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11. mája

Rozpočet kanadskej vlády na rok 2006
Kanadský minister financií Jim Flaherty oboznámil v utorok 2. mája
parlament s prvým rozpočtom novej konzervatívnej vlády. Minister
oznámil, že plánovanie rozpočtu je oveľa prehľadnejšie a zahrňuje
obdobie dvoch rokov a počíta s opatreniami,
ktoré znížia narastajúce výdavky a štátny dlh o 3
miliardy dolárov ročne. Vláda tiež oznámila, že
bude s finančnými prostriedkami hospodáriť
efektívnejšie. Konkrétne kroky zahrňujú daňovú
úľavu pre jednotlivca v hodnote až 20 miliárd
kanadských dolárov v priebehu nasledujúcich
dvoch rokov, 1,4 miliardy dolárov na ochranu
hraníc a pohotovosť pri naliehavom zdravotnom ohrození a 1,1
miliardy pre armádu. Ďalšie opatrenia sa týkajú zabezpečenia
efektívnej medzinárodnej pomoci, bezpečnosti obyvateľov,
starostlivosti o deti a poľnohospodárstvo. Vláda sa zaviazala k tomu,
že obnoví fiškálnu rovnováhu v Kanade medzi provinciami
a federálnou vládou. Vláda počíta v rozpočtovom roku 2006 - 2007
s výdavkami vo výške 227 miliárd kanadských dolárov a s prebytkom
www.pm.gc.ca www.fin.gc.ca
8 miliárd.

Spor o vývoz kanadského dreva ukončený
Kanada a USA dospeli k dohode, ktorá ukončila dlhoročné spory
o vývoz stavebného dreva. Krajiny sa dohodli, že minimálne
v nasledujúcich siedmich rokoch (s možnosťou predĺženia)
neuloží USA clo na dovoz kanadského stavebného dreva a že
Spojené štáty zaplatia aspoň 4 miliardy dolárov ako čiastočné
vyrovnanie za
u v a l e n i e
vysokého cla na
dovoz
dreva
z Kanady
v minulosti.
Obidve strany sa
tiež dohodli, že
podmienky
sa
budú líšiť podľa regiónov a provincií. „Uzavreli sme dohodu, ktorá
chráni domáce záujmy Kanady a pomáha kanadským komunitám
a zamestnancom,“ povedal pri tejto príležitosti premiér. Spojené štáty
uvalili v máji 2002 na dovoz kanadského stavebného dreva 21% clo,
ktoré malo priamy dopad na kanadských výrobcov a vývozcov.
Špeciálna komisia Severoamerickej zóny voľného obchodu (NAFTA)
rozhodla v auguste 2005 v tomto spore v prospech Kanady, rovnako
ako komisia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) tento rok v apríli.
Obchodné výmeny medzi týmito krajinami denne dosahujú výšku
takmer jednej miliardy kanadských dolárov a v roku 2005 prekročil
objem dreva vyvezeného do USA hodnotu 7 miliárd kanadských
www.pm.gc.ca www.itcan-cican.gc.ca
dolárov.

Formálna úloha Québecu v UNESCO
5. mája podpísali predseda vlády Stephen Harper a premiér Québecu Jean
Charest dohodu, ktorá umožňuje provincii Québec formálne postavenie
v Organizácii pre výchovu, vedu a kultúru pri Organizácii spojených
národov (UNESCO). Premiér pri tejto príležitosti povedal: „Jednou zo
silných stránok Kanady je jej vládny systém. Otcovia našej krajiny
prezieravo založili pružný federálny systém, v ktorom dovolili názorovo
odlišným a silným skupinám, aby sa spoločne snažili dosiahnuť rovnaké
ciele, a stali sa tak zdrojom sily a inovácií. Nový a otvorený federalizmus
našej vlády je založený na skúsenosti a odbornosti provincií a teritórií.“

Podľa dohody bude provincia Québec menovať svojho oficiálneho
zástupcu do stálej delegácie Kanady pri UNESCO v Paríži a quebecká
vláda bude plne zastúpená v každej delegácii zúčastňujúcej sa konferencií
či seminárov UNESCO. Pred hlasovaním alebo uznesením v tejto
medzinárodnej organizácii budú medzi obidvoma vládami prebiehať
vzájomné konzultácie.
www.pm.gc.ca

Pracovné povolenia pre zahraničných študentov v Kanade
Minister pre občianstvo a prisťahovalectvo Monte Solberg oznámil 27.
apríla, že zahraniční študenti môžu v Kanade pracovať aj mimo areál
školy. Ministerstvo pre občianstvo a prisťahovalectvo (Citizenship and
Immigration Canada, CIC) podpísalo dohodu s takmer všetkými
provinciami, iba Nový Brunšvik a Yukon čakajú na finálnu verziu.
Toto povolenie sa vzťahuje na študentov s riadnym študijným
povolením, ktorí sú zaradení do niektorého zo študijných programov
vybraných verejných škôl pomaturitného typu (netýka sa škôl
jazykových a výmenných pobytov) už aspoň 6 mesiacov. Študenti
môžu od minulého týždňa pracovať aj mimo areál školy a to až 20
hodín týždenne počas školského roka a na plný úväzok počas
školských prázdnin. CIC odhaduje, že o povolenie môže požiadať asi
100 000 zahraničných študentov v Kanade. Pilotný pracovný program
bol zavedený v roku 2003 v Manitobe a v roku 2004 v Québecu
www.cic.gc.ca
a Novom Brunšviku.

Svetové urbanistické fórum v júni vo Vancouveri
V dňoch 19. - 23. júna bude kanadský Vancouver hostiť 3. zasadanie
Svetového urbanistického fóra (World Urban Forum, WUF3). Fórum,
zriadené OSN a podporované programom OSN pre ľudské sídla (UNHABITAT), má za cieľ diskutovať o jednom z najnaliehavejších
problémov dnešného sveta: rýchla urbanizácia a jej vplyv na obce,
mestá, ekonomiku a politiku. Podujatie vo Vancouveri predstavuje
unikátne medzinárodné stretnutie o otázkach trvalo udržateľného
mestského rozvoja, na ktorom sa stretne 6 000 účastníkov
(predstavitelia
mimovládnych
organizácií,
profesijných
a akademických inštitúcií ako aj centrálnych a regionálnych vlád,
samospráv, a národných a medzinárodných asociácií) z viac ako 100
krajín. Keďže v roku 2007 bude po prvý krát viac ako polovica
obyvateľov sveta žiť v mestách (v Kanade dnes 80 % obyvateľov žije
v mestách), témou zasadania WUF3 je Naša budúcnosť: trvalo
udržateľné mestá - ako premeniť myšlienky na konkrétne kroky.
www.wuf3-fum3.ca www.unhabitat.org/wuf/2006

Viete, že...
do hniezda orlov na ostrove Hornby v Britskej Kolumbii nainštaloval
dôchodca David Carrick kameru? Za týždeň existencie tejto kamery
napojenej na web sa o každodenné radosti a strasti orlov zaujímalo
40 000 ľudí. David Carrick, ktorý na svojom pozemku pozoruje orly
už 14 rokov, dúfa, že si ľudia vďaka blízkemu pohľadu na život
dravých vtákov uvedomia, ako sú tieto druhy ohrozené a prečo je
potrebné ich chrániť. www.infotecbusinesssystems.com/wildlife

KVÍZ O KANADE
Ktoré mesto v Severnej Amerike sa ako prvé dostalo na zoznam
pamiatok organizácie UNESCO a prečo? (Odpoveď a novú
súťažnú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najvyšší strom Kanady – the
Carmanah Giant – sa nachádza v Carmanah Valley v západnej
časti Vancouver Island a meria 95 metrov.

