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Kanada odsudzuje útok na poslancov v Afganistane
Kanadský minister zahraničných vecí Maxime Bernier odsúdil
samovražedný atentát zo 6. novembra namierený proti poslaneckej delegácii
v afganskej provincii Baghlán, pri ktorom zahynulo deväťdesiat ľudí. „Tento
ohavný útok je úmyselnou urážkou demokracie“, vyjadril sa minister
a dodal, že Kanada podporuje Afganistan a jeho demokraticky zvolenú
vládu. Pri príležitosti uctenia si pamiatky občanov, ktorí zahynuli v službách
Kanady, ktorá sa každoročne koná 11. novembra počas takzvaného
Spomienkového dňa (Remembrance Day/Jour du Souvenir), podporil
kanadských vojakov v Afganistane aj minister obrany Peter MacKay.
„Naším cieľom je zlepšovať životy miliónov Afgancov, ktorí počas vojny
trpeli a trpia, ale aj zabrániť tomu, aby sa z Afganistanu stalo útočisko
teroristov“. V Afganistane pôsobí 2 500 Kanaďanov – vojakov, diplomatov
www.canada-afghanistan.gc.ca
a humanitárnych pracovníkov.

Kanadská vláda výrazne znižuje dane

zjednotiť, zefektívniť a sprehľadniť provinciálne roztrieštený systém
uznávania zahraničných diplomov a rýchlejšie posudzovať ekvivalenty
univerzitných a odborných diplomov získaných v zahraničí. Od októbra
ponúka v provincii Ontário okrem telefonických a elektronických služieb
www.credentials.gc.ca
aj osobné pohovory.

Kanada schválila predaj torontského elektromobilu
Kanadské ministerstvo dopravy povolilo 2. novembra predaj torontského
stopercentného elektromobilu pod názvom ZENN na kanadskom trhu.
Skratka ZENN v preklade označuje
nulové emisie, nulový hluk. Malý
dvojmiestny elektromobil určený
predovšetkým na pomalú premávku
v mestách, kde je maximálna
dosahovaná rýchlosť 50 km/hod, sa
už predáva vo väčšine amerických
štátov, v Mexiku aj v Európe. Cena
vozidla bude na kanadskom trhu
v prepočte asi 340 000 korún. Samotné používanie elektrického vozidla na
kanadských cestách bude závisieť od rozhodnutia jednotlivých
provinciálnych vlád. Prvou provinciou, ktorá už povolila jeho používanie, je
www.zenncars.com
Britská Kolumbia.

30. októbra predložil minister financií Jim Flaherty kanadskému
parlamentu Ekonomickú správu, súčasťou ktorej je rozsiahle znižovanie
daní pre firmy a občanov. O deň neskôr sa menšinovej vláde premiéra
Stephena Harpera podarilo presadiť schválenie tohto návrhu. Kanadskej
ekonomike sa v poslednom období veľmi darí a vláda si môže vďaka
prebytkom v rozpočte dovoliť razantne znižovať dane, ako to sľúbila
voličom pred voľbami. Federálna daň z príjmu právnických osôb klesne
do roku 2012 z 22,1 % na 15 %, a bude tak najnižšia v krajinách G7. Daň
z obratu (obdoba slovenskej DPH) sa od roku 2008 zníži o ďalšie percento
na 5 %. A nakoniec daň z príjmu fyzických osôb bude mať najnižšiu
sadzbu zníženú na 15 % (o pol percenta). Vďaka novým opatreniam
ušetria kanadskí občania a firmy v najbližších šiestich rokoch na daniach
60 miliárd dolárov. Celkom aj s predchádzajúcim schváleným znižovaním
daní klesne daňové zaťaženie za rovnaké obdobie o 190 miliárd dolárov.
Cieľom znižovania daní je zvýšiť produktivitu a zamestnanosť
v ekonomike, posilniť atraktivitu krajiny pre investorov a reagovať na
stúpajúci kurz kanadského dolára, ktorý predražuje export kanadského
tovaru. Okrem daňových opatrení federálna vláda venuje aj 10 miliárd
dolárov na zníženie štátneho dlhu. Reálny rast kanadského hrubého
domáceho produktu HDP sa odhaduje na 2,5 % v roku 2007, 2,4 % v roku
www.fin.gc.ca
2008 a 2,7 % v roku 2009.

Minulý týždeň sa niesol v znamení celého radu ocenení pre kanadských
umelcov. Popová hviezda Céline Dion získala v Monaku prestížnu Cenu pre
legendu, ktorú v minulosti získali napríklad Luciano Pavarotti či Michael
Jackson. Québecká speváčka bola zároveň ocenená aj v Paríži na treťom
ročníku Étoiles Chérie FM (voľne preložené ako Hviezdy radia Cherie FM),
kde cenu udeľujú poslucháči hudobných staníc. Na rovnakej akcii dostal
cenu aj ďalší kanadský spevák Roch Voisine v kategórii Turné roka. Zo
sveta hudby sa teraz presunieme do sveta literatúry, kde bolo minulý týždeň
zverejnené meno držiteľa prestížnej literárnej ceny Giller, udeľovanej od
roku 1994 kanadským autorom anglicky písaných románov a poviedok. V
tomto roku cenu získala spisovateľka Elizabeth Hay za román Late Night on
Air, ktorý vychádza z vlastných skúseností autorky, keď pracovala
v rozhlasovom vysielaní v 70. rokoch minulého storočia v Yellowknife,
http://elizabethhay.com
hlavnom meste Severozápadných teritórií.

Kanada víta vysoké počty kvalifikovaných imigrantov

Viete, že...

Kanadská ministerka pre občianstvo a prisťahovalectvo Diane Finley 31.
októbra vo Výročnej správe predloženej parlamentu oznámila, že
imigračné kvóty pre rok 2008 sa budú pohybovať medzi 240- a 265-tisíc
novoprijatých osôb. Tieto vysoké imigračné čísla, vďaka ktorým sa
Kanada radí spolu s Austráliou ku krajinám prijímajúcim najviac
imigrantov na počet obyvateľov, presadzujú zhodne a nepretržite všetky
kanadské vlády od roku 1993. Od konca 60. rokov mohla kanadská vláda
– rovnako ako Spojené štáty americké – svoje demografické potreby
naplniť rodinnou migráciou. Potreba modernizácie ekonomiky a trhu práce
ju priviedla k rozhodnutiu aktívne sa podieľať na regulácii ľudského
kapitálu, ktorý prúdil do krajiny. Selektívny proces bodového výberu sa
ukázal byť vhodným flexibilným mechanizmom, ktorý vláde dodnes
umožňuje reagovať na nové výzvy rozvíjajúcej sa technologickej
spoločnosti. Najčastejším problémom, ktorému noví imigranti čelia, je
uznanie zahraničných diplomov. Dochádza tak k plytvaniu s cennými
ľudskými vedomosťami a znalosťami. Preto v máji 2007 vláda otvorila
nový Referenčný úrad pre uznávanie zahraničných diplomov (Foreign
Credentials Referral Office, FCRO), ktorý imigrantom pomáha lepšie sa
na imigráciu a pracovnú integráciu pripraviť nielen po príchode do krajiny,
ale mal by cudzincom pomôcť už v krajine ich pôvodu. Úlohou FCRO je

Ocenenie kanadských umelcov

mobil môže slúžiť aj ako peňaženka? Royal Bank of Canada a spoločnosť
Visa Canada oznámili minulý týždeň začiatok testovania technológie, ktorá
umožní zákazníkom používať mobil ako elektronickú peňaženku. Pilotný
projekt testovaný v Ontáriu bude v ideálnom prípade spustený v roku 2009.
Technológia známa ako m-platby už dlhší čas funguje v niektorých
ázijských krajinách. Zákazníkovi stačí vziať mobil a priblížiť ho
k bezdrôtovému terminálu, ktorý z neho odpočíta danú sumu. Netreba
zadávať PIN, takže sa predpokladá využitie na úhradu menších súm, pretože
je vyššia pravdepodobnosť zneužitia. V Kanade sa bezdrôtové technológie
používajú zatiaľ len obmedzene, ale najmä kľúčoví mobilní operátori
www.cbc.ca/news
intenzívne pracujú na ich spustení.

KVÍZ O KANADE
Akú sadzbu dane z príjmu platia firmy kanadským provinciám?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Predaj lístkov na zimnú olympiádu vo
Vancouveri v roku 2010 začne 11. októbra 2008 a polovica z 1,6
milióna lístkov bude stáť maximálne 100 dolárov, stotisíc ich
bude za 25 dolárov.

