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Leden byl současně první možností zhodnocení zavedení společné evropské
měny euro na dvou středomořských ostrovech – Maltě a Kypru. Jak představitelé
kompetentních institucí obou zemí shodně deklarují, dosavadní průběh přechodu
lze hodnotit jako bezproblémový; přesto pro první zevrubné ohodnocení je stále
ještě příliš brzy a bude objektivně možné přibližně za rok. Nyní je možné hodnotit pouze technické a procedurální záležitosti přechodu, kde prozatím žádné
komplikace nenastaly.
Leden byl současně obdobím velmi vzrušujícího vývoje finančních indikátorů,
především pak ukazatelů akciových trhů – přestože je téměř jisté, že žádná jednotlivá akce ze strany institucí EU nemůže zvrátit přirozený tržní vývoj, přizval
si Evropský parlament předsedu Evropské centrální banky Tricheta k vysvětlení
nastalé situace. Odpovědí mu bylo ujištění, že ekonomika Evropy se nachází
v příznivé kondici.
V prvním letošním měsíci pozornost upoutal návrh legislativního balíčku
Evropské komise na opatření proti klimatickým změnám a zlepšení bezpečnosti
a konkurenceschopnosti v oblasti dodávek energie. Lze se domnívat, že právě
proces legislativního ekologického a energetického balíčku bude představovat
jeden z klíčových rozhodovacích procesů letošního roku.
Evropský parlament v polovině ledna současně schválil i návrh směrnice o
spotřebitelském úvěru. Nový legislativní nástroj umožní občanům EU získat
spotřebitelský úvěr v jakémkoli členském státě a zajistit současně vysoký stupeň
ochrany spotřebitele proti nekalým praktikám poskytovatelů. Směrnice se bude
vztahovat pouze na spotřebitelské úvěry do 75 000 EUR a nebude zahrnovat
hypotéční úvěry ani půjčky na koupi pozemků.
Relevantní lednovou událostí z pohledu České republiky je pak fakt, že své
funkce stálého zástupce České republiky u EU se ujala velvyslankyně Milena
Vicenová, když v této pozici nahradila Jana Kohouta.
Průběh ledna přinesl rovněž další snahu schválit text Lisabonské smlouvy
v jednotlivých státech EU, když se tato snaha zadrhla na Slovensku, kde opozice z důvodu nesouhlasu s mediálním zákonem odmítla o ratifikaci Lisabonské
smlouvy hlasovat.
Lze se domnívat, že ekonomické, energetické a ekologické téma bude dominovat společně s ratifikačním procesem Lisabonské smlouvy po celý rok 2008 a že
leden byl tudíž neobvykle silným koncentrátem a předzvěstí toho, co nás letos
v evropském integračním dění čeká.
Petr Zahradník

Obsahovým partnerem rubriky Události je
internetový portál EurActiv.cz
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Kypr a Malta se na začátku roku staly dalšími členskými státy, které
jako svou domácí měnu používají euro. Eurozóna se tak skládá
z 15 zemí, ve kterých žije 320 milionů obyvatel. Čistá pozice ČR
vůči evropskému rozpočtu dosáhla v loňském roce 17 miliard
korun, což byla nejlepší hodnota od našeho vstupu do Unie v roce
2004. Evropský parlament schválil otevření trhu poštovních služeb
konkurenci i v dosud monopolizovaném segmentu doručování
zásilek s hmotností do 50 gramů.

EKONOMIKA A EURO
Eurozóna se dočkala dalšího rozšíření
Od začátku roku se společnou evropskou měnou platí také ve
dvou středomořských státech – na Kypru a Maltě. Eurozóna
se tak rozrostla na 15 členů a zároveň v ní přibylo 1,4
miliónů obyvatel na celkových 320 miliónů. Kyperská libra byla
převedena na euro kurzem 0,585274 libry za 1 euro a maltská
lira kurzem 0,4293 liry za 1 euro.
Přechod na euro předcházely pečlivé přípravy. Vstup Kypru a
Malty doporučila Evropská komise a ECB v Konvergenční
zprávě loni v květnu, v létě ho definitivně posvětili ministři
financí členských států. Od té doby vypukly práce na reálné
konverzi kyperských liber a maltézských lir. Na Maltě bylo
zřízeno bezmála 60 „eurocenter“ a bezplatná telefonní linka.
Kyperská vláda svým obyvatelům zase rozeslala 300 tisíc
převaděčů liber na eura. V obou zemích začalo zásobování
obchodníků novou měnou už na začátku prosince.

Stejně jako v předchozích letech si tak ČR vůči evropskému
rozpočtu udržuje pozici čistého příjemce. Rozdíl mezi
příjmy z rozpočtu EU a odvody do něj, tzv. čistá pozice, za rok
2007 dosáhl 17 miliard korun, a je nejen výrazně lepší než v
předchozím roce (6,7 mld. Kč), ale dokonce nejlepší od vstupu
ČR do EU. Tohoto pozitivního výsledku ČR dosáhla i přesto,
že v roce 2007 již ztratila nárok na čerpání tzv. rozpočtových
kompenzací.
Za pozitivní bilancí stojí zejména příjmy ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti EU, které včetně zálohových
plateb na nové programové období činily celkem 27,6 miliard
korun. Další výraznou příjmovou položku tvoří prostředky
určené na Společnou zemědělskou politiku (19,2 mld. Kč),
které se skládají zejména z přímých plateb (8,9 mld. Kč)
a prostředků na rozvoj venkova (8,4 mld. Kč). Největší
výdajovou položkou byly, tak jako v minulých letech, odvody
na bázi příspěvků z hrubého národního důchodu v částce 19,5
miliardy korun.

Vlády Kypru i Malty věnovaly obzvlášť velkou pozornost
zamezení zvyšování cen z titulu konverze. Představitelé
Kypru slíbili pečlivé monitorování pohybů cen s tím, že
obchodníkům, kteří by přechod k euru využili ke svému
obohacení, hrozí v závažnějších případech dokonce vězení.
Na Maltě zase vytvořili rozsáhlý systém 12 dohod s dovozci,
který má za úkol fixovat ceny skoro 7 tisíc produktů v období
od října minulého roku do letošního března.
Přijetí eura by mělo přinést další rozkvět obou států. Malta,
zažívající dvouciferný růst, by se kromě magnetu pro turisty
ráda stala také centrem pro investice do oblasti hi-tech. Ministr
financí Kypru Sarris si zase myslí, že ze společné měny budou
díky nízké inflaci a úrokovým měrám a velkému trhu profitovat
jak obyčejní občané, tak podnikatelé.
Od příštího roku by euro ráda přijala další země – Slovensko.
Klíčové bude v tomto směru hodnocení Komise a Evropské
centrální banky v Konvergenční zprávě, zda je slovenská
ekonomika na euro dostatečně připravena. Ačkoliv naši
východní sousedé všechna tzv. maastrichtská kritéria nyní plní,
představitelé evropských institucí v poslední době zdůrazňují
udržitelnost jejich plnění, což by mohlo být problémem. Přesto
za pravděpodobnější variantu považujeme tu, že od 1. ledna
2009 se na Slovensku eurem skutečně platit bude.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/6
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eurozona-sedockala-dalsiho-rozsireni

ROZPOČET
ČR byla výrazně čistým příjemcem vůči EU
V loňském roce obdržela České republika z rozpočtu EU opět
více, než do něj odvedla, informovalo ministerstvo financí.
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Od přistoupení k EU 1. května 2004 do konce roku 2007
odvedla ČR do rozpočtu Unie 111,2 miliard korun a získala
144,2 miliard korun. Kladné saldo tak dosahuje celkem 33
miliard korun. Čistá pozice za loňský rok k této souhrnné
pozitivní bilanci přispívá více než polovinou. I v budoucím
období do roku 2013 očekáváme, že se díky zvyšujícím
přímým platbám tuzemským zemědělcům a podstatně větší
alokaci na strukturální a kohezní politiku bude čistá pozice
České republiky vůči evropskému rozpočtu dále zvyšovat.
Ačkoliv kladné saldo vůči rozpočtu EU hodnotíme pozitivně,
v žádném případě nepostihuje všechny přínosy a náklady
spojené s naším členstvím v Unii. Přesto je na něm vidět, že
se členství České republiky v Evropské unii vyplácí i z čistě
účetního hlediska.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/tiskove_zpravy_
37712.html

Události
JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Evropský trh s poštovními službami se otevře
v roce 2011
Evropským parlamentem hladce proplul návrh na liberalizaci
poštovních služeb. Bývalé státní monopoly od roku 2011
přijdou o výlučné právo doručování poštovních zásilek do
50 gramů. Některým členským zemím včetně ČR se podařilo
získat odklad do roku 2013.
Návrh liberalizace poštovních služeb v případě zásilek do 50
gramů zveřejnila Evropská komise již v roce 2006. Smyslem
návrhu bylo posílení hospodářské soutěže, které povede
k tlaku na snižování cen a zkvalitňování doručovatelských
služeb.
Kompromisní návrh směrnice, který včera přijali poslanci
Evropského parlamentu po obavách některých členských států,
požaduje, aby dopisy byly doručovány alespoň jednou denně
a alespoň pětkrát do týdne. Návrh dále stanovuje, že tyto
služby musí být zaručeny i v řídce obydlených oblastech a jejich
cena se nesmí lišit od ceny služeb poskytovaných ve městech.
Jde o tzv. požadavek poskytování univerzální služby.
Státy si mohou vybrat způsob, kterým bude financování
těchto univerzálních služeb zajištěno. Jednou z možností je
poskytnutí státních dotací, druhou pak zřízení kompenzačního
fondu, do něhož budou všichni poskytovatelé služeb odvádět
určité příspěvky. Evropská komise bude mít právo způsob
financování prošetřit.
Monopol národních poskytovatelů poštovních služeb ve
vyhrazené oblasti má skončit k 31. prosinci 2010. Některým
členským zemím (jde o ČR, Maďarsko, Slovensko, Polsko,
Litvu, Lotyšsko, Kypr, Řecko, Maltu, Rumunsko a Lucembursko)
se ale podařilo prosadit odklad liberalizace na rok 2013.
Země, které liberalizují své trhy již v roce 2011, dostaly na
oplátku právo odepřít provozovatelům, které stále chrání
monopol na poskytování služeb ve vyhrazené oblasti (tj.
provozovatelům ze zemí, které liberalizují své trhy až od roku
2013), vstup na své trhy.
Otevírání trhu i v doručování poštovních zásilek do 50 gramů
jednoznačně vítáme, neboť přinese zvýšení konkurence
a v důsledku toho i kvality služeb. V České republice
– bohužel – zvítězily protekcionistické snahy a spotřebitelé
si zde užijí výhod konkurence až s dvouletým zpožděním. Do
té doby si monopolní postavení v tomto segmentu poštovních
služeb zachová Česká pošta.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
056-20130-030-01-05-909-20080130IPR20129-30-01-20082008-true/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropsky-trhs-postovnimi-sluzbami-se-otevre-v-roce-2011-v-cr-o-dva-roky
-pozdeji0

Komise zavádí nový systém spotřebitelských
průzkumů
V rostoucím počtu odvětví je podle Komise zaznamenán častější
výskyt praktik, které zkreslují spotřebitelovo rozhodování a
vytvářejí překážky pro zdravou hospodářskou soutěž. Patří
mezi ně strategie matení spotřebitele nebo komplexní ceny,
které snižují porovnavatelnost nabídek. Proto Evropská komise
zavádí nový postup spotřebitelského sledování trhu.
Ten spočívá ve dvou krocích. Prvním je komplexní prověřování
maloobchodních trhů za pomoci pěti klíčových spotřebitelských
ukazatelů – cen, stížností, počtu případů přechodu k jinému
dodavateli, spokojenosti a bezpečnosti. Druhým krokem je
hloubkový a cílený spotřebitelský průzkum v problémových
segmentech trhu a přijetí nápravných opatření.
Výsledky prověřování na základě nového postupu představila
eurokomisařka Meglena Kuneva. Hlavním zjištěním je
nedostatek srovnatelných údajů o klíčových otázkách
ve spotřebitelské oblasti. Proto bude nyní hlavním úkolem
ve spolupráci se statistickými úřady států, spotřebitelskými
agenturami a regulačními orgány shromáždit důkazy.
Ze sektorového hlediska se Komise letos plánuje zaměřit na:
• Maloobchodní finanční služby – uskuteční se cílený
průzkum, jehož účelem bude lépe poznat faktory, které
podmiňují transparentnost cen, srovnatelnost a mobilitu
spotřebitelů v oblasti finančních služeb. Průzkum by měl
odpovědět např. na otázky, proč se v jednotlivých zemích
výrazně liší poplatky za správu účtů.
• Přeshraniční prodej obchodovatelného spotřebního
zboží (fotoaparáty, kompaktní disky, knihy) – bude
realizován průzkum cenových rozdílů zboží, kterého se
přeshraniční prodej týká.
• Nápravná opatření pro spotřebitele – cílem je posílit
důvěru spotřebitelů v účinnost řešení stížností a sjednávání
náprav na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.
Nejsme si jisti, zda tato aktivita Evropské komise přinese své
ovoce. Kupní síla spotřebitelů je zkrátka v každé členské
zemi jiná, tudíž se liší i ceny. Nejlepší ochrana spotřebitelů
spočívá v rozvoji jednotného vnitřního trhu, v podpoře
zvyšování konkurence, v liberalizaci dosud monopolně
ovládaných odvětví či v usnadnění přeshraničního nabízení
služeb a prodeje zboží.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/157

FINANCE
Komise chce podpořit rozvoj rizikového kapitálu
Evropská komise navrhuje, aby národní orgány dozoru
uznávaly fondy rizikového kapitálu, které působí v jiné
členské zemi EU. Od tohoto kroku si slibuje, že se zlepší
přístup malých inovujících podniků k rizikovému kapitálu.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Koncem ledna odstartoval ambiciozní projekt sjednocování
platebního styku v Evropské unii. Do Jednotné eurové platební
oblasti (SEPA) se zapojily i čtyři největší české banky, včetně
České spořitelny. Evropský parlament schválil návrh směrnice o
spotřebitelských úvěrech, která harmonizuje pravidla poskytování
těchto úvěrů po celé EU. Skupina vědců pracujících pro Evropskou
komisi vydala varování, že unijní politika podpory biopaliv nemá
pouze přínosy, ale i stále zřetelnější náklady.

Rizikový kapitál může být pro země s rozvinutým kapitálovým
trhem vhodným prostředkem pro podporu zavádění
technických a technologických inovací do praxe. Malé
inovující podniky často trpí nedostatkem financí, které by
mohly investovat do rozvoje nových aplikací. Tyto investice
jsou potenciálně vysoce výnosné, ale pro běžné investory
představují nadměrné riziko.
Ne ve všech členských zemích EU mají stejný přístup k
rizikovému kapitálu. Záleží zejména na vyspělosti lokálních
kapitálových trhů. Fondy rizikového kapitálu „čelí řadě
obtíží“, uvádí Komise ve zdůvodnění svého návrhu. Trh s
rizikovým kapitálem podle Komise rozdělují hranice národních
států a administrativní, regulatorní a daňová pravidla. V takovém
prostředí je pak obtížné realizovat přeshraniční investice.
„Komise členské státy vyzývá, aby v případě novelizace
existující nebo zavádění nové legislativy umožnily přeshraniční
operace a zvážily možnost vzájemného uznávání fondů
rizikového kapitálu.“ Ve svém sdělení Komise dodává, že
navrhované řešení „znamená, že by národní orgány měly
mít vzájemně přijatelnou úroveň dohledu a transparentnosti
fondů rizikového kapitálu“. Rizikový kapitál je „velmi důležitým
nástrojem pro financování malých inovujících podniků v růstové
fázi,“ tvrdí Komise.
Iniciativa Evropské komise je dalším střípkem do mozaiky
dokončení skutečného jednotného vnitřního trhu ve
finančních službách. Její prosazení do praxe však nebude
jednoduché, hodně bude záležet na vstřícném stanovisku
jednotlivých členských států.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/15
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/rozvoj-rizikov
eho-kapitalu-ma-podporit-vzajemne-uznavani-regulacnich-pra
videl

K projektu SEPA se přidaly i české banky
Banky v EU, Norsku, Švýcarsku a Islandu od konce ledna
zpracovávají přeshraniční platby v eurech stejným
způsobem. Jde o první krok k vytvoření Jednotné eurové
platební zóny (SEPA). Podle jednotných pravidel začaly
zpracovávat přeshraniční platby i první české banky.
Cílem SEPA je maximálně využít příležitostí, které jednotná
evropská měna euro skýtá pro bezhotovostní platební
styk v rámci Unie. V současné době se platební styk řídí
národními pravidly a díky nim je převod peněz přes hranice
komplikovanější a zdlouhavější než platební styk v rámci
jedné členské země.
V první fázi, která byla spuštěna 28. ledna 2009, dochází k
odstranění uvedených rozdílů mezi domácími a přeshraničními
hladkými platbami. Banky tak nyní musí poskytovat platby v
eurech podle stejných pravidel. Díky automatickému zpracování
plateb se zkrátí i doba realizace přeshraničních plateb.
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Druhá fáze SEPA má být spuštěna koncem roku 2009, kdy
banky začnou používat společný nástroj pro realizaci přímých
inkasních plateb v eurech po celé EU. V závěrečné fázi by
koncem roku 2010 měla být zavedena „evropská platební
karta“, která bude mít mikročip a bude chráněna jednotným
bezpečnostním systémem.
Evropská komise odhaduje, že SEPA by mohla během šesti
let přinést výnos ve výši až 123 miliard eur. Jediný účet by v
ideálním případě jeho majitel mohl obsluhovat v celé Evropě
stejně jednoduše a při stejných nákladech jako ve své domovské
zemi. Brusel je navíc přesvědčen, že vytvořením SEPA dojde k
poklesu nákladů přeshraničního platebního styku.
Stejně jednoduchá obsluha účtu z jakékoliv evropské země by
měla vést k posílení konkurence mezi bankami z jednotlivých
členských států a tím i ke snížení nákladů platebního styku. Na
druhou stranu přinese úspory i bankám, a to zejména v provozní
oblasti díky standardizaci produktů a zjednodušení převodních
kanálů. Realita ale nemusí být tak růžová. Počáteční investice
do zavádění SEPA nemusí nutně přinést takové výnosy, jak
Komise očekává.
Zájem poskytovat SEPA přeshraniční platby v eurech projevila
většina českých bank. Již nyní se do systému zapojily ČSOB,
Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank. Další
banky by se měly přidat v průběhu prvního pololetí.
Projekt SEPA je logickým důsledkem prosazování pravidel
jednotného vnitřního trhu v platebním styku. Zároveň je
následováníhodným příkladem samoregulace odvětví, když
na jeho pravidlech se – nutno podotknout, že pod tlakem
Evropské komise – dohodly samy evropské banky sdružené
v tzv. Evropské platební radě.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/98
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/k-pravidlumeu-pro-bezhotovostni-prevody-v-eurech-se-pridaly-i-ceske-ba
nky

Evropský parlament přijal
spotřebitelských úvěrech

směrnici

o

Poslanci Europarlamentu dali zelenou směrnici o spotřebitelských úvěrech. Návrh směrnice představila Evropská
komise poprvé v roce 2002, problémem při schvalování ale byly
odlišné pohledy na danou problematiku ze strany EP a Rady.
Kompromisní dohody o finálním znění směrnice o
spotřebitelských úvěrech bylo mezi Radou a Parlamentem
dosaženo krátce před hlasováním poslanců EP ve druhém
čtení.
Hlavním cílem směrnice je, aby občané Unie mohli požádat o
spotřebitelský úvěr v jakékoli členské zemi Evropské unie a
zároveň aby spotřebitelé byli co nejlépe chráněni proti nekalým
praktikám poskytovatelů úvěrů. Vstupem směrnice v platnost tak
dojde k harmonizaci trhu se spotřebitelskými úvěry v celé EU.

Události
V rámci EU dojde ke standardizaci definic základních
pojmů při poskytování úvěrů (např. úvěrová smlouva či
možnost přečerpání) i standardizaci informací předkládaných
při podpisu smlouvy.
Směrnice upravuje pouze úvěry, jejichž výše je v rozmezí
200–75 000 eur. Nevztahuje se na hypotéky, půjčky na nákup
pozemků, úvěrové smlouvy, které poskytují úvěr bez úroků, a
na platební karty.
Schváleno bylo také právo spotřebitele na předčasné
splacení úvěrů. Směrnice umožňuje předčasnou splatnost
úvěru dlužníkem. V takovém případě může věřitel požádat
o odškodnění „případných spravedlivých a objektivně
odůvodněných nákladů spojených s předčasným splacením
úvěru“. Směrnice také upravuje pravidla pro výpočet
odškodnění a jeho maximální výši. Vymezuje případy, kdy
věřitel na odškodnění nemá žádný nárok.

či slámy), které nevytlačují z polí potravinové plodiny, není
tak rychlý, jak se očekávalo. Masivní nástup první generace
biopaliv podle mnohých odborníků může způsobit další růst
ceny potravin, problémy se zásobami vody a v důsledku
odlesňování také nárůst koncentrace skleníkových plynů v
atmosféře.
Skupina vědců pracující přímo v rámci Evropské komise
zveřejnila studii, ze které vyplývá, že za současných podmínek
by snaha o naplnění desetiprocentní kvóty pro biopaliva přinesla
víc škody než užitku. Jejich nejvážnější námitka směřuje k
pozitivnímu efektu používání biopaliv na snižování objemu
skleníkových plynů v atmosféře. Celkové důsledky zvyšování
podílu biopaliv mohou být v tomto směru „značně nejisté“,
varují vědci, když se musí vzít v potaz též pravděpodobné
odlesňování či přesun potravinové produkce z EU do
jiných států.

Další právo, které bylo spotřebiteli přiznáno, je možnost
odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od podpisu
úvěrové smlouvy, přičemž ale platí, že u vázaných úvěrů lze
tuto lhůtu zkrátit na tři dny.
Směrnice podle našeho názoru nebude mít výraznější efekty
ve směru odbourání přeshraničních bariér při žádosti o
spotřebitelské úvěry. Spotřebitelé zkrátka přirozeně preferují
své domácí banky, které znají, které mají v blízkosti své
pobočky, které poskytují informace v mateřském jazyce, apod.
Naopak pozitivní je zvýšení informovanosti klientů, které by mělo
pomoci vyčistit trh spotřebitelského financování od neseriozních
úvěrových firem. Směrnici musí ještě schválit Rada, vzhledem
k předjednanému kompromisu by se však mělo jednat pouze
o formalitu. Poté budou mít členské státy dvouletou lhůtu na
převedení směrnice do svých právních systémů.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
063-18342-014-01-03-911-20080111IPR18242-14-01-20082008-true/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropsky-parl
ament-prijal-smernici-o-spotrebitelskych-uverech

ENERGETIKA A DOPRAVA
Pochyby o biopalivech se stupňují
V lednu zveřejněná studie vědců pracujících přímo pro
Evropskou komisi, týkající se navyšování podílu biopaliv,
tvrdí, že splnění ambiciózních cílů stanovených na březnovém
summitu EU přinese víc potíží než výhod. Výrobci biopaliv
zastávají opačný názor.
V březnu minulého roku se evropští lídři dohodli, že v zemích
sedmadvacítky do roku 2020 vzroste podíl biopaliv ze
současných zanedbatelných 2 % na 10 %. Důvody pro
takto strmý růst zastoupení biopaliv byly rostoucí ceny ropy,
strach z klimatických změn a energetická bezpečnost. Jak
se však během roku 2007 ukázalo, pokrok ve využívání tzv.
druhé generace biopaliv (vyrobených např. z listí, kůry stromů

Možnou změnu politiky EU v této oblasti naznačil eurokomisař
pro životní prostředí Stavros Dinas, podle něhož „problémy
v životním prostředí a sociální problémy, které způsobují
biopaliva, jsou větší než jsme se domnívali.“ Naopak
eurokomisař pro energetiku Andris Piebalgs politiku podpory
biopaliv v EU nadále podporuje.
http://www.ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/pochyby-o-biopalivec
h-se-stupnuji

Nový systém poplatků pro 67 evropských letišť
Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh Komise, který
stanoví společné zásady pro výběr letištních poplatků
na evropských letištích. Cílem směrnice je předejít zneužití
dominantního postavení na trhu jednotlivými letišti.
Podle původního návrhu směrnice by se měla vztahovat na
letiště, jehož roční objem provozu je vyšší než jeden milion
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Události

Evropská komise představila rozsáhlý „environmentální balíček“,
který se skládá z návrhů směrnic v oblasti obnovitelných zdrojů
energie, obchodování s emisními povolenkami a technologie
zachycování a ukládání uhlíku. Jeho prosazení do praxe však bude
obtížné. Z údajů Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že Česká
republika stihla vyčerpat plnou částku ze strukturálních fondů EU,
kterou měla k dispozici z alokace na roky 2004 a 2005. Evropská
komise chce zpřísnit normy na obsah chemikálií v hračkách.

cestujících. Parlament nicméně odhlasoval, aby tento objem
činil 5 milionů cestujících nebo více než 15 % ročního objemu
přepravy cestujících v členském státě, v němž se nachází.
Tento návrh odráží obavu, aby směrnice nepostihla menší
letiště, která nemohou zaujmout dominantní postavení na trhu.
V České republice se bude týkat letiště Praha-Ruzyně.

požadovaná redukce emisí. Naopak u chudších států vzhledem
k očekávanému růstu HDP Komise povolí i navýšení emisí.
Česko bude moci v roce 2020 v odvětvích, která nebudou
součástí EU-ETS, vypustit o 9 % CO2 více než v roce 2005.
Zvýhodnění se v novém schématu dočká také technologie
CCS. Uložené plyny se nebudou počítat do emisního cíle.

Podle nové směrnice budou všechna letiště podléhat společným
pravidlům, pokud jde o vzájemné poskytování informací,
transparentnost a způsob, jakým mohou být vybírány letištní
poplatky. Rovněž se navrhuje, aby členské státy jmenovaly
nebo zřídily nezávislé subjekty jako své vnitrostátní nezávislé
regulační orgány pro zajištění správného uplatňování
ustanovení této směrnice.

Návrh Komise také počítá s postupným zaváděním aukcí
emisních povolenek – to znamená, že by je průmyslové
podniky nedostávaly zadarmo jako doposud. Pro energetiku
má být princip aukcí zaveden povinně už od roku 2013. O
ostatních sektorech se bude dále jednat.

Tento regulační orgán by měl mít pravomoc pro stanovení
postupů při řešení neshod mezi řídícím orgánem letiště a
uživateli letiště nebo jejich zástupci ve věci změny výše nebo
struktury letištních poplatků, včetně poplatků souvisejících s
kvalitou služeb.
V rámci rozhodnutí Europarlamentu byly také přijaty
kompromisní pozměňovací návrhy týkající se definice
letištních poplatků, sítě letišť, úrovně kvality služeb, jež má
řídící orgán letiště za zaplacení letištního poplatku poskytovat a
financování projektů nové infrastruktury.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
062-18340-014-01-03-910-20080111IPR18240-14-01-20082008-false/default_cs.htm

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cíl pro obnovitelné zdroje energie (OZE) zůstává na hodnotách
z loňského března – EU jako celek by měla zvýšit jejich podíl
ze současných 8,5 % na 20 % v roce 2020. V případě OZE
bude nucen každý stát sedmadvacítky zajistit růst jejich podílu
minimálně o 5,5 procentního bodu, cílová hodnota pak bude
záviset na úrovni HDP jednotlivých zemí. Pro Česko byl
stanoven cíl 13 %.
Velkolepé plány Evropské komise potvrzují pozici Evropské
unie jako lídra celosvětového boje proti globálnímu
oteplování a klimatickým změnám. Zda tato pozice zůstane
pouze na papíře či se skutečně potvrdí i v praxi rozhodne
postoj členských států. Některé z nich již vznesly vůči vybraným
částem environmentálního balíčku námitky.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/80
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-vcera-predsta
vila-rozsahly-environmentalni-balicek

Komise představila rozsáhlý environmentální
balíček
Soubor opatření přijatých Evropskou komisí by měl pomoci
splnit ambiciózní cíle, které si sedmadvacítka stanovila na
summitu v březnu roku 2007. Balíček obsahuje návrhy směrnic
v oblasti prosazování obnovitelných zdrojů energie,
obchodování s emisními povolenkami a technologie
zachycování a ukládání uhlíku (CCS). Komise se zatím
nevzdala kontroverzního cíle pro podíl biopaliv.
Současný systém obchodování s povolenkami na emise CO2
(EU-ETS) bude po roce 2012 nahrazen novým schématem,
které by zajistilo razantnější redukci emisí tak, aby byl v roce
2020 splněn cíl snížení emisí skleníkových plynů vůči roku
1990 o 20 %.
Nový systém by měl platit od roku 2013 do roku 2020 a emise
skleníkových plynů by v odvětvích zahrnutých do schématu
na konci období měly dosahovat hodnot o 21 % nižších než
v roce 2005. Počet vydaných emisních povolenek se
bude každoročně snižovat téměř o 2 %. Do obchodování s
povolenkami budou zahrnuta další odvětví jako např. letectví
nebo petrochemie i další skleníkové plyny. Cíle pro jednotlivé
státy se liší podle vyspělosti – čím bohatší stát, tím větší
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REGIONÁLNÍ POLITIKA
ČR zatím úspěšná v čerpání z fondů EU
Optimistickými čísly skončil uplynulý rok pro programy
čerpající v letech 2004–2006 prostředky ze strukturálních

Události
fondů. Všem pěti operačním programům a dvěma pražským
jednotným programovým dokumentům se podařilo naplnit
pravidlo N+2, které ukládá povinnost zavyčerpat finanční
prostředky do dvou let od jejich přidělení (ke konci roku 2007
tak musely být vyčerpány veškeré prostředky na roky 2004 a
2005). Navíc operační program SROP, OP Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství a OP Infrastruktura zvládly
v předstihu vyčerpat i značnou částku dotací určených k
vyplácení v roce 2008.

hlediska výběru by měla být nahrazena měřitelnými kritérii,
vyhodnocování projektů má být veřejné a měla by se zkrátit
doba jejich posuzování, uvedl pro ČTK náměstek ministra pro
místní rozvoj Toušek.

V absolutním vyjádření bylo ke konci prosince 2007 ze
strukturálních fondů vyčerpáno 930 milionů euro (viz tabulka).

Komise navrhuje přísné limity na chemikálie
v hračkách

Přehled čerpání z fondů EU pro jednotlivé programy
k 31.12.2007
Alokace
Vyčerpáno Vyčerpáno
2004-06 v mil. € v mil. €
v%
SROP
454,3
324,6
71,45%
OP RLZ
318,8
132,0
41,40%
OP PP
260,9
119,6
45,85%
OP Infrastruktura
246,4
171,9
69,79%
OP RVMZ
173,9
114,2
65,66%
Celkem Cíl1
1454,3
861,6
59,25%
JPD 2
71,3
38,9
54,53%
JPD 3
58,8
29,5
50,21%
Celkem Cíl 1+2+3
1584,4
930,0
58,70%
OP/JPD

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz
Celkové vysvědčení úspěšnosti České republiky v čerpání
strukturálních a Kohezního fondu EU za celé minulé
programovací období budeme moci vystavit až na konci roku
2008, dokdy musí být v souladu s pravidlem N+2 vyčerpána
alokace na rok 2006.
Ani po roce 2008 však nebudeme znát definitivní čísla. Ta
se totiž mohou v dalších obdobích měnit v závislosti na tom,
jak budou řešitelé projektů úspěšní v plnění cílů projektu
a z něj plynoucích závazků (např. počet nových pracovních
míst), ke kterým se při přijetí dotace zavázaly. V případě, že
se bude do budoucna realita od projektových záměrů lišit,
je možné vrácení části, v krajním případě i celé poskytnuté
dotace.
Na toto riziko v rozhovoru pro ČTK upozornil i náměstek MMR
pro evropské záležitosti Daniel Toušek. Mezi hlavní problémy
podle něj patří překračování zákonů při realizaci projektů
a finanční neudržitelnost mnoha z nich. Pokud se ukáže,
že žadatelé porušili zákon nebo další normy, je možné, že
budou muset dotaci vrátit. „Zatím nemáme přesné číslo
takto neudržitelných projektů, ale již nyní můžu říci, že je
zneklidňující,“ varoval náměstek Toušek.
Potřebné zefektivnění výběru jednotlivých projektů
ucházejících se o dotaci z fondů EU do budoucna připravuje
ministerstvo pro místní rozvoj. Dosud spíše subjektivní

http://www.mmr.cz/cerpani-evropskych-penez-z-minuleho-prog
ramovaciho-obdobi-se-uspesne-dari

ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE

Ve světle nejnovějších vědeckých znalostí a poznatků
Evropská komise navrhla přísnější regulaci používání
chemikálií při výrobě hraček. Dosavadní směrnice číslo 347/
1988/EHS o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se bezpečnosti hraček tak bude nahrazena novou
právní úpravou.
Tato nová směrnice by měla zavést přísnější bezpečnostní
opatření v reakci na znepokojení spotřebitelů z nedávno
zjištěných chemických hrozeb v hračkách a zároveň redukovat
nebezpečí s hračkami spojených úrazů a zdravotních
problémů.
Dalším záměrem směrnice je posílení odpovědnosti výrobců
a dovozců hraček tak, aby hračky nabízené na trhu byly
bezpečné. K tomu by měla přispět i plánovaná vyšší dozorová
činnost členských států.
Hlavní body nově navržené legislativy:
• Zákaz používání chemických látek způsobujících rakovinu
(látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro lidský
reprodukční systém) a obsahujících alergeny.
• Snížení limitů na obsah nebezpečných substancí typu
olovo či rtuť v hračkách.
• Povinnost výrobců hraček zveřejňovat komplexní technické
informace svých produktů a umožnit státním dozorovým
orgánům kontrolovat výrobu hraček.
• Vznik nezávislých laboratoří k testování hraček, pro které
zatím neexistují požadované standardy, například hraček
obsahujících magnety.
Směrnice rovněž zavazuje členské státy EU k posílení
dohledu a kontrol hraček a harmonizuje udělování pokut,
pokud výrobci či dovozci hraček nebudou respektovat
požadavky směrnice.
Norma je přijímána tzv. spolurozhodovací procedurou, pro
její přijetí je potřeba souhlasné stanovisko většiny poslanců
Evropského parlamentu i zástupců členských států na
zasedání Rady EU.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/91

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

7

Kalendárium

Novou velvyslankyní České republiky při Evropské unii se stala
Milena Vicenová, která nahradila Jana Kohouta. Vědci z britského
Národního oceánografického institutu spolu se svými kolegy
z Německa a USA vydali zprávu, podle které bude zvyšování
hladiny moří v následujících dekádách výraznější, než se dosud
uvádí. Podle statistiky Eurostatu jsou průměrné osobní náklady na
pracovníka v sektoru počítačových služeb v ČR o 64 % nižší, než
činí průměr v Evropské unii.

2. LEDNA
ECB – aktualizace ohodnocení vypořádacích systému cenných
papírů v eurozóně:
http://www.ecb.eu/press/pr/date/2007/html/pr071228.en.html

3. LEDNA
Zpráva o viru ptačí chřipky v EU v roce 2007:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/
avian/h5n1_chronology_en.htm

4. LEDNA
Výzkum ukazuje, že počet nemocných Alzheimerovou nemocí
stoupá:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_
en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=18_main&item=Info
centre&artid=5937
EU podala pomocnou ruku ostrovním státům v Pacifiku:
http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_08_01_
02_en.html

7. LEDNA
Daňové stimuly na podporu vzdělávání a výcvik:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&read=3022
Zpráva o stavu fotovoltaické technologie v roce 2007:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2820&obj_
id=109&dt_code=HLN&lang=en

8. LEDNA
Zpráva k programu „Help-za život bez tabáku“:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/
help_en.htm
Studie o garančních systémech pojišťoven v EU:
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/guarantee_
en.htm

9. LEDNA
Výběr projektů roku 2007 iniciativy eTEN:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=3806

10. LEDNA
Liberalizace trhů elektrické energie a plynu zachází příliš daleko:
http://www.cor.europa.eu/en/press/press_08_01004.html

11. LEDNA
Europol přispívá k ochraně eura:
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=p
r080110.htm

14. LEDNA
Evropský parlament a Rada se dohodly na bezpečnosti civilní
letecké dopravy:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN
&type=IM-PRESS&reference=20080110IPR18071
8
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Spuštění programu EPSON 2013:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm

15. LEDNA
Rozhodnutí o státní pomoci v oblasti dopravy a uhelného trhu:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/decisions/
decisions_dg_tren_en.htm
Reorganizace Generálního ředitelství pro regionální politiku:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm
Doporučení Komise k snadnějšímu přijetí eura:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article11032_en.htm
Eurostat – statistický portrét evropského businessu:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/
PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_01/415012008-EN-AP.PDF
Průměrné osobní náklady na pracovníka v tis. € v sektoru
počítačových služeb
Švédsko
63,2
Belgie
62,8
Lucembursko
60,7
Dánsko
60,6
Německo
57,7
Francie
57,7
Velká Británie
55,9
Rakousko
52,8
Finsko
52,0
EU-27
48,6
Nizozemsko
46,7
Irsko
45,8
Itálie
38,6
Zdroj: Eurostat, za rok 2004

Španělsko
Portugalsko
Kypr
Slovinsko
ČR
Slovensko
Polsko
Estonsko
Maďarsko
Lotyšsko
Litva
Rumunsko
Bulharsko

37,1
28,7
28,2
26,2
17,5
13,6
13,2
12,8
12,0
9,1
7,2
4,9
4,6

16. LEDNA
Spolupráce EU a Číny v zaměstnanosti a sociální sféře:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=346
Více prostředků do výzkumu pro snížení emisí CO2
v automobilovém průmyslu:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=CS
&type=IM-PRESS&reference=20080111IPR18243
Milena Vicenová se stala novou velvyslankyní ČR při EU:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/misc/&fileName=98096.pdf

17. LEDNA
Spor Boeingu a Airbusu před WTO: http://ec.europa.eu/trade/
issues/respectrules/dispute/pr160108_en.htm

Kalendárium
Evropský rozpočet na rok 2008:
http://ec.europa.eu/budget/publications/budget_in_fig_
en.htm#budget_figures_2008
EU a Ukrajina se dohodly na podmínkách jejího vstupu do
Světové obchodní organizace:
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/ukraine/
pr160108_en.htm

18. LEDNA
Evropský program Inteligentní energie:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm

21. LEDNA
Větší regionální spolupráce regionů Jižního Kavkazu a oblasti
Černého moře:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-18599-014-01-03-903-20080115IPR18588-14-01-20082008-false/default_en.htm
Výměna myšlenek o flexikuritě a rovnováze mezi soukromým
a pracovním životem v EU a Japonsku: http://ec.europa.eu/
employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=347

22. LEDNA
Zhodnocení ročního členství Rumunska a Bulharska v EU:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/00819144-021-01-04-901-20080121STO19143-2008-21-01-2008/
default_cs.htm
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/agricult/&fileName=98248.pdf
Mnoho evropských migrujících pracovníků je vystaveno
špatným pracovním podmínkám: http://osha.europa.eu/press_
room/news_article.2008-01-09_MigrantWorkers

23. LEDNA
Zápis ze zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/ecofin/&fileName=98276.pdf
Internet a bezpečnost dat:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/01919292-021-01-04-902-20080121STO19257-2008-21-01-2008/
default_cs.htm
Studie podporující přenositelnost penzí pro zvýšení mobility
zaměstnanců v EU: http://ec.europa.eu/employment_social/
emplweb/news/news_en.cfm?id=349

24. LEDNA
Zpráva o letecké dopravě v roce 2006: http://ec.europa.eu/
transport/air_portal/observatory/index_en.htm

Důvody pro ratifikaci Lisabonské smlouvy v tomto roce:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
002-19268-023-01-04-901-20080121IPR19249-23-01-20082008-false/default_en.htm

25. LEDNA
Výbor pro klimatické změny EP požaduje revizi politiky podpory
biopaliv v EU:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
064-19610-023-01-04-911-20080124IPR19608-23-01-20082008-false/default_en.htm

28. LEDNA
V Bruselu byla otevřena kancelář zemí Alpského regionu:
http://www.cor.europa.eu/en/press/press_08_01016.html

29. LEDNA
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/gena/&fileName=98460.pdf
Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 1 pro souhrnný
rozpočet na rok 2008:
http://ec.europa.eu/budget/documents/annual_budgets_
reports_accounts_en.htm#budget_2008

30. LEDNA
Galileo: garantuje bezpečnost, otevírá konkurenci a rovné
ceny:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
057-19758-029-01-05-909-20080128IPR19732-29-01-20082008-false/default_en.htm
Zpráva EU kritizuje Tchajwanské povinné licence pro kompaktní
disky:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/pr300108_
en.htm
Studie EU ke zlepšení péče o handikapované lidi:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=353

31. LEDNA
Spolupráce Europolu při fotbalovém Euru 2008:
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=p
r080130.htm
Černá Hora se připojila k Evropskému výzkumnému programu:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&
year=2008&na=na-250108
Odborníci varují: hladiny moří stoupají více, než se očekávalo:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_08_01_28_en.html&item=Info
centre&artid=6113

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

Také v měsíci únoru se bude konat řada zasedání klíčových
rozhodovacích evropských institucí. Za pozornost bude stát určitě
setkání ministrů financí členských států. Rada EU k ekonomickým
a finančním záležitostem (ECOFIN) se tentokrát zaměří na
posuzování konvergenčních a stabilizačních programů jednotlivých
členských států. Stejně jako ostatní obdobná seskupení se i
ministři financí budou zabývat přípravou blížícího se zasedání
Evropské rady, která se bude konat 13. a 14. března.

Zasedání klíčových institucí EU
12.2.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním záležitostem
14.2.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k záležitostem vzdělávání, mládeže a kultury
18.-19.2.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
19.-20.2.2008
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
21.-22.2.2008
Brdo, Slovinsko
- Neformální setkání ministrů obrany
25.-26.2.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
28.2.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
28.-29.2.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
29.2.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Kodex chování pro zástupce zájmových skupin

EK

15.2.2008

Směrnice Solvency II upravující řízení rizika v pojišťovnictví

DG MARKT

15.2.2008

Zelená kniha k budoucnosti evropské městské dopravní politiky

DG TREN

15.3.2008

Budoucí politika neenergetických surovin

DG ENTR

24.3.2008

Politika podpory malých a středních podniků v EU

DG ENTR

31.3.2008

Reforma společného rozpočtu EU

DG BUDG

15.4.2008

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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V několika předchozích číslech našeho Měsíčníku EU aktualit
jsme se pokoušeli upozornit na souvztažnost mezi možnostmi
využívání evropských dotačních nástrojů s určitými vybranými
věcnými tématy – oblastmi jejich uplatnění. Pozornost
nasměrujeme tentokrát na možnosti podporovat velmi aktuální a
velmi akcentované téma – rovné příležitosti.

Téma

PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ZE ZDROJŮ EU
ÚVOD DO PROBLEMATIKY A ZÁKLADNÍ POJMY
Předmět a struktura konceptu rovných
příležitostí v chápání EU
Téma rovných příležitostí je v evropském kontextu vnímáno
ve velmi širokém pojetí a má přispívat k rozvoji moderního,
inovativně chápaného a udržitelného evropského sociálního
modelu. Jeho modernost spočívá v tom, že se nemá stát
konzervativní brzdou rozvoje, ale naopak významným
nástrojem prosazování globálního cíle Lisabonské strategie
– být nejkonkurenceschopnějším, na znalostech založeným
ekonomickým celkem, opírajícím se o vyšší podíl kvalitativně
náročných pracovních míst a rozvojových příležitostí a větší
sociální soudržnost.
Rozměry rovných příležitostí z pohledu obsahu jsou dány
zaměřením na zaměstnanost, strukturální parametry práce,
prevenci proti sociálnímu vyčleňování a zajištění sociální
ochrany, a rovnost mezi ženami a muži.
Pravděpodobně nejviditelněji vnímanou složkou této
problematiky je ona posledně uvedená. Politiky EU se
tomuto tématu věnují v rámci balíčku nazvaném „gender
mainstreaming“, při vědomí značné mezinárodní dimenze
s ohledem na boj proti chudobě, zajištění přístupu ke vzdělávání
a zdravotním službám, proces rozhodování v ekonomických
záležitostech, i na práva žen a obecně práva lidská.
„Gender mainstreaming“ zahrnuje zajištění stejné ekonomické
nezávislosti pro ženy a muže, souladu soukromého a
profesního života, stejné reprezentace při rozhodování,
eliminace generových stereotypů, zamezení všech forem násilí
založeného na diskriminaci mezi pohlavími, a podporu rovnosti
ve vnějších a rozvojových politikách Unie.
V rámci našich Operačních programů existuje soulad s tímto
tématem ve dvojím smyslu:
1. obecném, kdy regionální politika EU podle své nejobecnější
definice má přispívat podpoře rovných příležitostí;
2. konkrétním, kdy prioritní osy OP Lidské zdroje a
zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
OP podnikání a inovace a v případě hlavního města Prahy
OP Praha Adaptabilita, obsahují oblasti podpory zaměřené
na prosazování tématu rovných příležitostí.
Zajímavou finanční příležitost najdeme i mezi přímými
komunitárními granty v podobě Komunitárního programu pro
zaměstnanost a solidaritu Progress (2007 – 2013).

Rovné příležitosti v evropském kontextu
Pojetí EU využívá širokého obsahového vymezení rovných
příležitostí s cílem přispět k rozvoji moderního, inovativního a
udržitelného evropského sociálního modelu.

Evropský sociální model tak v sobě obsahuje implicitní
složky nejen své udržitelnosti, ale i inovativnosti, které se
projevují především v záležitostech zaměstnanosti a tvorby
pracovních míst, při respektování principu společenského
začleňování.
Při formulaci konceptu rovných příležitostí v evropském
kontextu je podstatné sladění s „lisabonským heslem“
více a lepších pracovních příležitostí, které je klíčové pro
udržení rovnováhy ekonomické stránky, stránky sociální a
zaměstnanosti, a stránky environmentální při jakémkoliv
dlouhodobém rozvojovém úsilí. Pokud tento trojúhelník začíná
belhat či klonit se k některé ze svých stran, jsou rozvojové
parametry systému ohroženy.
Modernost evropského sociálního modelu spočívá rovněž
v tom, že se stává nástrojem k prosazení globálního
lisabonského cíle, tedy učinění Evropy nejkonkurenceschopnějším, dynamickým, na znalostní ekonomice založeným
systémem, schopným dosahovat udržitelného hospodářského
růstu, s více a na kvalitě založenými pracovními místy a
příležitostmi, a větší sociální soudržností.

Rozměry rovných příležitostí v pojetí EU
Rozměry rovných příležitostí jsou ve stávajícím vymezení
součástí čtyř oblastí:
1. zaměstnanost – koncepce evropské strategie
zaměstnanosti a působnost Evropského sociálního fondu,
který ve všech 27 členských zemích rozdělí v období 2007
– 2013 v průměru 9 mld. EUR ročně, spolu s přímými
komunitárními granty pod gescí Generálního ředitelství
Evropské komise pro zaměstnanost, sociální záležitosti a
rovné příležitosti:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/
index_en.cfm);
2. strukturální parametry práce – spočívající v přibližování
národních legislativ regulujících trh práce, v rozvoji
sociálního dialogu, v modernizaci pracovních vztahů,
posilování mobility pracovníků napříč EU;
3. prevence před sociálním vyčleňováním a sociální
ochrana – zesílení spolupráce mezi členskými státy,
předkládání legislativních norem a programů k potlačování
diskriminace, podpoře základních práv a zesílení integrace
handicapovaných osob;
4. rovnosta mezi ženami a muži – zajištění, aby generové
záležitosti byly vždy brány implicitně v úvahu ve všech
oblastech nejen politik EU, ale především v praktickém
jednání jejích obyvatel ve všech státech.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
Rovnost mezi ženami a muži
Rovnost mezi ženami a muži je jedním z fundamentálních
principů práva Společenství. Cíle EU v genderových
záležitostech mají zajišťovat rovné příležitosti a rovné
zacházení pro ženy a muže a potlačovat jakoukoliv formu
diskriminace týkající se pohlaví. EU přijala přístup kombinující
specifická opatření s „gender mainstreaming“.
Přístup EU k této věci má rovněž silnou mezinárodní dimenzi,
s ohledem na boj proti chudobě, přístup ke vzdělávání a
zdravotním službám, ekonomický proces, rozhodování a
respektování ženských a obecně lidských práv.
Rozhodnutí Rady EU z prosince 2006 povede ke zřízení
Evropského institutu pro rovnost pohlaví se sídlem ve
Vilniusu.
Gender mainstreaming se opírá především o následující
nástroje:

• Mapa pro rovnost mezi ženami a muži (tzv. „Roadmap“)
jako základní dokument této tématiky na období 2006
– 2010, upravující záležitosti:
- stejné ekonomické nezávislosti pro ženy a muže,
- souladu soukromého a profesního života,
- stejné reprezentace při rozhodování,
- eliminace generových stereotypů,
- eliminace a zamezení všech forem násilí založeného na
diskriminaci mezi pohlavími,
- podpory generové rovnosti ve vnějších a rozvojových
politikách EU;
• Akční program pro rovné příležitosti (2001 – 2006), jako
předchozí dominantní dokument a program;
• Zajišťování generových priorit v rámci akce „Rok rovných
příležitostí“, jež se naposledy konal v roce 2007;
• Zavádění tématu rovných příležitostí do komunitárních
politik.

DISPONIBILNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE
Vedle snahy vnímat rovné příležitosti jako přirozenou životní
součást, případně přirozenou složku výchovy a vzdělávání,
je v současných politikách EU poměrný dostatek finančních
nástrojů, které se primárně zaměřují na respektování výše
uvedených aspektů rovných příležitostí.
Tyto finanční nástroje, jak je již v tomto pojímání obvyklé, lze
rozdělit na ty, které pocházejí z rejstříku regionální politiky EU
(tedy Strukturální fondy a je v podmínkách konkrétní země
rozdělující Operační programy), a na ty, které jsou přímo
rozdělovány příslušným Generálním ředitelstvím Evropské
komise, v našem případě tedy DG EMPL v podobě konkrétních
Přímých komunitárních grantů.
Podíváme-li se nejprve na v České republice aplikovanou
množinu relevantních Operačních programů, zaměřme se na
obecnou definici regionální politiky EU, platnou pro všechny
členské státy. V ní se praví, že hlavním jejím smyslem je
snížení strukturální nerovnosti mezi regiony EU, v jejím
příspěvku rovnovážnému rozvoji celé EU a podpoře rovných
příležitostí. V tomto pojetí tak zcela respektuje výše popisovaný
kontext.
Zaměříme-li se na konkrétní Operační programy (všechny
z nich jsou primárně rovněž založeny a fungují na principu
nediskriminace), dostáváme se k výčtu: OP Lidské zdroje a
zaměstnanost; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
OP Podnikání a inovace; ve větší či menší míře všech sedm
Regionálních operačních programů; a pro specifický případ
hlavního města Prahy OP Praha Adaptabilita.
• OP Podnikání a inovace:
prioritní osa 1 – Vznik firem
prioritní osa 2 – Rozvoj firem
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
prioritní osa 3 – Další vzdělávání
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• OP Lidské zdroje a zaměstnanost:
prioritní osa 1 - Adaptabilita
prioritní osa 2 – Aktivní politika trhu práce
prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
• ROP: mají různě definované prioritní osy a oblasti podpory,
pod shrnujícími označeními například integrovaný rozvoj a
obnova regionu, zlepšení životních podmínek apod.
Specifickou formou naplňování rovných příležitostí je zvyšování
podílu žen v podnikatelských aktivitách. Zde je možné rejstřík
možností výše vymezených Operačních programů dále
obsahově rozšířit na:

1. OP Podnikání a inovace
OPPI obsahuje sedm prioritních os a je zaměřený na podporu
rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků
výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik
nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál
a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů
energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb
pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a
vědecko-výzkumnými institucemi.
Podnikající ženy v souladu s naším tématem mohou získat
prostředky například na: pořízení a rekonstrukce dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, pořízení zásob, drobnější
investičně zaměřené projekty, rozvoj informačních a
komunikačních technologií apod.

2. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VpK obsahuje pět prioritních os a je zaměřený na zkvalitnění
a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Téma
Podnikající ženy se mohou v rámci tohoto programu zaměřit
na: vytváření vzdělávacích modulů zaměřených na podporu
obecných kompetencí (jazykové dovednosti, IT, podpora
podnikatelských dovedností).

3. OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP LZZ obsahuje šest prioritních os a je zaměřený na snižování
nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce,
profesní vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených
obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy
a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
Podnikající ženy se mohou v rámci tohoto programu zaměřit
na: tvorbu nových vzdělávacích programů pro zaměstnance,
včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů,
uplatňování pružných forem organizace práce, rekvalifikace
a zprostředkování zaměstnání, podporu nových forem
zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce,
realizaci a rozšíření specifických integrovaných školících
programů pro společenskou (pracovní) integraci uchazečů o
zaměstnání ohrožených sociálním vyloučením, poskytování
sociálních služeb, které vedou k sociálnímu začleňování a
prevenci sociálního vyloučení, vzdělávací programy, kursy pro
sociálně vyloučené, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání,
rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy apod.

4. ROPy
Sedm Regionálních operačních programů se sice na jedné
straně obsahově poměrně sbližuje, na straně druhé je konkrétní
struktura každého z nich poměrně významně vzájemně
odlišná. Ve svém souhrnu ROPy zajišťují zlepšení dostupnosti
a propojení regionů, včetně modernizace prostředků veřejné

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního
ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování
podmínek k životu v obcích a na venkově především
prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické
infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží apod.
Podnikající ženy se v rámci ROPů mohou zaměřit na:
vzdělávací, sociální a zdravotnickou infrastrukturu,
infrastrukturu pro poskytování zájmových a volnočasových
aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení,
rekonstrukce, modernizace a revitalizace objektů, rozvoj
cestovního ruchu a lázeňství, včetně návazné infrastruktury,
propagaci regionálních produktů cestovního ruchu apod.
Analogické obsahové cíle jako v případě OP LZZ, ale i OP
VpK a ROPů jsou pak k dispozici uchazečům realizujícím své
projekty na území hlavního města Prahy v rámci OP Praha
Adaptabilita.

4. Přímé komunitární granty
Možným nástrojem je Komunitární program pro zaměstnanost
a solidaritu Progress (2007 – 2013), který slouží jako finanční
podpora pro implementaci cílů EU na poli zaměstnanosti a
sociálních záležitostí. Celý program Progress pro všechny
členské státy je na uvedené období vybaven finanční částkou
743 mil. EUR. Typy projektů, které je možné z programu
financovat, zahrnují například finanční analýzy, vzájemné
učení, aktivity na šíření pozitivních myšlenek, asistenční
činnost apod.
Program Progress (2007 – 2013) je členěn na pět obsahových
sekcí: zaměstnanost; sociální ochrana a začleňování; pracovní
podmínky; diverzita a potlačování diskriminace a rovnost mezi
ženami a muži.

PŘÍPADOVÉ STUDIE A PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ
Kyperská ženská družstevní banka

Řecko - Program pro podnikatelky

Kyperská ženská družstevní banka představuje první a
jedinou iniciativu tohoto druhu na světě. Hlavním cílem banky
je pomáhat podnikatelkám při zahájení činnosti poskytováním
jednoduššího přístupu k finančním prostředkům. V tomto
směru nabízí úvěry s výhodnými podmínkami (nižší úrokovou
sazbou než je průměr na trhu, delší splátkové období než
je průměr na trhu, úvěry na míru odpovídající specifickým
potřebám podnikatelek při zahájení jejich podnikatelské
činnosti, minimální záruky, rychlé schválení a přidělení
úvěru).

Tato iniciativa spadá do rámce opatření 2.8 Operačního
programu Konkurenceschopnost. Náklady jsou kryty ze 65%
ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
a 35% řeckými veřejnými zdroji. Cílem je rozvoj, podpora
a propagace ženského podnikání prostřednictvím finanční
podpory, vytváření nových a životaschopných středních a
malých firem ve výrobním odvětví a dalších ekonomických
činností s důrazem na místní rozvoj a hospodářství. Výše
dotace je udělována v objemu do 50 % celkového rozpočtu.

Banka se neomezuje na poskytování úvěrů pro rozvoj
ženského podnikání. Respektuje principy rovných příležitostí
a nabízí komplexní finanční služby pro muže i ženy. Dále
je zapojená do výzkumu, poskytuje finanční poradenství,
spolupracuje s vládou, místními a zahraničními finančními
institucemi a účastní se evropských programů na propagaci
ženského podnikání (www.womenscoopbank.com.cy).

Z příspěvku je zřejmé, že téma rovných příležitostí má řadu
relevantních tváří. Příklady jednotlivých zemí navíc odhalily
další z nich, které jsme se věnovali na stránkách Měsíčníku
mnohokrát v minulosti – a sice rovnou příležitost mezi malými
a středními podnikatelskými subjekty na straně jedné a těmi
velkými na straně druhé. A že pod společnými pravidly přistupují
jednotlivé země EU k jejich respektování různými konkrétními
podobai, které se mohou stát inspirativními i pro nás.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Dotační
výzvy

V rubrice Dotační výzvy sledujeme za přispění dceřiné společnosti
České spořitelny – konzultační firmy RAVEN EU Advisory
– aktuálně vyhlášené 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.

Vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU

ROPJihozápad

OP ČR - Polsko

OP ČR Bavorsko

Operační
program

14

(Pod)Oblast podpory/Program
Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské
zdroje a sítě
Prioritní osa 2: Rozvoj území a životního
prostředí
Oblast podpory 1.1: Posilování dostupnosti
Oblast podpory 1.2: Ochrana ŽP
Oblast podpory 1.3: Prevence rizik
Oblast podpory 2.1: Rozvoj podnikatelského
prostředí
Oblast podpory 2.2: Podpora rozvoje
cestovního ruchu
Oblast podpory 2.3: Podpora spolupráce v
oblasti vzdělávání
Oblast podpory 3.1: Územní spolupráce
veřejných institucí
Oblast podpory 3.2: Podpora společenských,
kulturních a volnočasových aktivit
Oblast podpory 3.3: Fond mikroprojektů
Oblast podpory 1.1: Modernizace regionální
silniční sítě
Oblast podpory 1.2: Rozvoj infrastruktury pro
veřejnou dopravu

Vhodný žadatel
právnické osoby (PO) veřejnoprávní; ovládané
veřejnoprávními; neziskové organizace
stejné jako u prioritní osy 1

31.12.2013

právnické osoby (PO) veřejnoprávní; ovládané
veřejnoprávními; neziskové organizace
stejné jako u oblasti podpory 1.1
stejné jako u oblasti podpory 1.1
stejné jako u oblasti podpory 1.1

31.12.2013

stejné jako u oblasti podpory 1.1

31.12.2013

stejné jako u oblasti podpory 1.1

31.12.2013

stejné jako u oblasti podpory 1.1

31.12.2013

stejné jako u oblasti podpory 1.1

31.12.2013

stejné jako u oblasti podpory 1.1
kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace

31.12.2013
14.3.2008

kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané
organizace; svazky obcí; provozovatelé drážní
dopravy; dopravci ve veřejné linkové dopravě
Oblast podpory 1.5: Rozvoj místních
obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace;
komunikací
svazky obcí
Oblast podpory 2.2: Rozvojové projekty
obce s počtem obyvatel 500 – 4999 a jimi zřizované
spádových center
nebo zakládané organizace
Oblast podpory 2.3: Revitalizace částí měst a obce s počtem obyvatel 5 000 – 49 999 a jimi
obcí
zřizované nebo zakládané organizace
Oblast podpory 2.4: Rozvoj infrastruktury
kraje; obce; školy a školská zařízení zřizovaná nebo
základního, středního a vyššího odborného
zakládaná kraji a obcemi; církevní školy a školská
školství
zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské
právnické osoby
Oblast podpory 2.5: Rozvoj infrastruktury pro
kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané
sociální integraci
organizace; svazky obcí; školy a školská zařízení;
poskytovatelé sociálních služeb uvedení v registru
Oblast podpory 2.6: Rozvoj zdravotnické péče kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané
organizace; svazky obcí; nestátní zdravotnická
zařízení
Oblast podpory 3.1: Rozvoj infrastruktury
kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané
cestovního ruchu
organizace; svazky obcí; NNO; MSP; zájmová
sdružení právnických osob
Oblast podpory 3.2: Revitalizace památek a
jako u oblasti podpory 3.1
využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu
Oblast podpory 3.3: Rozvoj služeb cestovního jako u oblasti podpory 3.1 + Hospodářská komora ČR
ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu a její složky
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Uzávěrka

31.12.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

14.3.2008

14.3.2008
14.3.2008
14.3.2008
14.3.2008

14.3.2008

14.3.2008

14.3.2008

14.3.2008
14.3.2008

Dotační
výzvy

ROP
Moravskoslezsko

ROP Jihovýchod

OP Praha - Konkurenceschopnost

OP Praha Adaptabilita

ROP
Severovýchod

Operační
program

(Pod)Oblast podpory/Program

Vhodný žadatel

Uzávěrka

Oblast podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s
realizací a řízením ROP

regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní
ekonomiky
Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce

podnikatelé; NNO; školy; veřejné instituce; profesní 31.3.2008
zájmová sdružení
NNO; veřejné instituce; podnikatelé
31.3.2008

Prioritní osa 3: Modernizace počátečního
školy; veřejné instituce; NNO
vzdělávání
Oblast podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost ICT služeb HMP a její městské části; NNO
Oblast podpory 2.1: Revitalizace a ochrana území HMP a její městské části; organizace zřízené a
založené hl. m. Prahou a městskými částmi; NNO
Oblast podpory 2.2: Úsporné a udržitelné
stejně jako u oblasti podpory 2.1
využívání energií a přírodních zdrojů
Oblast podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí
organizace výzkumu a vývoje; podnikatelé; NNO;
a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a profesní a zájmová sdružení
praxí
Oblast podpory 3.2: Podpora příznivého
HMP a její městské části; organizace zřízené a
podnikatelského prostředí
založené hl. m. Prahou a městskými částmi; NNO;
profesní a zájmová sdružení
Oblast podpory 3.3: Rozvoj malých a středních
MSP
podniků
Oblast podpory 1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti a kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané
veřejné dopravy
organizace; svazky obcí
Oblast podpory 1.4: Rozvoj infrastruktury pro
stejně jako u oblasti podpory 1.2
bezmotorovou dopravu
Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro
stejně jako u oblasti podpory 1.2 + MSP + PO s
cestovní ruch
účastí samosprávy
Oblast podpory 2.2: Rozvoj služeb v cestovn. ruchu stejně jako u oblasti podpory 2.1
Oblast podpory 3.2: Rozvoj regionálních středisek obce s 5 000 – 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice a jimi zřizované nebo zakládané
organizace; NNO; vzdělávací instituce; MSP
Oblast podpory 3.3: Rozvoj a stabilizace
obce s 500 – 4999 obyvateli a jimi zřizované
venkovských sídel
nebo zakládané organizace; svazky obcí; NNO;
vzdělávací instituce; MSP
Oblast podpory 3.4: Veřejné služby region. významu kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace
Oblast podpory 2.4 Marketing regionu
kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace;
obchodní společnosti poskytující služby v závazku
veřejné služby
Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova
obce s 500 - 4999 obyvateli a jimi zřizované nebo
zakládané organizace; svazky obcí; NNO

31.12.2008

31.3.2008
31.3.2008
31.3.2008
31.3.2008
31.3.2008

31.3.2008

31.3.2008
29.2.2008
29.2.2008
29.2.2008
29.2.2008
31.3.2008

31.3.2008

29.2.2008
29.2.2008

31.3.2008

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 ▪ únor 2008

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
X-07
XI-07 XII-07
7,3
7,2
7,2
6,1
5,9
5,8
5,0
4,8
4,7
3,3
3,2
3,1
8,1
7,9
7,8
5,1
5,2
5,3
4,3
4,4
4,5
n/a
n/a
n/a
8,4
8,5
8,6
8,0
7,9
7,8
n/a
n/a
n/a
3,8
3,8
3,9
5,5
5,4
5,4
4,0
4,0
3,9
4,8
4,8
4,8
7,3
7,3
7,3
6,2
6,1
5,8
3,0
3,0
2,9
4,3
4,3
4,3
8,7
8,4
8,1
8,2
8,2
8,2
7,1
7,1
7,0
4,4
4,3
4,3
11,2
11,0
10,8
6,8
6,7
6,6
5,8
5,8
5,6
5,2
n/a
n/a
6,9
6,9
6,8
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

Meziroční inflace
X-07
XI-07 XII-07
2,2
2,9
3,1
10,6
11,4
11,6
4,0
5,1
5,5
1,8
2,5
2,4
2,7
3,3
3,1
8,7
9,3
9,7
3,0
3,5
n/a
3,0
3,9
3,9
3,6
4,1
4,3
2,1
2,6
2,8
2,3
2,6
2,8
2,7
3,2
3,7
13,2
13,7
14,0
7,6
7,9
8,2
3,6
4,0
4,3
6,9
7,2
7,4
1,6
2,9
3,1
1,6
1,8
1,6
2,9
3,2
3,5
3,1
3,7
4,2
2,5
2,8
2,7
6,9
6,8
6,7
5,1
5,7
5,7
2,4
2,3
2,5
1,8
2,2
1,9
1,9
2,4
2,5
2,1
2,1
2,1
2,7
3,1
3,2
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
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