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O atraktivitě Evropy pro občany ČR
diskutovaly komisařka Věra Jourová a
europoslankyně Martina Dlabajová
Možnost vyjádřit se k dění v EU a diskutovat o tom, co by na EU změnili a co naopak
považují za její největší přínos, měli občané během veřejné debaty na téma Atraktivní
Evropa pro mladé s Věrou Jourovou, evropskou komisařkou pro spravedlnost,
spotřebitele a rovnost žen a mužů, a Martinou Dlabajovou, poslankyní Evropského
parlamentu.
Praha 17. února 2017
Mladí lidé v Česku mají k Evropské unii často pozitivní postoj. Mladí, studenti, lidé s vyšším
vzděláním a vyšším ekonomickým statusem vidí budoucnost Evropské unie pozitivněji než
ostatní. Stejně tak vyjadřují nejmladší ročníky nejvyšší míru hrdosti na evropské občanství,
konkrétně lidé ve věku 15 až 19 let. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že s přibývajícím
věkem skepse vůči Unii roste, a klesá i pocit hrdosti na evropské občanství.
Věra Jourová uvedla: „Evropská unie přinesla do Evropy sedmdesát let míru, stabilní
ekonomický růst a nesporné záruky respektování základních lidských práv, práv spotřebitelů
a rovnosti žen a mužů. Evropa je ve světě vnímána jako globální hospodářská a normotvorná
velmoc, kam ostatní chodí pro nápady, vzdělání a za obchodem. Jsou to hlavně mladí lidé,
kteří toto prostředí spolu utváří. Proto jsem ráda, že jsem s nimi mohla dnes diskutovat a
dozvědět se, co pro ně může Evropská unie udělat v dnešní rychle se měnící době."
“Evropská unie nabízí mladým lidem mnoho výhod, které dnes bereme mnohdy jako
samozřejmost. Možnost cestovat, žít či studovat v zahraničí, svobodně podnikat po celé
Evropě, to jsou velké životní příležitosti pro mladé Evropany. Jsem velmi ráda, že se na besedě
sešlo tolik mladých lidí se zájmem o evropské dění, neboť komunikace a sdílení názorů je
rozhodující pro další formování celé Unie," shrnula poslankyně Evropského parlamentu
Martina Dlabajová.
Debata se uskutečnila 17. února 2017 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Akci pořádal
Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a s
Centrem evropských studií a Junior Diplomat Initiative, Fakulta mezinárodních vztahů.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 16 700 studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.

Kontakt pro média
Magdaléna Frouzová
tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR
tel.: +420 773 914 470

Všeobecné informace o dialozích s občany: http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_cs.htm
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