr Zahradník, ekonom, analytický tým České spořitelny; člen Evropského
hospodářského a sociálního výboru
Diskuse, dotazy účastníků
Zakončení

Vydavatel/Publisher
Jan Vitásek | vitasek@euractiv.cz | +420 605 100 993

Šéfredaktorka/Editor-in-chief
Adéla Denková| denkova@euractiv.cz | +420 725 029 013

EU-Media, s.r.o., Všehrdova 547/19, 118 00 Praha 1, Česká republika/Czech Republic

