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dosavadní podzimní dění v procesu evropské integrace viditelněji než obvykle
vrátilo na piedestal nejvážnějších témat proces dotváření jednotného vnitřního
trhu EU. Ne, že by se o vývoji JVT intenzivně nediskutovalo a nejednalo i v nedávné minulosti, nicméně po jistou dobu bylo toto téma tu zastíněno debatou
o přijímání klíčových strategických a programových dokumentů pro využívání
evropských fondů, tu institucionální reformou Unie, či záležitostmi energetické,
zemědělské či fiskální politiky.
Přestože dosavadní proces naplňování principu čtyř ekonomických svobod dosáhlo přínosů ještě před několika málo dekádami téměř nemyslitelných, objektivní pohled jasně identifikuje možnosti a potenciál dalšího odstraňování bariér
v rámci JVT a jeho pružnějšího a efektivnějšího fungování.

Petr Zahradník
manažer EU Office
+420 261 073 019
pzahradnik@csas.cz

Nejenom, že v rámci JVT stále existují viditelné i těžko hmatatelné překážky, ale
nároky na JVT vyplývají rovněž z dynamického vývoje celé globální ekonomiky.
Na funkčnost JVT se lze z tohoto pohledu dívat jako na schopnost evropské
ekonomiky být dlouhodobě globálně konkurenceschopnou. A to zejména pak
vůči mimořádně dynamicky se vyvíjejícím centrům v Asii, ale i Latinské Americe;
kvalitativně a strukturálně pak zejména vůči Severní Americe či Japonsku.

Jan Jedlička
+420 261 073 484
jjedlicka@csas.cz

Aktuální závěry hovoří především o značném potenciálu rozvoje JVT v oblasti
služeb. Ty se na nynějším ekonomickém výkonu EU podílejí přibližně 70 %, ještě
o něco vyšší měrou vytvářejí celkovou unijní zaměstnanost, avšak jejich obchodovatelnost v přeshraničním kontextu v rámci EU nepřekračuje 20 %.

Alena Smolíková
+420 261 073 308
asmolikova@csas.cz
pod záštitou p. Pavla Kysilky
člena představenstva České spořitelny

V úvahách o kultivaci JVT navíc nelze pominout jeho komplementaritu vůči
Hospodářské a měnové unii (EMU). Zatímco euro prospívá JVT především redukcí transakčních nákladů, zvýšenou transparentností a stabilitou a tedy posiluje proces ekonomické integrace a přispívá konkurenčnímu prostředí, v opačném
případě by JVT měl hladšímu fungování a využití potenciálu euro-zóny přispívat
právě odstraněním jsoucích bariér mezi jednotlivými členskými státy. Pokud by
tyto bariéry přetrvávaly a ekonomické aktivity se dominantně odehrávaly v rámci uzavřených národních hranic, k oprávněnosti existence eura by bylo možné
vznést razantní námitky. EU má však potenciál být ještě otevřenější než dosud a
JVT by tak měl vymezit měřítko opodstatněnosti společné měny.
Téma JVT si nyní více než jindy připomínáme nejen proto, že první lednový týden
roku 2008 si připomeneme 15. výročí jeho oficiálního spuštění. Připomínáme si
jej i proto, že přestože nám dobře a prospěšně slouží, vnímáme současně i jeho
úzká místa, která zbytečně podvazují ekonomickou výkonnost EU jako celku.
Za pozornost čtenářů v tomto čísle Měsíčníku rozhodně stojí nová pravidelná
rubrika „Dotační výzvy“. Tu zpracováváme společně s kolegy z dceřiné společnosti Raven EU Advisory a jak již název napovídá, jejím účelem je monitorovat
vyhlašované či plánované výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU.
S přáním příjemného prožití svátků a konce roku za EU Office
Petr Zahradník

Obsahovým partnerem rubriky Události je
internetový portál EurActiv.cz
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Slovinsko, které se v prvním pololetí 2008 stane jako první z
nových členských států předsednickou zemí EU, zveřejnilo své
programové priority. Podle pravidelné hospodářské prognózy
Evropské komise ekonomický růst „sedmadvacítky“ příští rok
lehce zpomalí. Naopak u inflace se očekává mírný nárůst.
Aktualizovaný Konvergenční program České republiky počítá
s tím, že deficit veřejných financí v příštím roce poklesne pod
kritickou hranici 3 % HDP.

POLITIKA

EKONOMIKA A EURO

Slovinsko zveřejnilo priority svého předsednictví

Evropská ekonomika příští rok zpomalí

Slovinské předsednictví se chce v první polovině roku 2008
zaměřit na implementaci nového cyklu Lisabonské strategie
pro růst a zaměstnanost, energetiku, klimatické změny a vztahy
EU a západního Balkánu.

Komise zveřejnila pravidelnou podzimní prognózu vývoje
unijní ekonomiky na další dva roky. Odhady jsou o něco
pesimističtější než na jaře.

Lisabonská smlouva
Nastupující předsednictví vkládá do ratifikace textu nové
smlouvy, kterou mají na prosincovém summitu podepsat
vrcholní představitelé členských států a vlád, velké naděje.
Slovinsko věří, že ratifikační proces bude uzavřen do konce
roku 2008. Slovinský velvyslanec při EU Igor Sencar oznámil,
že se Slovinsko pokusí jít příkladem a ratifikuje text již v první
fázi svého předsednictví, kterého se ujme k 1. lednu 2008.
Růst a zaměstnanost
Vrcholní představitelé EU budou během jarní Evropské rady
rozhodovat o dalším implementačním cyklu Lisabonské
strategie, jež se nyní nachází ve stádiu revize. Nové kolo
strategie by se podle slovinského předsednictví mělo zaměřit
na posilování výzkumu a vývoje, podporu malých a středních
podniků a vytváření flexibilních trhů práce.
Energetika a klimatické změny
V návaznosti na prosincovou konferenci o klimatických změnách
konanou na Bali, Komise v lednu navrhne možné způsoby
boje s klimatickými změnami. Zvláštní důraz bude kladen
na obchodování s emisemi, zachycování a ukládání emisí a
obnovitelné zdroje. Evropská unie také bude muset rozhodnout,
jakým způsobem řešit snižování emisí skleníkových plynů
po roce 2012, kdy vyprší závazky Kjótského protokolu. Bude
navíc zapotřebí nalézt společný postoj k otázce závěrečné fáze
liberalizace evropského trhu s energiemi a plynem.
Západní Balkán
Velvyslanec Sencar zdůraznil, že stabilita na západním
Balkánu má „obrovský význam“. Velkou prioritou slovinského
předsednictví proto bude poskytnout regionu evropskou
perspektivu. Slovinsko by rádo dosáhlo uzavření Stabilizačních
a asociačních dohod se všemi zeměmi na západním Balkáně.
Nejžhavějším tématem, které nyní Evropská unie v současné
době musí řešit, je konečný status Kosova.
Slovinsko je premiantem mezi novými členskými státy z roku
2004. Jako první přijalo v letošním roce euro, jako první bude
v příštím roce předsedat Radě EU. Vybrané předsednické
priority reflektují nejpalčivější problémy, které musí v současné
době Evropská unie řešit. Slovinským specifikem je důraz na
stabilizaci zemí západního Balkánu, na které má díky své
geografické poloze a společné historii silný zájem.
http://www.svez.gov.si/en/presidency_of_the_eu/
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/slovinsko-zverejn
ilo-priority-sveho-predsednictvi
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Předpověď Evropské komise pro starý kontinent i přes
zhoršené odhady nevyznívá příliš pesimisticky. Růst v
Evropě podle ní stojí na zdravých základech, nicméně
bude poněkud zbrzděn nejistotou panující na finančních
trzích. Hospodářská expanze má pro příští rok zpomalit o půl
procenta, z letošních 2,9 % na 2,4 %.
„Na horizontu se zřetelně nakupily mraky s těmito letními
turbulencemi na finančních trzích, zpomalením v USA a stále
se zvyšujícími cenami ropy. Výsledkem je, že ekonomický růst
se stává mírnějším,“ řekl komisař Almunia.
Ekonomiku by mělo provázet další zvýšení zaměstnanosti – do
roku 2009 by mělo přibýt až 8 miliónů nových pracovních
míst (nezaměstnanost se sníží na 6,6 %). Růst bude podle
prognózy nadále „tažen“ především domácí soukromou
spotřebou. Vylepšování čeká i bilanci veřejných rozpočtů.
Průměrný schodek v EU by se měl přiblížit až k hranici 1 %.
Inflace se v nejbližší době v důsledku růstu cen potravin a ropy
zvýší, ale v průběhu roku 2008 by se měla ustálit na zhruba
2 %, tvrdí prognóza.
V případě české ekonomiky Evropská komise ještě na
jaře předpovídala růst pro letošní rok pouze ve výši 4,9 %,
zatímco v aktuální prognóze už nám přiznává 5,8 %. Rekordní
ekonomická expanze (6,4 %) z minulého roku zůstane pro
nejbližší dobu jen vzpomínkou. V dalších dvou letech by se
růst domácí ekonomiky měl ustálit na zhruba 5 %, tvrdí
Komise. Co se týká veřejných financí, ani letos nesplníme
konvergenční kritéria ohledně rozpočtového schodku. Pod
hranici 3 % dokážeme naše schodky stlačit až od roku 2008.
Dalším problémem může být zvyšující se inflace, která bude
atakovat už příští rok 4 %.
Podzimní hospodářská prognóza Evropské komise
v%

Česká republika
2006 07 08 09
Růst HDP
6,4 5,8 5,0 4,9
Inflace
2,1 3,0 3,8 3,2
Nezaměstnanost 7,1 5,9 5,4 5,0
Saldo VF k HDP -2,9 -3,4 -2,8 -2,7

Evropská unie
2006 07 08 09
3,0 2,9 2,4 2,4
2,3 2,3 2,4 2,2
8,2 7,1 6,8 6,6
-1,6 -1,1 -1,2 -1,1

V případě České republiky je podzimní prognóza podstatně
realističtější než ta vydaná letos na jaře a zhruba odpovídá
našim odhadům. Stejně silného ekonomického výkonu jako
letos či loni již v roce 2008 české hospodářství nedosáhne,
reforma veřejných financí sníží domácí spotřebu a vnější
faktory v zahraničí povedou k ochabnutí poptávky po našich
vývozech. Naopak inflace tlačená nákladovými faktory

Události
pramenícími z vysokých světových cen energií a potravin se
příští rok vyšplhá do okolí 4 %.
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropska-eko
nomika-pristi-rok-zpomali
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/1666

Vláda schválila aktualizovaný Konvergenční
program
Vláda ČR koncem listopadu projednala a schválila pravidelnou
aktualizaci Konvergenčního programu České republiky.
Konvergenční program je materiál každoročně předkládaný
orgánům EU, zabývá se střednědobou udržitelností veřejných
financí dané země a předjímá tak její cestu k přijetí společné
evropské měny eura. V případě členských zemí, které jsou v
tzv. proceduře nadměrného schodku (tj. s deficitem nad 3 %
HDP) se sleduje i plnění závazků spojených s termínem pro
ukončení této procedury. V případě ČR je termínem pro snížení
schodku pod hranici 3 % HDP rok 2008.
Původní verze Konvergenčního programu, který byl díky
povolebním nejasnostem přijat se zpožděním až letos
v březnu, cílila letošní schodek veřejných financí na úroveň
4 % HDP. V červenci 2007 Rada EU ve složení ministrů financí
a hospodářství současně s hodnocením tohoto programu
došla k závěru, že kroky přijaté ČR ke korekci nadměrného
rozpočtového schodku do roku 2008 nejsou dostatečné.
Následně v říjnu Rada přijala pro ČR doporučení, aby do roku
2012 stlačila deficit veřejných financí k hladině 1 % HDP.

Domníváme se, že v silách české ekonomiky, která i v letošním
roce roste tempem okolo 6 %, je dosáhnout podstatně
lepších fiskálních výsledků. Vyrovnané hospodaření
veřejného sektoru není nemožné. O tom svědčí i údaje o vývoji
státního rozpočtu za období leden až listopad, kdy byl vykázán
přebytek ve výši 13 miliard korun.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/tiskove_zpravy_
36197.html

ROZPOČET
Účetní dvůr opět neschválil rozpočet EU
Auditoři Evropského účetního dvoru již 13. rok v řadě
neschválili bez výhrad rozpočet EU. Ve výroční zprávě za
rozpočtový rok 2006 evropští auditoři citují slabou kontrolu jak
na straně členských států, tak i na straně Komise jako hlavní
důvod, proč 80 % evropského rozpočtu neprošlo auditem bez
výhrad.
Účetní dvůr vydal souhlasný výrok u operací týkajících se
příjmů, závazků, správních výdajů a předvstupní strategie EU s
výjimkou programu Sapard. Kromě toho platby v rámci vnějších
akcí řízené přímo delegacemi Komise vykazovaly v roce 2006
nízkou míru chyb.
Účetní dvůr však vydal záporný výrok o legalitě a správnosti
většiny výdajů EU, zejména části výdajů na zemědělství,
výdajů na strukturální politiky, vnitřní politiky a významné části
vnějších akcí. Míra chyb zjištěných v těchto oblastech u plateb
konečným příjemcům je významná.
Výroční zpráva se však neodehrává pouze v kritickém duchu.
Podle evropských auditorů Komise vyvinula značné úsilí při
řešení nedostatků v řízení rizik spojených s prostředky EU.
Pozitivní dopad některých změn je již patrný, např. výrazné
snížení odhadované míry chyb u operací v zemědělství.
„Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006 ve všech
významných ohledech věrně odráží finanční situaci
Společenství a výsledky jejich činností za daný rok s výjimkou
nadhodnocení výše závazků a předběžného financování v
rozvaze“, tvrdí výroční zpráva Účetního dvoru za rok 2006.
Zjištěné chyby jsou podle našeho názoru daní za komplexnost
celého rozpočtového systému, jehož výdaje si řídí jak Brusel,
tak i členské státy.
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/
pressreleases

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Nynější aktualizovaná verze Konvergenčního programu pro
letošní rok počítá s deficitem 3,4 % HDP, který byl měl
poté pozvolně klesat až na 2,3 % HDP v roce 2010. Nicméně
přílišnou perspektivu pro splnění střednědobého rozpočtového
doporučení Rady EU nedává.

Obchodní dohody s rozvojovými státy stále v
nedohlednu
Po pěti letech vyjednávání mezi EU a státy ACP (oblast Afriky,
Karibiku a Pacifiku) o nových obchodních smlouvách se zdá,
že se diskuse ocitá ve slepé uličce. Takzvané Dohody o

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropský komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy vyzval
bankovní sektor, aby v rámci samoregulace přišel s opatřeními,
která by usnadnila mobilitu bankovních klientů. Pokud se tak
nestane, může Evropská komise přijít s vlastní regulací. V rámci
modernizace společné zemědělské politiky Evropská komise
přišla s návrhem, který by snížil dotace největším zemědělským
podnikům. To by výrazně zasáhlo české zemědělství, které je z
historických důvodů dominantně tvořeno právě velkými farmami.

hospodářském partnerství (EPAs - Economic Partnership
Agreements) měly nahradit stávající dohody zajišťující chudým
státům preferenční přístup na evropské trhy bez toho, aby
tyto země otevřely své trhy konkurenci unijních společností.
Původní přístup nevyhovoval ani regulím Světové obchodní
organizace WTO, ani zájmům evropských exportérů. Nové
reciproční smlouvy měly tedy přinést výraznou změnu ve
vzájemných ekonomických vztazích.

vázaných produktů, kdy banky podmiňují nákup jednoho
produktu nákupem jiného, o nějž zákazník nemusí mít
nutně zájem. Tyto praktiky podle McCreevyho brání cenové
transparentnosti a zvyšují náklady na změnu banky.

Už od počátku bylo jasné, že dospět ke konsensu nebude
vůbec jednoduché. Rozvojové země mají k EPAs především
dvě námitky: za prvé po odbourání dovozních cel klesnou
příjmy do státního rozpočtu a za druhé se bojí vyspělé
konkurence ze zemí EU.

Svůj úmysl Komise oznámila v rámci svých snah o zlepšení
fungování jednotného vnitřního trhu EU a jeho přiblížení
spotřebitelům. Navíc se stane i součástí právě probíhající
revize v oblasti finančních služeb.

Původní termín pro uzavření nových dohod byl stanoven na
konec tohoto roku. Je ale jasné, že tento termín už není
reálný. Proto bylo navrženo kompromisní řešení: po období
jednoho roku budou platit pouze provizorní smlouvy, které
nebudou řešit ta nejožehavější témata jako je například
otevření investičního trhu nebo trhu služeb rozvojových států.
Státy ACP budou mít k podepsání provizorních hodnot (tak jako
původně) čas do konce roku 2007. Pokud tak neučiní, čekají je
tvrdá protiopatření v podobě dovozních cel.
Obecně platí, že odbourávání obchodních bariér je správnou
politikou, z které těží spotřebitelé i producenti z chudších
zemí. Proto trend nahrazování neprůhledného preferenčního
systému standardními Dohodami o hospodářském partnerství
v souladu s pravidly WTO podporujeme. Tyto dohody však
musí spravedlivě respektovat zájmy obou partnerů.

McCreevy včera v souvislosti s touto revizí oznámil, že by
rád, aby byla posílena odpovědnost národních regulačních
orgánů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a trhů s cennými
papíry vůči evropským institucím.
Pravidla usnadňující mobilitu bankovních klientů budou vytvářet
blahodárný konkurenční tlak v bankovnictví, z kterého vítězně
vyjdou inovativní proklientsky orientované banky. Vítáme
snahu Komise přenechat určení těchto pravidel samoregulaci
bank, které nejlépe znají potřeby svých klientů a zároveň
technické možnosti řešení. Doufejme, že Evropská komise
nepůjde za cílem zvýšení mobility slepě a bezhlavě a uvědomuje
si, že každé uvažované opatření musí projít pečlivou prověrkou
jeho očekávaného přínosu vůči vynaloženým nákladům.
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/docs/sec_2007_1520_
en.pdf

http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/index_
en.htm

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/zmenit-bankumusi-byt-jednodussi-rika-komisar-mccreevy

http://www.euractiv.cz/obchod-a-export/clanek/obchodni-dohod
y-s-rozvojovymi-staty-stale-v-nedohlednu

Komise představila „vizi moderního jednotného
trhu pro všechny“

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Změnit banku musí být jednodušší, říká
komisař McCreevy
Pokud se banky samy rychle nedohodnou na pravidlech
usnadňujících změnu bankovního účtu při přechodu od jedné
banky k jiné, mohou od Evropské komise očekávat nová
regulační opatření.
Bankovní sektor v EU bude vyzván, aby do poloviny roku
2008 připravil společná pravidla, z nichž budou mít prospěch
všichni spotřebitelé. Informovala o tom Evropská komise
a bankám pohrozila, že pokud samy nepřijmou adekvátní
opatření, mohla by být příslušná pravidla nastolena shora.
Změna banky je nyní podle komisaře McCreevyho v řadě
zemí velmi komplikovaná. Nedostatečná mobilita zákazníků
odrazuje zahraniční banky od vstupu na nové trhy a to na druhé
straně omezuje spotřebitelský výběr, vysvětluje komisař.
Jednou z oblastí, kterou Komise identifikuje jako „potenciálně
znepokojivou“ a kde zvažuje zásah, je poskytování tzv.
4

Komise chce rovněž zahájit diskusi o „vzdělávání ve finanční
oblasti a inkluzi“, jejímž cílem je, aby „do určitého data nebylo
nikomu upíráno právo na přístup k základním bankovním
účtům“.
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Nově zveřejněný návrh opatření směřující k modernizaci
jednotného trhu EU akcentuje především práva spotřebitelů
a malých podniků na sdílení výhod globalizace.
Vznik materiálu se datuje na letošní březnový summit, kde
evropská exekutiva dostala za úkol sestavit „ambiciózní a
rozsáhlý“ balík opatření směrem k zefektivnění jednotného trhu.
Tento nyní předložený reformní balík má jeden hlavní
cíl: modernizaci jednotného trhu, která by měla výhody
globalizace rozšířit z velkých nadnárodních koncernů i k
běžným spotřebitelům a malým firmám. Evropský trh by měl
fungovat efektivněji a s menším počtem bariér při zachování
vysokých sociálních standardů a garantování kvalitního
životního prostředí.
V tiskové zprávě k modernizaci jednotného trhu čtenář nalezne
i konkrétní kroky, které by k ní měly vést. Například v oblasti
ochrany spotřebitele se Evropané už brzy mohou těšit na lepší
označování léků či umožnění přeshraničních hromadných
žalob. Pro drobné podnikatele Komise připravuje speciální
legislativní návrh, který by měl především snížit byrokracii,

Události
vylepšit mezinárodní kooperaci a umožnit jednodušší přístup
malých firem k penězům z evropských fondů.

aktivity u těchto osob a jejich včlenění zpět do společnosti je
chvályhodný, i když v praxi určitě narazí na řadu překážek.

Jednotný vnitřní trh, který je samou podstatou ekonomické
integrace zemí EU, v praxi ne vždy zcela naplňuje čtyři
základní svobody volného pohybu zboží, služeb, lidí a kapitálu
v Unii. Proto plán na jeho zefektivnění jednoznačně vítáme.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/1713

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/1728

Společná zemědělská politika půjde k lékaři

http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/komise-predstav
ila-vizi-moderniho-jednotneho-trhu-pro-vsechny

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Komise pro podporu rozvoje mikroúvěrů v
Evropě
Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová představila
evropskou iniciativu, jež má zlepšit přístup k financím pro
malé podniky a sociálně vyloučené osoby, které chtějí
zahájit samostatně výdělečnou činnost.
Mikroúvěr se s velkým úspěchem využívá v méně rozvinutých
zemích. Poptávka po tomto typu financí ale existuje i v EU,
v drtivé většině u lidí zakládajících malé společnosti v odvětví
služeb. Týká se podniků, jednotlivců i domácností. Patří k nim
počítačoví experti i čističi oken, zahradníci či lidé nabízející
péči o osoby či domácí zvířata.

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Evropská komise představila návrhy na další modernizaci
společné zemědělské politiky (SZP). Nyní přijatá tzv.
„kontrola stavu“, jak ji označila komisařka pro zemědělství
Marianne Fischer Boel, má zdokonalit zemědělskou politiku
Unie na základě zkušeností získaných z reforem od roku 2003
a přizpůsobit ji vyššímu počtu členských států Unie.
Tato kontrola se má zabývat třemi zásadními otázkami:
1. Jak zefektivnit a zjednodušit režim přímých podpor.
2. Jak přepracovat nástroje tržní podpory na nynější realitu
dvaceti sedmi států.
3. Jak naložit s novými výzvami, jako je změna klimatu,
biopaliva, vodní hospodářství či ochrana biologické
rozmanitosti.

Hlavní aspekty iniciativy:
1. Členské státy by měly přizpůsobit svoje vnitrostátní
institucionální, právní a obchodní rámce, které jsou zapotřebí
k vytvoření příznivějšího prostředí pro rozvoj mikroúvěrů.
V tomto kontextu by měly být v rámci Lisabonské strategie pro
růst a zaměstnanost provedeny změny národních programů
reforem, které by si měly stanovit smysluplný cíl v této oblasti.
2. Doporučení vytvořit na evropské úrovni nový subjekt,
jehož personál bude poskytovat odborné znalosti a podporu
v oblasti rozvoje nebankovních mikrofinančních institucí v
členských státech. Poskytovatelé mikrofinancí by tak měli
být vybaveni k tomu, aby současně s půjčkami poskytovali
dlužníkům i poradenské služby a pomohli jim tak dosáhnout a
zajistit úspěch v jejich podnikání.
3. V zájmu získání více kapitálu pro poskytovatele mikroúvěrů
tato iniciativa navrhuje v rámci nového subjektu zřídit
mikroúvěr. Ten by pomohl financovat úvěrovou činnost
mikrofinančních institucí, které mohou rovněž počítat s
příspěvky od celé řady investorů a dárců. Zájem o provozování
tohoto subjektu vyjádřila Evropská investiční banka a Evropský
investiční fond.
Mikroúvěry jsou dobrým nástrojem, jak vtáhnout zpátky do
společnosti sociálně vyloučené jednotlivce či skupiny osob.
Ty jsou díky své rizikovosti odříznuti od běžných bankovních
produktů a často končí v rukou lichvářů či neseriozních
úvěrových společností. Záměr nastartování hospodářské

V rámci první otázky Evropská komise navrhla škrtat v
dotacích pro největší farmáře, kteří čerpají největší částky
pomoci z evropského rozpočtu:
• 10% snížení plateb pro farmy, které dostávají více než
100 000 euro,
• 25% snížení plateb pro farmy, které dostávají více než
200 000 euro,
• 45% snížení plateb pro farmy, které dostávají více než
300 000 euro.
Největší koncentrace velkých farem se přitom z historických
důvodů nachází v nových členských státech, včetně České
republiky. Přijetím tohoto návrhu bychom mohli přijít až o 40 %
přímých plateb, uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
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Pravidelná zpráva Evropské komise, ve které vyhodnocuje pokrok
kandidátských zemí na cestě do EU, se pochvalně zmiňuje o
Chorvatsku. Vyjednávání o vstupu zde pokračují velmi dobře a v
příštím roce by měla vstoupit do rozhodující fáze. Europarlament
vyjádřil souhlas s návrhem, aby letecká doprava byla začleněna
do systému obchodování s povolenkami na emise CO2. Ministři
vnitra členských států rozhodli, že bezhraniční Schengenský
prostor se rozšíří k 21. prosinci 2007.

Velké množství podotázek skrývá i druhá velká otázka týkající
se zefektivnění režimu přímých podpor. Jednou z nich je i
definitivní zrušení povinnosti nechávat část půdy ladem.
Nové environmentální výzvy tvoří třetí skupinu otázek. Jako
nejlepší způsob pro financování opatření, určených pro boj proti
změnám klimatu, zavádění účinnějšího vodního hospodářství
atd., jsou podle Komise investice do rozvoje venkova.
Komise by ráda tímto sdělením nastartovala šestiměsíční
období konzultací, konkrétní legislativní návrhy by měly být
odsouhlaseny do konce příštího roku.
Společná zemědělská politika zajisté další reformy potřebuje,
nicméně každé přijetí opatření by mělo zachovat rovný
přístup ke všem subjektům. Z tohoto pohledu je návrh na
snížení plateb velkým farmám diskriminační a oslabilo by
evropské zemědělce v globální konkurenci s velkými hráči
z USA, Brazílie či Nového Zélandu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/1720
http://www.euractiv.cz/zemdlstvi/clanek/spolecna-zemedelskapolitika-pujde-k-lekari

ROZŠÍŘENÍ
Komise zveřejnila zprávu
Chorvatska a Turecka

o

pokroku

Komise zveřejnila pravidelnou zprávu, v níž každý rok hodnotí
pokrok států ucházejích se o členství v Unii. V současné době
probíhají přístupová jednání s Tureckem a Chorvatskem.
Makedonie získala kandidátský statut v prosinci 2005. Albánie
podepsala Stabilizační a asociační dohodu v prosinci minulého
roku a Černá Hora letos 15. října. Stabilizační a asociační
dohoda je mezistupněm na cestě ke členství v Unii. Srbsko a
Bosna a Hercegovina na její podpis stále čekají.
Komise ve zprávě hodnotí velmi pozitivně pokrok Chorvatska,
s nímž začala přístupová jednání v říjnu 2005. Otevřeno již bylo
čtrnáct ze 33 kapitol přístupových jednání. Negociace pokračují
velmi dobře a v příštím roce vstoupí do rozhodující fáze.
Chorvatsko by mělo nicméně reformovat neefektivní soudnictví
a systém veřejné správy a také zvýšit úsilí v boji s korupcí.
Turecko si vysloužilo pochvalu Komise za to, jak demokratickým
způsobem vyřešilo komplikovanou politickou situaci,
během níž se snažila do politiky více zapojit i armáda. Komise
nicméně opět vyzývá Ankaru k plnému respektování svobody
slova a náboženských svobod. Přístupová jednání zůstávají
zmrazena v osmi ze 33 kapitol, nicméně pokud Turecko změní
trestní zákon, který trestá urážku turecké národní identity,
bude možné otevřít jednání v kapitolách ochrana zdraví a
spotřebitele a evropské dopravní sítě.
Pro bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Albánii a
Černou Horu bude hlavním úkolem příštího roku zlepšení
správy věcí veřejných, pro Bosnu a Hercegovinu to bude
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upevňování státu a posilování samostatného řízení, pro
Srbsko směřování k Evropské unii. Celý region musí usilovat
o vybudování moderních demokratických států a pokračovat v
rozvíjení politické kultury dialogu a tolerance.
Domníváme se, že v nejbližších letech rozšíří řady Evropské
unie pouze Chorvatsko. Všechny ostatní balkánské země mají
šanci vstoupit do EU nejdříve ve druhé polovině příští dekády.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/1651
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/komise-zverejnil
a-zpravu-o-pokroku-turecka-a-zemi-zapadniho-balkanu-na-ce
ste-do-eu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Parlament pro snížení emisí letecké přepravy
Evropští poslanci podpořili návrh na začlenění letecké
přepravy do systému obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů (ETS). Oproti původnímu návrhu Evropské
komise však přijal několik pozměňovacích návrhů.
Zatímco Evropská komise doporučuje omezit povolenky na
emise CO2 u leteckých společností na 100 % jejich ročního
průměru za období 2004–2006, poslanci navrhují snížení
těchto emisí, a to na 90 %. Celkový objem povolenek by
měl představovat celkový limit povolených emisí. Některé
povolenky jsou leteckým společnostem poskytovány zdarma,
s jinými by však mělo být možné obchodovat, což by podle
Parlamentu podnítilo provozovatele leteckých služeb ke
snižování emisí. Příjmy z prodeje povolenek by měly být
podle EP použity na zmírnění emisí skleníkových plynů, na
přizpůsobení se dopadům změny klimatu v EU a ve třetích
zemích, na financování výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování
dopadů a přizpůsobování se jim a v poslední řadě také na
snížení daní a poplatků z dopravy, která je šetrná k životnímu
prostředí, jako např. železniční a autobusová doprava.
Evropská komise navrhuje, aby byly veškeré lety uvnitř
Společenství začleněny do systému ETS od roku 2011 a lety
mezi EU a třetími zeměmi od roku 2012. Parlament s tímto
harmonogramem však nesouhlasí a navrhuje, aby oba typy
letů byly do systému začleněny od roku 2011. Poslanci také
navrhují zrušit výjimku pro vládní lety, kterou navrhla Komise.
V další fázi se k pozměňovacím návrhům Parlamentu vyjádří
Rada EU. Pokud všechny tyto návrhy přijme, legislativní návrh
bude přijat v pozměněné podobě. Jinak se vrátí do Parlamentu
k druhému čtení.
Přijde nám spravedlivé, aby do schémat snižování emisí
skleníkových plynů byli zahrnuti všichni významní
znečišťovatelé, tedy i letečtí dopravci.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
062-12900-316-11-46-910-20071109IPR12781-12-11-20072007-false/default_cs.htm

Události
EU chce zahrnout CCS do schématu
obchodování s emisemi
Emise skleníkových plynů, které díky použití technologie
zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) nevstoupí
do atmosféry, by měly být v rámci schématu obchodování s
emisemi označeny jako neemitované. Opatření by se mělo
stát součástí návrhu, který chce Komise předložit v příštím
roce.
Metoda zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)
představuje technologický postup, při němž je oxid uhličitý
zachycován a posléze se přepravuje a ukládá v podzemí.
Technologie je však drahá a jejímu využívání brání také
obavy veřejnosti o bezpečnost dlouhodobého ukládání oxidu
uhličitého v podzemí.
Komise v současné době připravuje několik sdělení, která se
budou zabývat technologií CCS. Přípravu přitom konzultuje
s členskými státy a zájmovými skupinami.
Směrnice o geologickém ukládání oxidu uhličitého, kterou chce
Komise zveřejnit v lednu, se zaměří na bezpečnostní aspekty
využití této technologie a odstraňování regulatorních překážek,
které brání jejímu širšímu využití.
„Zachycovaný a ukládaný oxid uhličitý bude v rámci schématu
obchodování s emisemi označen jako neemitovaný,“ píše se
v návrhu směrnice. Tento návrh může pro energetické firmy
znamenat zklamání, protože na tyto zachycené a uložené
emise nedostanou obchodovatelné povolenky.
Pracovní verze návrhu vytváří právní rámec pro ukládání emisí
oxidu uhličitého včetně rozdělení zodpovědnosti mezi EU a
členské státy. Vydávání povolení pro úložiště oxidu uhličitého
by zůstalo členským státům.
http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/consult_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-planuje-zahrnout-u
kladani-emisi-do-obchodovani-s-emisemi

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Schengenský bezhraniční prostor se rozšíří
k 21. prosinci
Na listopadovém setkání ministrů vnitra zemí EU došlo k
neformální politické dohodě o rozšíření Schengenského
prostoru o devět zemí a otevření hranic k 21. prosinci 2007.
V současné době jsou smluvními stranami Smlouvy o prostoru
volného pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu, Schengenském
prostoru, patnáct zemí. Třináct starších členů EU (chybí Velká
Británie a Irsko) plus Norsko a Island. Na hranicích mezi těmito
státy nejsou cestující kontrolováni. To však neznamená, že si s
sebou nemusí brát občanský průkaz či pas – mohou o něj být
požádáni při namátkové kontrole kdekoliv ve vnitrozemí.
Podmínkou pro rozšíření prostoru o nové členské státy EU bylo
spuštění nové generace Schengenského informačního systému
SIS II, který musí být plně přizpůsoben rozšíření. To se ale
nestihlo, a tak portugalské předsednictví přišlo s kompromisní
variantou na dočasnou modernizaci současného informačního
systému, čímž vznikl tzv. systém SISone4all.
Prvního září byly nové členské státy napojeny na tento systém
a na konci měsíce pak proběhl závěrečný test. Klíčové bylo
rozhodnutí listopadové Rady EU k záležitostem vnitra, která
přijala neformální politickou dohodu o rozšíření Schengenského
prostoru o devět nových zemí od 21. prosince na vnitřních
hranicích a od konce března 2008 také na mezinárodních
letištích.
Rozšíření Schengenského bezhraničního prostoru chápeme
hlavně jako symbolické a hmatatelné završení našeho
„návratu do Evropy“, které každý občan ČR na vlastní kůži
pocítí v podobě volného průjezdu do sousedních zemí, aniž by
se musel legitimovat pasem. Tato neformální dohoda by měla
být oficiálně posvěcena na prosincovém jednání Rady.
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
rozsireni-schengenu-je-opet-o-krucek-dal

Nový protiteroristický balíček byl navržen
Legislativní balíček, navržený Evropskou komisí, obsahuje řadu
návrhů na potlačení nebezpečí terorismu v Evropské unii.
Jedním z nich je změna rámcového rozhodnutí o boji proti
terorismu tak, že veřejné vyzývání ke spáchání teroristického
trestného činu a nábor a výcvik teroristů budou nyní
trestné, i když se takové jednání uskuteční prostřednictvím
internetu. Cílem návrhu je vybavit právní systémy po celé
EU odpovídajícími nástroji k soudnímu stíhání osob, které šíří
teroristickou propagandu, poskytují postupy a návody k výrobě
a použití bomb nebo výbušnin a vyzývají ostatní ke spáchání
teroristického činu.
Dalším bodem je zvýšení bezpečnosti výbušnin pomocí
zřízení systémů rychlé výměny informací o ztracených nebo
odcizených výbušninách a podezřelých transakcích, dále
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Evropská komise zveřejnila návrh na radikální změny v oblasti
telekomunikací. Jejich podstatou je například funkční rozdělení
dominantních telekomunikačních operátorů nebo ustavení
nového úřadu evropského regulátora se silnými pravomocemi.
Ministři dopravy členských států se dohodli na způsobu realizace
evropského navigačního systému Galileo. Evropská komise České
republice schválila sedm regionálních operačních programů. Jejich
slavnostní podpis se uskuteční v polovině prosince v Praze.

vytvoření sítě evropských pyrotechniků, rozvoj forenzních
možností v oblasti výbušnin v Europolu, výzkum bezpečnosti
výbušnin a rozbušek, jakož i plány zavést prověrky pracovníků
dotčeného průmyslového odvětví.
V oblasti letecké dopravy Komise navrhuje, aby aerolinky
poskytovaly údaje jmenné evidence cestujících pro
lety směřující do EU a z EU specializovaným vnitrostátním
jednotkám, které zajistí a provedou vyhodnocení rizika, výkon
práva a protiteroristické opatření. Údaje o cestujících bude
možné poskytnout předem k analýze donucovacím orgánům
v EU, samozřejmě při plném respektování základního práva na
ochranu osobních údajů.
Balíček uzavírá sdělení, které nastiňuje situaci EU v této oblasti
a zařazuje návrhy do strategie EU proti terorismu. Podle něho
všechny aspekty terorismu – prevence, obrana, trestní stíhání
a reakce v případě útoku – vyžadují opatření na úrovni EU.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
024-13063-316-11-46-902-20071114IPR13062-12-11-20072007-true/default_cs.htm
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/07/1649

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Komise představila radikální změny v oblasti
telekomunikací
Evropská komise zveřejnila svůj dlouho očekávaný návrh revize
evropské legislativy v oblasti telekomunikací, který radikálním
způsobem mění současné telekomunikační prostředí. Hlavní
body návrhu:
Funkční oddělení
Národní regulační úřady by měly právo funkčně – nikoliv
majetkově – oddělit telekomunikační operátory na dvě
společnosti, z nichž by jedna měla být zodpovědná za
provozní záležitosti a druhá za řízení sítí. S vlastnickým
oddělením podobně jako u energetického sektoru se nepočítá.
Evropský regulátor
Komise počítá s vytvořením evropského regulátora se sídlem v
Bruselu, který by působil jako poradní orgán v oblasti regulace
telekomunikací. Uvažuje se, že by tento orgán měl pravomoc
vetovat rozhodnutí přijatá národními regulátory, což naráží
na odpor Skupiny evropských regulátorů.
Řízení spektra
Digitální vysílání umožňuje používat pásmo rádiového spektra
hospodárněji než tradiční analogové vysílání. Velký podíl
spektra, který dosud využívalo televizní a rozhlasové vysílání,
je tedy nyní možné přerozdělit. Komisařka Viviane Reding by
ráda velkou část tohoto pásma přidělila novým službám, jako
je například mobilní internet. Komise dále navrhuje zavést
systém obchodování s rádiovým spektrem.
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Regulovaný trh
Komise provedla také revizi svých doporučení pro relevantní
trhy. Jedenáct z původních osmnácti regulovaných trhů již
nebude podléhat regulaci ex-ante a budou tudíž regulovány
ex-post. To v praxi znamená, že se na tyto trhy budou vztahovat
obecná pravidla na ochranu hospodářské soutěže.
Legislativní návrh Komise vyžaduje (s výjimkou revize
doporučení pro relevantní trhy) souhlas Evropského
parlamentu a Rady, která je musí schválit jednomyslně. A to
bude, jak vyplývá z předběžných ohlasů zástupců členských
států, velice obtížné.
Návrh jde víceméně správným směrem, když vede k otevírání
telekomunikačních trhů větší konkurenci. Vzhledem k silné
opozici členských států, stávajících dominantních operátorů
a národních regulátorů však nedáváme příliš naději na jeho
přijetí v této podobě.
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/07/1677
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-predst
avila-radikalni-zmeny-v-oblasti-telekomunikaci

EU spustí Galileo i přes protesty Španělska
Ministři dopravy se koncem listopadu dohodli na způsobu
realizace evropského navigačního systému Galileo.
Španělsko, zklamané z toho, že se na jeho území nebude
nacházet jedno z center pozemní kontroly, v Radě hlasovalo
proti. Na zvrácení dohody to ale nestačilo.
Dohody o projektu evropské satelitní navigace ministři dosáhli
krátce před termínem, který Komise ministrům stanovila na
konec letošního roku.
Po dlouhých hodinách vyjednávání se 26 ze 27 ministrů pro
dopravu vyjádřilo pro plán Komise na realizaci navigačního
systému, který určuje, jakým způsobem budou mezi přední
evropské firmy v oblasti letectví a kosmonautiky rozděleny
přípravné práce. Dvě hlavní řídící centra budou umístěna v
Itálii a Německu.
Již týdnem před zasedáním Rady EU k dopravě se ministři
financí členských států dohodli, že další 2,4 miliardy eur, které
jsou kromě již schválené 1 miliardy eur zapotřebí k dokončení
systému Galileo, získá Evropská unie z vlastních prostředků,
zejména z těch, které byly původně vyčleněny na společnou
zemědělskou politiku. Program nabral již čtyřleté zpoždění po
té, co selhaly původní snahy o jeho financování ze soukromých
zdrojů.
Projekt Galileo nechápeme jako nezbytný z ekonomického
hlediska, ale jako vlastní systém, který Evropu zbavuje
závislosti na americkém konkurenčním GPS.
http://www.epp-ed.eu/Press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=
1&PRControlID=6744&PRContentID=11856&PRContentLG=en
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-spusti-galil
eo-i-pres-protesty-spanelska

Události
Europarlament včera schválil novelu směrnice
Televize bez hranic
Evropský parlament na svém plenárním zasedání přijal ve
druhém čtení bez pozměňovacích návrhů novelu směrnice
Televize bez hranic. Současná verze směrnice byla platná
od roku 1997 a neodpovídala potřebám audiovisuálního
sektoru nového tisíciletí. Komise na její novelizaci
pracovala již od roku 2002. Ministři kultury členských států
podpořili její nové znění na svém květnovém setkání a včera
ji pak schválili ve druhém čtení europoslanci. Členské státy
nyní mají dva roky na převedení nových pravidel do svých
předpisů.
Směrnice Televize bez hranic v nové podobě mimo jiné povoluje
využívání tzv. product placementu. Jedná se o placené
umístění výrobků v některých pořadech. Členské státy mohou
tento typ reklamy povolit ve filmech, seriálech a sportovních
a zábavních pořadech. Product placement nesmí být použit v
dětských pořadech, dokumentech a ve zpravodajství.
Europoslanci se také shodli na tom, že reklama nesmí
přesáhnout dvanáct minut z každé vysílací hodiny.
Vysílání televizních filmů (kromě seriálů), kinematografických
děl a zpravodajství bude moci být podle dohodnutého znění
přerušeno reklamou pouze jednou za 30 minut. Pokud jde o
programy určené pro děti, reklamní přestávky budou povolené
pouze tehdy, pokud je program delší než 30 minut. U jakýchkoli
kratších dětských programů budou reklamy zakázané.
Nová podoba směrnice také rozlišuje lineární – tradiční způsob
vysílání a nelineární, což jsou veškeré služby, které si může
divák objednat navíc.
Komisařka pro informační společnost a média Viviane
Reding se domnívá, že novelizace směrnice odpovídá
novým potřebám rychle se rozvíjejícího a dynamického
audiovisuálního sektoru. Komisařka řekla: „Povede to k menší
regulaci, lepšímu financování obsahu a většímu zviditelnění
kulturní rozmanitosti a ochrany nezletilých.“

prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Cílem je
přispět k vyváženému ekonomickému rozvoji České republiky.
Počet regionálních operačních programů odpovídá počtu
regionů soudržnosti (úroveň NUTS II) vyjma Prahy. Jedná se o
následující programy:
• ROP NUTS II Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)
• ROP NUTS II Severovýchod (Liberecký, Pardubický a
Královehradecký kraj)
• ROP NUTS II Střední Čechy (Středočeský kraj)
• ROP NUTS II Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj)
• ROP NUTS II Jihovýchod (Jihomoravský a kraj Vysočina)
• ROP NUTS II Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)
• ROP NUTS II Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)
Celkem si ROPy rozdělí 4,66 miliard eur. Nejvíce finančních
prostředků půjde na ROP NUTS II Severozápad, který na celé
sedmileté období získal částku 745,91 milionů eur, nejméně
peněz je naopak alokováno na ROP NUTS II Střední Čechy,
který získal 559,08 milionů eur.
Peníze v rámci jednotlivých regionálních operačních programů
půjdou především na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu
silnic II. a III. třídy, rozvoj další infrastruktury, rozvoj a obnova
měst, cestovní ruch a integrovaný rozvoj regionu (podpora
podnikání, využití brownfields, atd.).
Regionální operační programy budou slavnostně podepsány
v Praze 13. prosince 2007. Po jejich podpisu tak mohou
regionální rady v regionech soudržnosti, které vyhlásily a
některé dokonce ukončily první výzvy, uzavírat smlouvy s
vybranými žadateli na realizaci projektů.
h t t p : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / r o p - j v /
ceske-regiony-dostanou-125-miliard-korun-z-eu-brusel-nemanamitky
http://www.euractiv.cz/strukturalni-politika/clanek/ctk-evropskakomise-schvalila-regionalni-operacni-programy

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
037-14053-332-11-48-906-20071128IPR14028-28-11-20072007-false/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/ep-vcera-schvalilnovelu-smernice-televize-bez-hranic

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Evropská komise schválila regionální operační
programy ČR
Podle informací České tiskové kanceláře (ČTK) Evropská
komise odsouhlasila finální verzi všech sedmi regionálních
operačních programů ČR.
Prostřednictvím regionálních operačních programů mohou
kraje a subjekty působící v jednotlivých krajích čerpat finanční
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Kalendárium

V roce 2006 činil souhrnný schodek obchodní bilance zemí EU27 s Čínou -131 miliard euro. Z jednotlivých členských států
mělo nejhlubší bilanci s asijskou velmocí Nizozemsko. Průzkum
Eurobarometr prokázal, že v České republice mírně převažují
odpůrci přijetí eura nad jeho příznivci. V porovnání s ostatními
novými členskými zeměmi jsou Češi vůči euru v průměru více
skeptičtí. Evropský parlament v prvním čtení přijal návrh směrnice
o ochraně půdy.

2. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k životnímu prostředí:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=fr/envir/
&filename=96900.pdf
Výzkum - zvýšená biodiversita vede k vyšším výnosům farmářů:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_07_10_31_en.html&item=Info
centre&artid=5494

5. LISTOPADU
Evropský úřad bezpečnosti potravin - vyhodnocení
potravinových doplňků a potravin: http://www.efsa.europa.eu/
EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178656113040.htm

6. LISTOPADU
Nový protiteroristický koordinátor EU - islámští teroristé jsou stále
největší hrozbou pro Evropu: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/019-12644-309-11-45-90220071105IPR12636-05-11-2007-2007-false/default_en.htm
EU pomáhá přizpůsobit se změnám zaměstnancům v
automobilovém průmyslu: http://ec.europa.eu/employment_
social/emplweb/news/news_en.cfm?id=312
EU vykázala v roce 2006 silný růst produktivity v
podnikání:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=1082

7. LISTOPADU
Výroční zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a
závislost: http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction
=public.Content&nNodeID=875&sLanguageISO=EN

8. LISTOPADU
Rozšíření: EU a Srbsko parafovaly Stabilizační a asociační
dohodu:
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_
process/accession_process/how_does_a_country_join_the_
eu/sap/history_en.htm#sap_agreement

9. LISTOPADU
Proč Číně záleží na změnách klimatu?:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/06412744-309-11-45-911-20071107STO12743-2007-05-11-2007/
default_en.htm
Zápis ze zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/jha/&fileName=97023.pdf

12. LISTOPADU
Europol – právní systém a privátní sektor jsou jednotné v boji
proti kriminalitě na síti: http://www.europol.europa.eu/index.asp
?page=news&news=pr071109.htm
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13. LISTOPADU
Imigranti EU-27 odeslali do třetích zemí téměř 20 mld.:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/
PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_11/213112007-EN-AP.PDF

14. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_
applications/applications/newsroom/LoadDocument.asp?direct
ory=en/ecofin/&filename=97098.pdf

15. LISTOPADU
S odstoupením rumunských poslanců zaniká skupina ITS
(Identita, tradice, suverenita) v Evropském parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
008-13089-316-11-46-901-20071114IPR13088-12-11-20072007-true/default_cs.htm
Parlament přijal rámec pro ochranu půdy:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
064-12976-316-11-46-911-20071113IPR12975-12-11-20072007-true/default_cs.htm
Zaměstnanost v Evropské unii vzrostla v jednom roce o 3
miliony: http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/
news/news_en.cfm?id=313

16. LISTOPADU
Evropský parlament přijal usnesení o výzvách globalizace:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
008-12911-316-11-46-901-20071109IPR12792-12-11-20072007-false/default_cs.htm

19. LISTOPADU
Jaký užitek nám přináší euro? – publikace o výhodách eura:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/general/
general_en.htm

20. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/
gena/&filename=97169.pdf
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/
gena/&filename=97168.pdf
Schodek 30 miliard eur v zahraničním obchodu se zeměmi
sdružení ASEAN (jihovýchodní Asie): http://epp.eurostat.ec.
europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/
PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_
YEAR_2007_MONTH_11/6-20112007-EN-AP.PDF

Kalendárium
21. LISTOPADU
Koexistence mezi geneticky upravovanými a neupravovanými
zemědělskými
plodinami:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
index.cfm?id=2820&obj_id=85&dt_code=HLN&lang=en
Potenciál energetických technologií a energetických
výzkumných kapacit v Evropě: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
index.cfm?id=2820&obj_id=83&dt_code=HLN&lang=en

22. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rrady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/intm/&fileName=97213.pdf
Požadavek na větší přizpůsobivost u nejnižších sazeb DPH:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-13347-324-11-47-907-20071119IPR13313-20-11-20072007-false/default_en.htm
Reforma vinařství – Výbor Evropského parlamentu pro
zemědělství ustoupil citlivým bodům:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
032-13350-324-11-47-904-20071119IPR13318-20-11-20072007-false/default_en.htm

23. LISTOPADU
Eurojust a Chorvatsko podepsaly dohodu o justiční spolupráci:
http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/2007/19-112007.htm

26. LISTOPADU
Obchod s Čínou vzrostl od roku 2000 do 2006 o 150 %:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/
PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_11/626112007-EN-AP.PDF
Schodek obchodních bilancí s Čínou v roce 2006 v mil. eur
Malta
Estonsko
Lotyšsko
Kypr
Slovinsko
Litva
Portugalsko
Slovensko
Bulharsko
Irsko
Finsko
Rakousko
Rumunsko
Švédsko
Zdroj: Eurostat

-53
-120
-138
-223
-249
-355
-559
-566
-708
-893
-976
-1 213
-1 564
-1 663

Řecko
ČR
Dánsko
Polsko
Lucembursko
Maďarsko
Belgie
Francie
Španělsko
Itálie
Německo
UK
Nizozemsko
EU-27

-1 694
-2 288
-2 508
-2 961
-3 310
-3 689
-7 282
-7 788
-10 403
-12 260
-15 885
-23 954
-27 633
-130 937

Zápis ze zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_
applications/applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsI
D=221&LANG=en&directory=en/ecofin/&fileName=97260.pdf

27. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/
agricult/&filename=97269.pdf
Rumunsko zvolilo svých 35 evropských poslanců:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/01113241-329-11-47-902-20071115STO13229-2007-25-11-2007/
default_cs.htm
Zpráva Europolu k boji a prevenci proti padělání a pirátství:
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=p
r071121.htm

28. LISTOPADU
Dopravní politika EU projednávána v Europarlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/06213644-331-11-48-910-20071126STO13627-2007-27-11-2007/
default_en.htm
Návrhy Evropské komise o možnostech rybářství:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/
com07_89_en.htm

29. LISTOPADU
Návrhy na zpřísnění pravidel pro nákup a držení ručních zbraní
v Evropské Unii:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/01913645-332-11-48-902-20071126STO13628-2007-28-11-2007/
default_cs.htm
Výzkum veřejného mínění Eurobarometr - postoj a
připravenost na zavedení eura v nedávno přistoupených
členských státech:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/euro_
related/2007/eurobarometer214_en.htm
Šestá zpráva o praktické připravenosti na rozšíření Eurozóny:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/euro_
related/2007/enlargement_euroarea_6threport_en.htm

30. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/trans/&fileName=97330.pdf
EU usiluje o Dohodu o volném obchodu s Indií:
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/india/
pr291107_en.htm

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Informační
servis

Nejdůležitější akcí prosince je zasedání Evropské rady. Hlavní
událostí zde bude oficiální podpis nedávno dohodnuté tzv.
Lisabonské smlouvy, která částečně nahrazuje zamítnutou
Evropskou ústavu a řeší nezbytnou institucionální reformu v EU.
Pro Českou republiku a dalších osm nových členských států
(kromě Kypru) bude mít zvláštní význam zasedání Rady EU k
justici a záležitostem vnitra, kde by mělo být oficiálně schváleno
rozšíření Schengenského bezhraničního prostoru.

Zasedání klíčových institucí EU
3.12.2007
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
4.12.2007
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním záležitostem (ECOFIN)
5.-6.12.2007
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
6.-7.12.2007
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
10.-11.12.2007 Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
14.12.2007
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
17.-20.12.2007 Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
20.12.2007
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k životnímu prostředí

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Směrnice o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v ES

DG RTD

21.12.2007

Regulace v oblasti řízení o narovnání v případech kartelů

DG COMP

21.12.2007

Vyhodnocení sociální reality v Evropě

BEPA

31.12.2007

Lepší regulace farmaceutik

DG ENTR

Oblast ochrany investičních produktů pro drobné investory

DG MARKT

18.1.2008

Systém EU pro ověřování environmentálních technologií

DG ENVI

20.1.2008

4.1.2008

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Ačkoliv se ČR stane předsednickou zemí EU až v prvním pololetí
2009, přípravy se již naplno rozběhly. Právě během podzimu se
významně zintenzivnily, když v této době proběhlo několik setkání
a schůzek nejrůznějších pracovních skupin či expertních týmů.
V českém předsednictví vidí dobrou příležitost ke zviditelnění a
prosazení svých zájmů i řada tuzemských regionů. Naše téma
se zaměřuje na aktuální otázky z toho plynoucí a prezentuje i
zkušenosti ostatních zemí EU z výkonu předsednické role.

Téma

PŘÍPRAVY ČR NA PŘEDSEDNICTVÍ RADĚ EU A
ZKUŠENOSTI OSTATNÍCH ČLENSKÝCH ZEMÍ
V souvislosti s předsednictvím Radě EU jsou přibližně od
počátku této dekády zmiňovány tři dominantní funkce, které
má plnit:
1. klíčová funkce – vést a řídit běžnou provozní agendu
v nejširším možném rozsahu, kterou má Rada EU
předurčenou rozhodnutím svých představitelů (na
nejvyšší úrovní šéfů států a vlád v podobě Evropské rady;
a na úrovni jednotlivých ministrů pro případ standardního
proměnlivého složení Rady v závislosti na tématu jejího
zasedání);
2. naplnit určité cíle a priority předsednictví, které by
měly představovat průnik a symbiózu národních priorit
předsednické země s potřebami a prioritami jejich řešení a
aplikace na komunitární úrovni;
3. realizace doprovodného, odborného, diskusního,
kongresového a konferenčního programu, jímž
předsednická země prokazuje odbornou kompetenci vést
a řídit tento program, organizovat jej jak na své národní
půdě, tak na půdě evropských institucí, a současně i
schopnost upozornit na sebe jako schopného organizátora
a invenčního, přemýšlivého a tvůrčího člena EU.

Prioritní oblasti českého předsednictví

Je pravdou, že především počínaje předsednictvími Irska, Velké
Británie a Lucemburska se důraz začal ve větší míře klást na
naplňování oné třetí zmíněné funkce. Kombinace úspěšného
a zvládnutého doprovodného programu se silným regionálním
akcentem se od nedávné minulosti stává samozřejmou
součástí výkonu předsednictví.

3.
•
•
•
•

Institucionální nastavení příprav v ČR
Právě během listopadu dochází k uvádění celého mechanismu
příprav do viditelnější podoby, když započíná pravidelná
pracovní aktivita tří klíčových entit v této věci:
1. Pracoviště úřadu místopředsedy vlády pro evropské
záležitosti – Sekce předsednictví, které především díky
náměstkům Morovi a Hendrichové vykazuje vysokou úroveň
kompetence.
2. Výbor EU, který již nějakou dobu existuje, ale jehož vlastní
pracovní činnost rovněž fakticky začíná právě v tomto období.
Jeho role spočívá především v podobě nezastupitelného
decision-makera.
3. Výbory pracovních skupin, jež jsou již od jara 2007
obsazeny nezávislými experty v příslušných oblastech. Počet
výborů pracovních skupin v zásadě kopíruje výčet priorit
České republiky. EU Office je prostřednictvím Petra Zahradníka
zastoupen v pracovní skupině pro reformu fiskální a společné
zemědělské politiky.

Tři hlavní prioritní oblasti českého předsednictví orgánům EU
vycházejí z ústředního motta „Evropa bez bariér“:
1.
•
•
•
•
•
•
•

Konkurenceschopnost
Koordinace Lisabonské strategie
Better Regulation
Průmyslová politika a podpora malých a středních podniků
Výzkum vývoj inovace a znalostní ekonomika
Politika zaměstnanosti
Demografické změny
Dopravní infrastruktura

2. Čtyři svobody
• Vnitřní trh
• Volný pohyb zboží, volný pohyb služeb a svoboda
usazování, volný pohyb kapitálu a finanční služby, volný
pohyb osob
• Práva duševního vlastnictví
• Spotřebitelská politika
• Hospodářská soutěž, veřejné zakázky a veřejná podpora
Liberální obchodní politika
Rozvojová agenda WTO z Druhá
Sjednání bilaterálních obchodních dohod
Nová strategie vůči Číně
Rozpracování dalších agend v rámci Global Europe

Mezi další prioritní oblasti našeho předsednictví patří:
• Energetika udržitelná a bezpečná - energetická bezpečnost,
liberalizace trhu, změna klimatu, vnější energetické vztahy
EU, energetický mix, energetická účinnost a úspory energií,
věda a výzkum v oblasti energetiky.
• Revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské
politiky - revize rozpočtu, politika hospodářské a sociální
soudržnosti, společná zemědělská politika.
• Vnější vztahy: Společná zahraniční a bezpečnostní
politika, transatlantické vztahy, Západní Balkán, východní
Evropa, Střední Asie - rozvíjení transatlantické vazby,
spolupráce EU a USA ve třetích zemích, podpora evropské
perspektivy Západního Balkánu, bezpečnost regionu,
rozvoj východní dimenze evropské politiky sousedství,
podpora demokratizace a transformačního procesu, rozvoj
vztahů mezi EU a zeměmi střední Asie.
• Další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva implementace Haagského programu, víceletý plán pro
oblast justice a vnitřních záležitostí.
• Reforma institucí EU, volba jejich představitelů.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
Prioritní oblasti členských států v minulosti
Prostřednictvím předsednických priorit má každá členská
země šanci zviditelnit a snáze prosadit svou agendu. Priority

jednotlivých států, které v minulosti vykonávaly funkci
předsednické země vůči Radě EU, se většinou skládaly
z kombinace v té době klíčových problémů celého Evropského
společenství a závažných otázek spíše národní povahy.

Národní priority jednotlivých předsednictví
období

země

web předsednictví

7-12/2007 Portugalsko

http://www.ue2007.pt/

1-6/2007

http://www.eu2007.de/

Německo

7-12/2006 Finsko

http://www.eu2006.fi/

1-6/2006

http://www.eu2006.at/

Rakousko

7-12/2005 Velká Británie http://www.eu2005.gov.uk/

1-6/2005

Lucembursko http://www.eu2005.lu/

7-12/2004 Nizozemsko

nefunkční

1-6/2004

http://www.eu2004.ie/

Irsko

7-12/2003 Itálie

nefunkční

1-6/2003

nefunkční

Řecko

7-12/2002 Dánsko

14
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Priority
- budoucnost Evropy
- Lisabonská strategie – růst a zaměstnanost
- integrovaná námořní politika
- smlouva o Ústavě pro Evropu
- dynamika ekonomiky a sociální odpovědnost
- energetická politika, spravedlnost a vnitřní bezpečnost
- evropská sociální dimenze
- společná zahraniční a bezpečnostní politika a posílení vnějších vztahů
- zvyšování konkurenceschopnosti
- potlačování klimatických změn
- oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
- budoucnost Evropy, finanční perspektiva 2007-2013
- vytvoření pracovních míst a zajištění růstu v Evropě
- rovnost mezi muži a ženami
- udržitelné využití přírodních zdrojů, ekonomická výkonnost
- svoboda, bezpečnost a spravedlnost
- zahraniční politika, vrácení občanům EU důvěry v evropskou integraci
- role Evropy ve světě
- reformy ekonomické a sociální politiky
- bezpečnost a stabilita
- budoucnost financování EU
- střednědobé vyhodnocení lisabonské strategie
- revize Paktu stability a růstu,
- finanční perspektiva na období let 2007-2013
- hospodářské a sociální otázky a vnitřní trh
- zemědělství a rybolov/bezpečnost potravin
- realizovat úspěch z rozšíření
- posílení evropské ekonomiky a redukce administrativní zátěže
- oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (Tampere II)
- budoucí finanční a rozpočtová struktura: Agenda 2007
- role EU ve světě: efektivní, koherentní a angažovaná zahraniční politika
- úspěšné rozšíření EU o 10 nových členských států
- Lisabonská strategie a ekonomický růst
- Unie jako prostor svobody, bezpečnosti a práva
- angažovanost EU při řešení celosvětových bezpečnostních otázek
- mezivládní konference (schválení textu Ústavní smlouvy pro Evropu)
- obecná agenda; institucionální záležitosti
- evropská bezpečnostní a obranná politika
- dokončení procesu rozšíření, imigrační a azylová politika
- urychlení implementace lisabonské strategie
- budoucnost Evropy; výsledky jednání Konventu
- vnější vztahy; nová Evropa jako motor mezinárodní mírové spolupráce
- rozšíření EU; „z Kodaně do Kodaně“
- svoboda, bezpečnost a právo
- udržitelný rozvoj, globální zodpovědnost
- nezávadnost a bezpečnost potravin

Téma
Prosazování regionálních zájmů během
předsednictví
Ačkoliv žádná ze sledovaných předsednických zemí (viz
tabulka výše) mezi svými národními prioritami neměla
explicitně stanovené priority bezprostředně se dotýkající zájmů
jednotlivých regionů, přesto se v řadě případů priority některých
regionů staly středem zájmu agendy členské země v průběhu
svého předsednictví v Radě EU.
Příklady úspěšného prosazování regionálních priorit v rámci
předsednictví daného státu:

Finsko – námořní prostředí
Rybolovný průmysl má ve Finsku dlouholetou tradici a zejména
v minulosti byl důležitou součástí finského hospodářství,
hlavně ve východních a severních oblastech země. V dnešní
době má z makroekonomického hlediska zanedbatelnou
roli – k hrubému domácímu produktu nepřispívá ani jedním
procentem. Přesto v některých regionálních oblastech patří
stále mezi hlavní zdroje obživy zdejších obyvatel a zabránit
znečištění tamějších moří zde patří mezi hlavní priority.
Také proto mělo finské předsednictví ve své agendě v oblasti
životního prostředí za cíl urychlit práce na rámcové směrnici
o mořském prostředí (Framework Directive on the marine
environment). Jejím cílem je ustavit společné jednotné principy
ochrany evropských moří. Zvláště pak akcentuje podporu
regionální spolupráce na základě současných dohod o ochraně
moří, a to i spolupráce se státy mimo Evropskou unii.

Německo – chudé regiony na východě
I když v době německého předsednictví orgánům EU v první
polovině roku 2007 uběhlo již více než 16 let od sjednocení
„západní a východního Německa“, stále ve východních
spolkových zemích přetrvávají strukturální problémy a jejich
ekonomická výkonnost i životní úroveň je zřetelně nižší
než v západní části federace, závažným problémem je zde
nepříznivý demografický vývoj.
1-6/2002

Španělsko

nefunkční

7-12/2001 Belgie

http://www.eu2001.be/

1-6/2001

http://www.eu2001.se

Švédsko

Také proto Německo v době svého předsednictví kladlo důraz
na zlepšení situace ve znevýhodněných regionech. V programu
svého předsednictví v kapitole věnující se formování
ekonomické, sociální a environmentální budoucnosti Evropy
je zmíněn dílčí cíl „Posílení měst, regionů a venkovských
území“. Předsedající Německo se zavázalo, že na neformálním
zasedání ministrů odpovědných za regionální rozvoj identifikuje
způsoby zlepšení situace znevýhodněných městských oblastí
a posílí zde místní ekonomiku. Na tomto zasedání byla přijata
Lipská charta o udržitelných evropských městech (Leipzig
Charter on Sustainable European Cities), zdůrazňující vodítka
pro integrovanou udržitelnou městkou dopravu

Nizozemsko – nebezpečí povodní
Nizozemsko je nízko položená země u pobřeží Severního moře.
Více než pětina souše byla získána vysušením a zúrodněním
bývalého mořského dna, střední nadmořská výška činí
pouhých 10 m. Čtvrtina země (27 %) dokonce leží pod úrovní
mořské hladiny a před zaplavením jí chrání pás pobřežních až
56 metrů vysokých dun a systém hrází. Není divu, že země je
často sužována záplavami.
Z tohoto pohledu nejohroženější regiony do Operačního
programu Rady EU na rok 2004 v kapitole věnující se zajištění
udržitelného životního prostředí prosadily speciální kapitolu
věnující se nebezpečím povodní. Nizozemsko na základě
tohoto operačního programu po dobu svého předsednictví
orgánům EU v druhé polovině roku 2004 pokročilo ve
vyjednávání o rozvoji integrovaného celounijního přístupu
k prevenci povodní, jejich predikci a zmírňování jejich následků,
obsahem přístupu by měla být i výměna informací a zkušeností
ohrožených regionů v celé EU.

Irsko – rybolov
Irsko jako ostrovní stát v minulosti výrazněji orientovaný na
námořní rybolov také v době svého předsednictví kladlo
na tuto hospodářskou aktivitu důraz. Ačkoliv je v dnešním
Irsku přímo v rybářském sektoru zaměstnáno necelých 6500

- boj proti terorismu v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
- úspěšné zavedení jednotné měny euro
- impuls Lisabonskému procesu na zasedání summitu EU v Barceloně
- proces rozšíření Evropské unie, vnější vztahy: více Evropy ve světě
- debata o budoucnosti Evropy
- prohloubení debaty o budoucnosti Evropy
- zlepšení kvality práce, boj proti chudobě a za rovné příležitosti
- vytvoření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva
- podpora trvale udržitelného rozvoje a zlepšení životní úrovně
- rozšíření Evropské unie a posílení vnějších vztahů EU
- podpora trvale udržitelného hosp. růstu a společné hosp. politiky
- připravit EU na blížící se rozšíření,
- plná zaměstnanost, hospodářský růst a sociální koheze,
- životní prostředí a udržitelný rozvoj

Zdroj: http://www.consilium.europa.eu, www.euroskop.cz, webové stránky jednotlivých předsednictví
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
osob, v některých regionech, kde je nedostatek alternativních
pracovních příležitostí, hraje významnou úlohu.
Proto Irsko v době svého předsednictví zdůrazňovalo roli
rybolovného sektoru zejména z hlediska rozvoje okrajových
regionů Evropské unie a zasazovalo se za maximalizaci
rybolovných příležitostí v EU. Rybolov v Evropské unii je
totiž regulován v rámci Společné rybolovné politiky, která
prostřednictvím stanovování rybolovných kvót řídí rybolov
ve směru jeho dlouhodobé udržitelnosti. Ve vztahu ke třetím
zemím vně EU Irsko prosazovalo uzavření dohod i s těmito
státy za účelem zabránění nadměrného výlovu.

Portugalsko – odlehlé regiony
V současné době portugalského předsednictví je patrná snaha
jeho odlehlých regionů (podle definice Evropské komise má
EU sedm odlehlých regionů – dva z nich: Azorské ostrovy
a Madeira jako autonomní území náleží Portugalsku) a
zintenzivnění asistenčních nástrojů Evropské unie v rámci
Strukturální a kohezní politiky EU. Požadavek na jejich vyšší
podporu je částečně ospravedlnitelný. Teritoriální izolace a
vzdálenost (zejména u Azorských ostrovů) od evropského
kontinentu představují vážnou překážku pro hospodářský
rozvoj. Navíc jejich malá rozloha způsobuje, že velké investice
zde nemůžou dosáhnout požadované ziskovosti, a neumožňuje
realizovat úspory z rozsahu.
Portugalské předsednictví v Radě EU proto mezi své prioritní
oblasti zařadilo i bod věnující se hospodářské soudržnosti
ve vztahu k odlehlým regionům. Portugalci by během svého
předsednictví rádi vyvolali seriozní debatu o speciální
pozornosti a podpoře vůči objektivně znevýhodněným odlehlým
regionům.

Řecko – turismus a cestovní ruch
Pro Řecko představuje turistický ruch významný zdroj
fungování tamější ekonomiky. Za celou republiku překračuje
podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP 18 % a v turistickém
průmyslu pracuje více než 19 % zaměstnanců. Některé regiony
jsou na turistickém ruchu podstatně závislejší a turistika zde
představuje suverénně hlavní zdroj obživy.
Lobbying těchto na turistice závislých regionů způsobil, že
mezi prioritami řeckého předsednictví Radě EU v prvním
pololetí 2003 byla explicitně zmíněna i role turismu jako
významného zdroje zaměstnanosti a rozvoj vzdálených a
„neprivilegovaných“ evropských regionů. Řecké předsednictví
se v dokumentu zavázalo, že bude usilovat o přijetí společného
přístupu k budoucnosti evropského turismu.

Očekávané akce během českého předsednictví
a jejich regionální aspekt
Na našem území se v době českého předsednictví uskuteční
11 neformálních zasedání ministrů členských států EU, čtyři
z nich se budou konat v Praze a sedm z nich v regionech.
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To odpovídá situaci v ostatních členských státech, které
v době svého předsednictví rovněž upřednostňovaly konání
neformálních zasedání ministrů členských států v regionech na
úkor hlavního města Prahy.
Kromě těchto setkání by se na území ČR mělo konat dalších
160 až 180 (průměr 170) zasedání a konferencí na nižší
politické, úřednické a expertní úrovni. O tom, zda se budou
konat na území hlavního města či v regionech rozhodne
mimo jiné i dostatečná nabídka vhodných konferenčních a
ubytovacích kapacit mimo území hlavního města Prahy.
Při srovnání s ostatními předsedajícími zeměmi (viz výše)
zjistíme, že poměr konání podobných akcí v hlavním městě
versus v regionech se podstatně liší od Švédska (20 %
hlavní město vs. 80 % regiony) až po Finsko (63 % hlavní
město vs. 37 % regiony). Domníváme se, že Česká republika
kvůli významu Prahy jako důležitého konferenčního města a
naopak stále ještě nedostatečným konferenčním a ubytovacím
kapacitám na nejvyšší požadované úrovni v regionech se spíše
bude držet příkladu Finska. Realistický odhad při organizování
zasedání a konferencí na nižší politické, úřednické a expertní
úrovni hovoří o 60 % pro Prahu (cca. 100 akcí) a 40 % pro
regiony (cca 70 akcí).
V době předsednictví České republiky orgánům EU dojde k řadě
významných kulatých výročí, které by mohly být reflektovány
v uspořádání v pořádání nejrůznějších doprovodných akcí.
Jedná se zejména o tato významná evropská výročí:
• Desetileté výročí zavedení jednotné evropské měny euro
– v roce 1999 bylo zavedeno euro v bezhotovostní podobě
v jedenácti státech EU, o tři roky později i v hotovostní
podobě. Za téměř devět let své existence prokázalo svůj
ekonomický význam, což se mimo jiné odráží i na vývoji
na finančních trzích (euro okupuje historicky nejsilnější
hodnoty vůči dolaru) i v bilancí světových centrálních
bank, kde společná evropská měna stále více posiluje své
zastoupení na úkor amerického dolaru.
• Pětileté výročí rozšíření EU o země střední a východní
Evropy – s odstupem několika let můžeme potvrdit, že
pro všechny zmiňované země byl vstup do Evropské unie
vysoce prospěšný, socioekonomický vývoj v těchto zemích
získal významný růstový impuls. Česká republika je zářným
příkladem úspěšné nové členské země.
• Třicetileté výročí přímých voleb do Evropského
parlamentu – Evropský parlament již dávno není
v rozhodovacích systémech Evropské unie Popelkou a
čím dál tím více se svými pravomocemi dostává na úroveň
hlavního rozhodovacího orgánu v EU – Rady Evropské
unie.
Na základě zkušeností předsednictví ostatních členských států
se předpokládá, že se na území České republiky bude konat
řada doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích
akcí, které nebudou organizovány vrcholovými orgány státní
správy a jsou mimo kontrolu vládní Sekce pro přípravu

Téma
předsednictví ČR v Radě EU. Vládní odhady hovoří o stovkách
a tisících takovýchto doprovodných akcí.
Organizátorům z řad krajské a místní samosprávy,
podnikatelského sektoru, nejširší občanské společnosti
(nevládní neziskové organizace, hospodářské komory a
podnikatelské svazy, odbory,...), vzdělávacích či kulturních
institucí se doporučuje, aby o svých záměrech informovali
vládu - Sekci pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU.
Ta na dané akce může propůjčit oficiální logo českého
předsednictví či zajistit účast nejvyšších domácích politických
představitelů.
Počítá se také s vyhlášením speciálního grantového schématu,
z kterého by organizátoři těchto doprovodných aktivit mohli
na jejich organizaci získat granty. Přesné detaily podmínek
účasti v grantovém řízení zatím nejsou stanoveny, ale podle
současných informací by se grantového řízení mohli účastnit
pouze nepodnikatelské subjekty.
Česká republika a její jednotlivé regiony se mohou
také zviditelňovat prostřednictvím konání kulturních a
společenských akcí přímo v Evropské unii, a to ať již v hlavním
sídle evropských institucí – v Bruselu – nebo i v jednotlivých
členských státech Evropské unie. Typickou společenskou
událostí je například slavnostní zahájení a ukončení daného
předsednictví, které se vždy koná jak v Bruselu, tak i na území
předsedajícího členského státu.

Zapojení finančních partnerů a sponzorů
během předsednictví EU
Spolufinancování aktivit během předsednictví země vůči Radě
EU je běžnou záležitostí a významným zdrojem přispívajícím na
pokrytí celkových nákladů spojených s konáním předsednictví.
Ze zkušeností minulých předsednictví vyplývá, že finanční
partnerství a sponzoring soukromého sektoru obecně nabývá
dvou podob:
• Obecný sponzoring předsednictví – jedná se o
sponzoring všech či určitých typů akcí konaných v rámci
předsednictví na území předsednické země. Nejčastěji
bude mít podobu poskytnutí služby či zboží zdarma nebo
se slevou oproti tržním cenám. Takovým způsobem se
plánuje zajistit dopravní prostředky delegátů, pohonné
hmoty pro jejich dopravu, jejich ubytování a stravování,
zapůjčení konferenční techniky, apod.
• Sponzoring konkrétních akcí – jedná se o sponzoring
jednotlivých doprovodných kulturních, společenských či
vzdělávacích akcí. Většinou nabývá podobu finančního
příspěvku umožňujícího danou akci realizovat, ale může
mít podobu i poskytnutí služby či zboží na realizaci
konkrétní akce. Za to je sponzor uveden při dané akci i na
všech jejích propagačních materiálech jako finanční partner
či sponzor dané akce.
Na regionální úrovni se u čistě regionálních doprovodných aktiv
bude spíše jednat o sponzoring konkrétní akce. Při organizaci

setkání na nejvyšší politické úrovni (neformální zasedání Rady
EU) i nižší politické úrovni (konference či pracovní skupiny
organizované ministerstvy) pak spíše o obecný sponzoring.

Náklady rakouského předsednictví a jeho sponzoři
Přímé náklady rakouského předsednictví, které Unii
předsedalo v prvním pololetí 2006, byly vyčísleny na 86 milionů
eur. Nicméně příklad Rakouska dokazuje, že organizace
předsednictví nemusí být vždy prodělečnou záležitostí.
Rakousko vhodně využilo svého postavení evropské
kongresové velmoci a navíc pomohl tzv. „Mozart efekt“. Právě
v roce rakouského předsednictva se zároveň slavilo výročí 250.
narození Wolfganga Amadea Mozarta. Kombinace rakouského
předsednictví a kulatého výročí narozenin slavného hudebního
skladatele do země přilákalo řadu summitů, konferencí,
seminářů, schůzek i běžných soukromých turistů. Podle
odhadů rakouského ministerstva hospodářství tyto aktivity
Rakousku přinesly minimálně 100 milionů eur a vytvořily dva
tisíce nových pracovních míst.
Náklady předsednictví orgánům EU
předsednická země
období
náklady v mil. eur
Nizozemsko
2. pol. 2004
150
Lucembursko
1. pol. 2005
75
Velká Británie
2. pol. 2005
148
Rakousko
1. pol. 2006
86
Finsko
2. pol. 2006
75
Německo*)
1. pol. 2007
150
Zdroj: deník Právo z 3. listopadu 2006 na základě
www.euractiv.com, *) odhad
Rakouskou bilanci předsednictví EU vylepšil i sponzoring
privátních podnikatelských subjektů (částečně i veřejným), díky
kterému se ušetřily významné organizační náklady.
Přehled hlavních partnerů rakouského předsednictví a jejich
konkrétní pomoc:
OMV AG – největší rakouská petrochemická firma poskytla
palivo při přepravě delegátů a dále i údržbu a servis
automobilové flotily přepravující delegáty.
Porsche Austria GmbH (ve spolupráci s Audi AG a
VW-Nutzfahrzeuge AG) – účastníkům akcí konaných v rámci
předsednictví v Rakousku společnost zajistila dopravu delegátů
v podobě 8 limuzín Audi A8 a několika minivanů VW Caravell.
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG – postarala
se o pojištění a zaregistrování automobilové flotily pro delegáty
akcí konaných v rámci rakouského předsednictví.
Vöslauer Mineralwasser AG – producent minerálních vod
zajistil nápoje pro akce konané ve stálém konferenčním
objektu předsednictví v Hofgurgu i pro zasedání Evropské rady
v Bruselu.
DHL – poštovní a kurýrní podnik pro předsednictví zajišťoval
poštovní diplomatické služby a velké množství konferenčních
materiálů zasílal na více než 100 diplomatických misí ve světě.
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Mondi Business Paper – firma během předsednictví poskytla
účastníkům konferencí a setkání velké množstí tištěných
materiálů, které byly tištěny na papíru BioTop3, šetrném
k životnímu prostředí.
Kraft Foods Austria – potravinářský koncern účastníkům akcí
během předsednictví servíroval proslulé Mozartovy kuličky.
Rakouská pošta – účastníkům konferencí a zástupcům médií
jako suvenýr darovala batohy s logem předsednictví.
Salesianer Miettex Mietwäschevertriebsgesellschaft m.b.H.
– textilní společnost jako suvenýr pro účastníky nejrůznějších
akcí během rakouského předsednictví darovala ručníky.
Austrian Airlines – největší rakouská letecká společnost
se podílela na úhradě letenek při dopravě stálých zástupců
členských států v Bruselu, velvyslanců a vybraných zástupců
bruselských médií na předsednické akce do Rakouska.
Siemens Business Services – firma poskytla Federálnímu
ministerstvu zahraničních věcí moderní kancelářské vybavení,
zejména pro stálé zastoupení Rakouska v Bruselu.
Riedel – rakouský sklářský podnik poskytl sklenice na víno,
které bylo servírováno při nejrůznějších pracovních obědech
a večeřích konaných v rámci předsednictví v sídle evropských
institucí v Bruselu.
Land Vorarlberg (ve spolupráci s Zumtobel AG) – v centrále
Rady v Bruselu zajistila nové osvětlení v objektech sloužících
zástupcům tisku a médií.
Helmut Sachers Kaffee – pro připomenutí atmosféry proslulých
vídeňských kaváren účastníkům akcí konaných v rámci
předsednictví poskytla jako suvenýr kávu v dárkovém balení.
Austrian Armed Forces – podílely se na podpůrných službách
při organizaci a zajištění logistiky předsednictví: instalace
komunikačních technologií či doprava velkého množství
konferenčních materiálů a nábytku mezi jednotlivými lokalitami
v Rakousku.
ORF – televizní a rozhlasová stanice byla hlavním mediálním
partnerem předsednictví a podílela se na distribuci obrazového
a zvukového záznamu nejvyšších politických jednání na území
Rakouska zahraničním mediálním společnostem.

Náklady finského předsednictví a jeho sponzoři
Náklady finského předsednictví orgánům EU v II. pololetí 2006
představovaly zhruba 75 milionů euro a byly rozděleny na:
• Organizace zasedání a setkání (38,5 mil. eur = 51 %) –
kromě přímých organizačních nákladů na uspořádání více
než 130 zasedání na politické, odborné a pracovní úrovni
zahrnují i náklady na vytvoření webových stránek, image a
loga předsednictví či na výcvik dobrovolníků pomáhajícím
při organizaci.
• Personální náklady (26 mil. eur = 35 %) – jedná se o náklady
na zaměstnání dodatečných pracovních sil na rakouských
ministerstvech a na stálém zastoupení Rakouska v Bruselu.
Kromě toho obsahují i cestovní náklady.
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• Náklady na bezpečnost (10,5 mil. eur = 14 %) – náklady
na zajištění bezpečnosti delegátů v průběhu akcí konaných
na území Rakouska.
Kromě tohoto přímého rozpočtu byla významným zdrojem
financování finského předsednictví i pomoc hlavních partnerů
a sponzorů z těchto oborů činnosti:
• Finnish Forest Foundation – lesnická nadace,
• Volvo Auto Oy Ab – výroba automobilů,
• Helsinki Water – vodárenství,
• Yleisradio Oy – mediální sektor.

Náklady švédského předsednictví a jeho sponzoři
Rozpočet švédského předsednictví Radě EU v I. pololetí 2001
činil 835 milionů švédských korun (92 milionů euro) a byl
utracen na tisk materiálů, informační a kulturní aktivity, výcvik a
dodatečné zaměstnání pracovních sil, informační technologie,
překladatelské služby na akcích.
Mimo tento rozpočet stála řada nákladů, které byly přímo
pokryty finančními partnery tak, že na organizaci předsednictví
poskytly zdarma své služby. Tito partneři mohli vystupovat pod
titulem „oficiální národní dodavatel“ a patří mezi ně tyto firmy
z těchto sektorů:
• Cloetta Fazer AB – potravinářský průmysl,
• LRF – zemědělství a lesnictví,
• Pripps Bryggerier AB – potravinářský průmysl,
• Stora Enso – papírenský průmysl,
• Volvo PersonvagnarAB – automobilový průmysl,
• Pharmacia – farmaceutický průmysl,
• IL Recycling AB - odpadové hospodářství,
• SAS – letecká doprava,
• Ericsson – telekomunikace,
• Telia – telekomunikace.

Očekávaná situace českého předsednictví
Česká republika odhaduje, že náklady spojené s organizačním
zajištěním všech předsednických akcí dosáhnou 1,9 miliardy
korun (zhruba 72 mil. eur). V tom nejsou zahrnuty náklady
na tlumočení při konferencích a cestovní náklady delegátů
na některé zasedání pracovních skupin – ty bude financovat
přímo Rada EU.
Kromě toho se počítá se širokým zapojením finančních
partnerů a sponzorů, a to ať už partnerů celého
předsednictví, tak i sponzorů každé individuální akce.
Partneři zatím nebyli vybíráni, nicméně s nabídkou na
hlavní partnerství předsednictví Sekce pro předsednictví
ČR v Radě Evropské unie počítá s oslovením největších
tuzemských společností.
Problematika výběru sponzorů není v EU harmonizována. V
českém právním prostředí se proto bude řídit režimem zákona
o veřejných zakázkách, podle kterého bude muset být výběr
sponzorů nad určitou částku realizován formou výběrového
řízení.

V rubrice Dotační výzvy sledujeme za přispění dceřiné společnosti
České spořitelny – konzultační firmy RAVEN EU Advisory
– aktuálně vyhlášené a plánované výzvy k předkládání žádostí o
dotace ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU. V tabulce
jsou monitorovány informace o operačním programu, v rámci
kterého byla výzva vyhlášena, o konkrétních oblastech podpory
daného programu, typu vhodného žadatele a datu uzávěrky
předkládání žádostí o dotaci.

Dotační
výzvy

Vyhlášené a plánované výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU

Operační program Životní prostředí

Operační program Doprava

Operační
program

(Pod) Oblast podpory /
Program

Vhodný žadatel

Uzávěrka

Oblast podpory 6.1
Podpora multimodální
nákladní přepravy, nákup
dopravních prostředků pro
KD a přepravních jednotek
pro KD, modernizace
překladišť KD

Vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest
ČR

30.6.2013

Oblast podpory 6.3
Podpora modernizace
vnitrozemských plavidel

Vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest
ČR

30.6.2013

Oblast podpory 6.1
Implementace a péče o
území soustavy Natura 2000

kraje, AOPK ČR, správy národních parků

31.1.2008

Oblast podpory 6.2
Podpora biodiverzity

fyzické osoby - nepodnikatelé, obce a města, příspěvkové
organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, kraje,
příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní podniky,
Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, správci vodních toků,
státní organizace, vysoké školy a univerzity, ČR - prostřednictvím
organizačních složek státu s výjimkou pozemkových úřadů,
příspěvkové organizace - správy národních parků, příspěvkové
organizace - vědecko-výzkumné instituce (VVI), občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, další subjekty, jejichž činnost
není podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku, ostatní
nepodnikatelské subjekty, vlastněné z více než 50% majetku
obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, včetně VVI, obchodní
společnosti vlastněné z více než 67% majetku obcemi či jinými
veřejnoprávními subjekty

31.1.2008

Oblast podpory 6.3
Obnova krajinných struktur

stejné jako u oblasti podpory 6.2

31.1.2008

Oblast podpory 6.4
Optimalizace vodního režimu
krajiny

stejné jako u oblasti podpory 6.2

31.1.2008

Oblast podpory 6.5
Podpora regenerace
urbanizované krajiny

stejné jako u oblasti podpory 6.2 kromě fyzických osob –
nepodnikatelů

31.1.2008

Oblast podpory 6.6
Prevence sesuvů a skalních
řícení, monitorování
geofaktorů a následků
hornické činnosti a hodnocení
neobnovitelných přírodních
zdrojů včetně zdrojů
podzemních vod

obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí
a měst, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace a organizační
složky krajů, státní organizace, vysoké školy a univerzity, ČR prostřednictvím organizačních složek státu s výjimkou pozemkových
úřadů, příspěvkové organizace - správy národních parků,
příspěvkové organizace - vědecko-výzkumné instituce (VVI)

31.1.2008

Máte zájem získat více informací k jednotlivým výzvám? Prosím kontaktujte specialisty ze společnosti RAVEN EU Advisory:
• pro podnikatelský sektor – Lukáš Němec (nemec@raven.cz; 542 210 243),
• pro veřejný a neziskový sektor – Michal Pluta (pluta@raven.cz; 221 615 157).

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Statistické
okénko

Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické
ukazatele všech 27 členských zemí Unie. Zahrnují ukazatele
ekonomické výkonnosti (HDP per capita k průměru EU, růst HDP,
míra nezaměstnanosti), vnější ekonomické stability (běžný účet
k HDP), fiskální stability (veřejné rozpočty k HDP, veřejný dluh k
HDP) či cenové charakteristiky (meziroční inflace na bázi indexu
HICP, úroveň cenových hladin). Pro srovnání jsou v tabulce i
stejné ukazatele pro celou EU. Zdrojem je Eurostat.

Klíčové makroekonomické ukazatele
v%
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
EU
v%
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
EU
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2004
3,0
6,6
4,5
2,1
1,1
8,3
4,3
4,6
3,3
2,5
1,2
4,2
8,7
7,3
4,9
4,8
0,1
2,2
2,3
5,3
1,5
8,5
4,4
5,4
3,7
4,1
3,3
2,5

Růst HDP
2005
2006
1,7
2,8
6,2
6,1
6,4
6,4
3,1
3,5
0,8
2,9
10,2
11,2
5,9
5,7
3,4
4,3
3,6
3,9
1,7
2,0
0,1
1,9
3,9
3,8
10,6
11,9
7,9
7,7
5,0
6,1
4,1
3,9
3,1
3,2
1,5
3,0
2,0
3,3
3,6
6,1
0,5
1,3
4,1
7,7
4,1
5,7
6,0
8,3
2,9
5,0
2,9
4,2
1,8
2,8
1,8
3,0

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2004
2005
2006
0,0
-2,3
0,4
2,3
2,0
3,2
-3,0
-3,5
-2,9
1,9
4,6
4,6
-3,8
-3,4
-1,6
1,8
1,9
3,6
1,3
1,2
2,9
-7,3
-5,1
-2,5
-0,3
1,0
1,8
-3,6
-2,9
-2,5
-3,5
-4,2
-4,4
-4,1
-2,4
-1,2
-1,0
-0,4
-0,3
-1,5
-0,5
-0,6
-1,2
-0,1
0,7
-6,5
-7,8
-9,2
-4,9
-3,1
-2,5
-1,7
-0,3
0,6
-1,2
-1,6
-1,4
-5,7
-4,3
-3,8
-3,4
-6,1
-3,9
-1,5
-1,4
-1,9
-2,3
-1,5
-1,2
-2,4
-2,8
-3,7
2,3
2,7
3,8
0,8
2,4
2,5
-3,4
-3,3
-2,7
-2,8
-2,4
-1,6

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2007

Saldo běžného účtu k HDP
2004
2005
2006
3,8
3,0
3,3
-6,6
-12,0
-15,8
-5,5
-2,3
-3,1
3,1
3,6
2,4
4,5
4,7
5,2
-12,4
-10,1
-15,7
-0,3
-3,5
-4,2
-9,3
-9,0
-11,1
-5,9
-7,5
-8,8
-0,6
-1,7
-2,2
-0,5
-1,2
-2,0
-5,0
-5,6
-5,9
-12,9
-12,6
-21,1
-7,5
-7,2
-10,5
11,6
10,9
10,3
-8,4
-6,8
-6,5
-6,0
-8,8
-6,7
8,6
7,1
7,6
2,4
3,0
3,5
-4,4
-1,7
-1,8
-7,8
-9,6
-9,9
-5,0
-8,7
-10,3
-2,6
-2,0
-2,8
-2,5
-7,9
-7,7
7,7
4,9
4,7
6,5
5,8
6,9
-1,6
-2,5
-3,2
0,4
-0,3
-0,7
Veřejný dluh k
2004
2005
94,2
92,2
37,9
29,2
30,4
30,2
44,0
36,3
65,6
67,8
5,1
4,4
29,5
27,4
98,6
98,0
46,2
43,0
64,9
66,7
103,8
106,2
70,2
69,1
14,5
12,5
19,4
18,6
6,4
6,2
59,4
61,6
72,7
70,8
52,4
52,3
63,8
63,4
45,7
47,1
58,3
63,7
18,8
15,8
27,6
27,4
41,4
34,2
44,1
41,4
52,4
52,2
40,4
42,1
62,1
62,7

HDP
2006
88,2
22,8
30,1
30,3
67,5
4,0
25,1
95,3
39,7
64,2
106,8
65,2
10,6
18,2
6,6
65,6
64,7
47,9
61,7
47,6
64,8
12,4
27,1
30,4
39,2
47,0
43,2
61,4

Míra nezaměstnanosti
VIII-07 IX-07
X-07
7,5
7,4
7,4
6,5
6,3
6,2
5,2
5,1
5,0
3,3
3,2
2,9
8,3
8,2
8,1
5,5
5,6
5,4
4,8
4,7
4,4
n/a
n/a
n/a
8,2
8,2
8,1
8,3
8,2
8,1
n/a
n/a
n/a
3,8
3,7
3,8
5,3
5,2
5,0
4,2
4,2
4,3
4,9
4,8
4,9
7,3
7,2
7,3
6,3
6,3
6,2
3,2
3,1
3,1
4,4
4,3
4,3
9,2
8,9
8,8
8,1
8,0
8,2
7,2
7,3
7,3
4,7
4,6
4,4
11,2
11,2
11,2
6,9
6,8
6,8
5,8
5,9
5,8
5,2
n/a
n/a
7,1
7,0
7,0

Meziroční inflace
VIII-07 IX-07
X-07
1,2
1,4
2,2
9,3
11,0
10,6
2,6
2,8
4,0
0,9
1,2
1,8
2,0
2,7
2,7
6,1
7,5
8,7
2,3
2,9
3,0
2,7
2,9
3,0
2,2
2,7
3,6
1,3
1,6
2,1
1,7
1,7
2,3
2,2
2,3
2,7
10,2
11,5
13,2
5,6
7,1
7,6
1,9
2,5
3,6
7,1
6,4
6,9
0,6
0,9
1,6
1,1
1,3
1,6
1,7
2,1
2,9
2,1
2,7
3,1
1,9
2,0
2,5
5,0
6,1
6,9
3,4
3,6
5,1
1,2
1,7
2,4
1,3
1,7
1,8
1,2
1,6
1,9
1,8
1,8
2,1
1,9
2,3
2,7

HDP per capita k Ø EU
2004
2005
2006
124,5
124,4
123,3
33,6
35,2
37,1
76,1
77,0
79,3
124,5
126,3
126,7
116,1
114,6
113,7
57,0
62,8
67,9
142,4
144,0
142,9
93,4
95,4
96,9
100,9
102,5
102,4
112,1
114,2
112,8
107,6
105,4
103,7
91,6
93,8
93,4
45,5
50,2
55,8
51,1
53,8
57,7
252,7
263,0
278,7
63,9
64,8
65,3
75,9
75,9
75,5
130,3
131,9
132,2
128,8
128,6
128,8
50,8
51,0
52,9
75,2
75,4
74,5
33,6
34,4
37,6
85,0
86,6
88,8
57,0
60,4
63,6
115,9
114,4
116,4
123,2
122,0
123,2
121,9
119,6
119,1
100,0
100,0
100,0

Cenová
2004
105,7
41,7
54,9
139,6
104,7
62,8
125,6
87,3
90,9
110,5
105,2
90,6
55,5
53,1
105,1
61,6
72,8
106,0
103,1
53,2
86,7
44,3
75,4
54,9
123,8
121,8
107,9
100,0

hladina
2005
105,1
42,4
58,1
140,1
103,8
64,3
124,9
88,3
92,0
107,6
104,4
89,1
56,3
54,6
104,6
63,2
72,8
104,6
101,9
61,7
85,0
55,5
75,6
55,8
123,5
118,5
109,2
100,0

k Ø EU
2006
105,2
44,1
60,7
139,4
103,3
67,0
125,4
89,2
93,2
107,1
104,4
89,5
58,8
56,4
105,1
60,0
73,5
104,2
101,3
62,9
85,5
58,5
75,8
58,2
122,5
117,9
110,2
100,0

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o
údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. Použité informační zdroje jsou všeobecně
považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při
použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden.
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