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Predseda vlády sa stretne s prezidentmi USA a Mexika
Kanadský premiér Paul Martin sa 23. marca stretne s americkým
prezidentom Georg W. Bushom a mexickým prezidentom Vicente
Foxom na pôde Baylorskej univerzity v Texase. Najvyšší predstavitelia
týchto krajín budú rokovať o trojstrannej spolupráci v rámci “Nového
partnerstva v Severnej Amerike“. Nové partnerstvo je projekt zvýšenia
bezpečnosti, bohatstva a kvality života občanov Severnej Ameriky, ktorý
bol vyhlásený Kanadou a Spojenými štátmi pri príležitosti návštevy
prezidenta Busha v Ottawe 30. novembra 2004. Všetky tri krajiny sú
členmi Dohody o severoamerickej zóne voľného obchodu (NAFTA),
ktorá vznikla v roku 1994. Summit sa tiež má zaoberať harmonizáciou
obchodných predpisov týchto troch krajín a znížením byrokracie
v oblasti obchodu a investícií. Kanadského premiéra budú v Texase
sprevádzať podpredsedníčka vlády a ministerka pre verejnú bezpečnosť
a krízové situácie Anne McLellan, minister zahraničných vecí Pierre
Pettigrew a minister priemyslu David Emerson.
www.pm.gc.ca

Kanada a Kjótsky protokol
V zákone o rozpočte, predloženom na schválenie do parlamentu vo
februári, federálna vláda prijíma množstvo opatrení, ktoré majú
Kanadu priblížiť k cieľu využívať v budúcnosti čistú energiu. Zároveň
majú zvýšiť efektívnosť, udržateľnosť a medzinárodnú konkurencie
schopnosť kanadskej ekonomiky, to všetko v záujme splnenia cieľov
krajiny v oblasti zníženia emisií v rámci Kjótskeho protokolu. Tieto
opatrenia obsahujú 1 miliardu kanadských dolárov vo „Fonde čistoty“,
ktorý podporuje najúčinnejšie projekty znižujúce emisie skleníkových
plynov a doplňuje súčasný rozvoj trhu obchodovania s emisiami.
Medzi týmito opatreniami nájdeme aj cielenú podporu výroby energie
z vetra a ďalších obnoviteľných zdrojov a zlepšenie zateplenia
rodinných domov. Patria sem tiež daňové stimuly pre investície do
„zelených“ technológií, napr. možnosť zľavy na vozidlá spĺňajúce
prísnejšie ekologické kritériá, a investície do verejnej infraštruktúry,
vrátane presunu 5 miliárd kanadských dolárov z dane z plynu obciam
na podporu udržateľnej infraštruktúry. Ďalšie prostriedky budú
smerovať na vytvorenie vedeckej a technologickej stratégie dlhodobo
udržateľnej energetiky. V rámci vyššie uvedených opatrení sa bude
federálna vláda tiež usilovať o dohodu s veľkými
pôvodcami
znečistenia a výrobcami automobilov, ktorá by stanovila konkrétne
ciele znižovania emisií skleníkových plynov. Premiér Paul Martin
v tejto súvislosti uviedol: „Kanaďania si želajú, aby sme našu krajinu
pripravili na budúcnosť. To znamená usilovať sa o dosiahnutie čistého
vzduchu, čistej vody a zdravia populácie. Znamená to tiež ekonomiku,
ktorá naplno využíva princípy trvalo udržateľného rozvoja
www.pm.gc.ca www.fin.gc.ca
a udržateľnej technológie.“

Kanada prijala vlani takmer 236 000 prisťahovalcov
Kanadský minister pre občianstvo a prisťahovalectvo Joe Volpe
minulý týždeň oznámil, že podľa predbežných údajov získalo
v roku 2004 povolenie k trvalému pobytu v Kanade 235 808
žiadateľov. „Ľudia, ktorí prichádzajú do Kanady, obohacujú našu
kultúrnu mozaiku a zároveň prispievajú k blahobytu a zvyšovaniu
medzinárodnej konkurencie schopnosti Kanady,“ uviedol Joe
Volpe. Z uvedeného počtu imigrantov tvorila tzv. ekonomická
kategória (žiadatelia z radov kvalifikovaných pracovníkov
a podnikateľov vrátane rodinných príslušníkov) približne 57 %.
Kategória zlučovania rodín, kategória utečencov a žiadatelia,
u ktorých boli zohľadnené humanitárne dôvody, predstavovali
zvyšných 43 %. Vlani prijala Kanada 33 000 utečencov, čo je
oproti roku 2003 nárast o 26 %. Svedčí to o úsilí Kanadskej
poskytnúť ochranu tým, ktorí to skutočne potrebujú. V rámci
imigračných dohôd jednotlivých provincií s federálnou vládou,

provincie vlani prijali viac ako 50 000 prisťahovalcov, čo je nárast
o 15 %. Joe Volpe k týmto číslam dodal: „Všetci Kanaďania by
mali byť hrdí na to, že si toľko ľudí vybralo túto krajinu za svoj
www.cic.gc.ca
domov.“

Kanada na Expo 2005 v Japonsku
Od 25. marca do 25. apríla sa v japonskom Aichi koná svetová výstava,
na ktorej sa zúčastní aj Kanada. Kanadský pavilón je architektonickým
a technologickým
zázrakom, ktorý je
naviac vyrobený
z recyklovateľných
materiálov a bude
mať preto na svoje
okolie minimálny
ekologický dopad.
Námetom výstavy
je
Múdrosť
prírody, Kanada
má potom tému
Múdrosť rozmanitosti, ktorú predstavujú tri sféry: geosféra, biosféra
a etnosféra. Výstavu navštívi asi 15 miliónov ľudí z celého sveta.
Kanadu bude reprezentovať množstvo umelcov, napríklad speváčka
Alanis Morissette, či talentovaný frankofónny hudobník Corneille.
Ministerka kanadského dedičstva Liza Frulla povedala, že táto výstava je
„vynikajúcou možnosťou, ako nechať rozoznieť náš hlas na
medzinárodnej úrovni, prezentovať našu históriu a kultúru ľuďom
z celého sveta a propagovať hodnoty, ktoré sú nám blízke: rešpektovanie
rozmanitosti a rovnakých príležitostí pre všetkých.“
www.expo2005canada.gc.ca

Kanadská provincia Quebec objavuje Slovensko
Jocelyn Néron z Divízie exportu a investícií Ministerstva
ekonomického rozvoja provincie Quebec, teritoriálne orientovaný
na Strednú a Východnú Európu, navštívil v dňoch 28. februára až
1. marca Slovensko. Cieľom jeho cesty, vôbec prvej v histórii, bolo
zoznámiť sa miestnym ekonomickým prostredím a preskúmať
možnosti ďalšej obchodnej spolupráce. Obchodná sekcia Kancelárie
veľvyslanectva Kanady zorganizovala stretnutia s firmami, ktoré už
v súčasnosti spolupracujú so spoločnosťami z Quebecu (Candom,
KOUEI Slovakia, PSA Trnava) a tiež s firmami, kde sa črtá možnosť
budúcej spolupráce (VÚJE Trnava). Počas stretnutia s predstaviteľmi
Ministerstva hospodárstva, zástupcovia agentúry SARIO a Kanadskoslovenskej obchodnej komory konštatovali, že potenciál vzájomného
obchodu a investícií je veľmi sľubný.

Predstavitelia slovenských a kanadských firiem
o možnostiach vzájomnej spolupráce
Dňa 16. marca sa uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských firiem s
predstaviteľmi pobočiek kanadských firiem na Slovensku. Stretnutie
spoločne pripravili Kanadsko-slovenská komora obchodnej spolupráce
a Obchodná sekcia Kancelárie veľvyslanectva Kanady v Bratislave.
Chargé d‘affaires Kancelárie veľvyslanectva John Broadbent v
krátkom príhovore k 40 účastníkom stretnutia uviedol, že súčasný
ekonomický rozvoj Slovenska podporený rastom investícií ho robí
atraktívnejším pre zahraničné trhy, vrátane kanadských firiem, ktoré
vyvážajú produkty, technológie, služby a investície. Výrazný
technologický pokrok Kanady umožňuje slovenským firmám doviezť
konkurencieschopnú a stabilnú kvalitu. Prezident komory John Novak
podporil tieto názory a ocenil stretnutie ako ďalšiu z akcií, ktorá
pomáha rozšíriť členskú základňu komory.
www.cancham.sk

