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V samém závěru měsíce byl dovršen proces našeho vstupu – společně s osmi
dalšími zeměmi – do Schengenského prostoru aplikací pravidel pro účely letecké dopravy na vybraných, pro tento účel stanovených letištích s mezinárodním
statutem. Policejní kontroly na těchto místech tak vůči jednotlivým, konkrétním
pasažérům ztratily na pravidelnosti, systematičnosti a právě na individualizaci
vůči každému přepravujícímu se, a pro ty z cestujících pohybujících se v rámci
Schengenského prostoru se týkají pouze ve smyslu plošné, neadresné, anonymní policejní ochrany prostor letiště.
Volný pohyb v letecké dopravě byl ve stejné době podstatným způsobem uvolněn i ve vztahu EU – USA realizací projektu Otevřené nebe. Jeho hlavním posláním je, že poprvé mohou evropské letecké společnosti létat bez jakýchkoliv
restrikcí z jakéhokoliv k tomu určeného místa v EU do jakéhokoliv odpovídajícího
místa v USA.
Velmi důležitá věc se dotkla i dalšího aspektu civilní letecké dopravy – a sice její
bezpečnosti. Byla přijata společná pravidla pro zvýšení bezpečnosti, která se
konkrétně týkají například zpřísnění požadavků na členy bezpečnostního doprovodu letů, eliminace potenciálně nebezpečných cestujících apod.
Intenzita vnějších vztahů EU se zvýšila především v souvislosti se situací v Tibetu, jež je komentována a interpretována i v širší souvislosti s nadcházejícími
Olympijskými hrami v Pekingu. Evropský parlament v této souvislosti vyslal
možná až překvapivě odsoudivší stanovisko vůči postupu čínských autorit proti
tibetským demonstrantům.
Zabýváme-li se důležitými vnějšími vztahy Unie, březen byl i obdobím konstatování poměrně pozitivních vztahů mezi EU a Ukrajinou, když byl vyhodnocen
akční plán uzavřený na sblížení spolupráce mezi oběma subjekty.
Skoro by se dalo říci, že v březnu dominoval událostem v EU zejména externí
pohled a výkon vnějších politik, pokud navíc k dosavadnímu výčtu dále přičteme
mj. i pečlivý monitoring dění v Kosovu.
Březen však byl i měsícem slavnostním. Příležitostí připomenout si, že 11. března 1958 poprvé zasedl ve složení svého institucionálního předchůdce Evropský
parlament, který tak při poměrně se zvyšujících pravomocech rozhodování slaví
50. výročí své existence.
Z ryze praktických, pro fungování Unie však nezbytných a podstatných událostí
pak nelze opomenout přijetí Evropského rozpočtu na rok 2008 a zahájení veledůležité debaty o jeho prioritách pro rok 2009.
Zdá se, že do Evropské unie pozvolna přichází jaro. Přejme si, aby i dění v ní
samé bylo ve znamení potvrzení příznivých očekávání či zrodu něčeho nového,
příjemného a pozitivního.
Petr Zahradník

Obsahovým partnerem rubriky Události je
internetový portál EurActiv.cz
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Podle odhadu Českého statistického úřadu v loňském roce česká
ekonomika dosáhla 82 % průměru hospodářství celé EU. V reakci
na provalení daňových úniků na tajných kontech v Lichtenštejnsku
se Evropská komise chystá rozšířit působnost současné směrnice
o zdanění úspor. Nejvyšší představitelé členských států na
summitu EU odsouhlasili, aby Evropská komise prostudovala
možnosti nižší sazby daně z přidané hodnoty pro výrobky, které
jsou šetrné vůči životnímu prostředí.

EKONOMIKA A EURO

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE

ČSÚ: Česká ekonomika na 82 % průměru EU

EU zakročí proti daňovým rájům

V březnu vydaná studie Českého statistického úřadu „Vývoj
české ekonomiky v roce 2007“ odhaduje, že konvergenční
příběh české ekonomiky nadále pokračuje. Hrubý domácí
produkt na jednoho obyvatele přepočtený paritou kupní síly
by měl dosáhnout již 82 % průměrné ekonomické úrovně
Evropské unie.

Ministři financí členských států EU se dohodli na vypracování
analýzy a případné novelizaci legislativy EU ve vztahu
k daňovým rájům. Rozhodnutí je úspěchem německé
diplomacie, která zpřísnění legislativy vůči daňovým rájům
iniciovala. K tomuto kroku ji inspiroval skandál s daňovými
úniky, který se z Německa šíří napříč Evropou do Spojených
států a celého světa.

„Vysoká míra růstu HDP České republiky v roce 2007 vedla
k posílení souhrnné ekonomické pozice státu. Ve srovnání
s průměrným ročním růstem eurozóny bylo zvýšení HDP
České republiky vyšší o 3,9 p. b. Na základě extrapolace ČSÚ
odhaduje, že Česká republika dosáhla v roce 2007 v objemu
HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly 82 % úrovně
EU-27“, uvádí studie ČSÚ.
Toto číslo je víceméně v souladu s odhadem Eurostatu, který
pro loňský rok uvádí úroveň českého HDP na obyvatele ve
výši 81,2 %. Česká republika již ze starých členských států
zřetelně překonala hospodářskou úroveň Portugalska (74,1
%) a z nových členských států má vyšší hodnotu ukazatele
HDP/cap pouze Slovinsko (91,6 %) a Kypr (92,6 %). Slovensko
bylo loni podle odhadů Eurostatu na 67,8 % průměru EU a
Polsko pouze na 54,7 %.
Skutečnost, že podle výpočtů ČSÚ je naše ekonomická
výkonnost pouze o 18 % nižší než činí průměr Evropské unie,
je dobrou zprávou svědčící o tom, že se domácí ekonomice
daří dohánět zbytek Evropské unie. Tempo dohánění Unie
však bylo ovlivněno i jejím rozšíření o nové – a v drtivé většině
méně výkonné – členské země, takže i průměrná hodnota za
celou EU se tímto krokem snížila. Pokud bychom porovnávaly
naši hospodářskou vyspělost vůči starým členským zemím, tak
se naše ekonomika nyní pohybuje na 73,5 % průměru EU-15.
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/1109-07

Ministři schválili, že požádají Evropskou komisi, aby zrychlila
přípravu zprávy o funkčnosti hlavního právního instrumentu
v oblasti potírání daňových úniků – směrnici o zdanění úspor.
Zpráva, která by měla obsahovat i návrhy na revizi směrnice, by
měla být vypracována do letošního května a její projednávání
bylo přidáno do agendy jednání Rady EU pro hospodářské a
finanční záležitosti (Ecofin).
Skandál s daňovými úniky byl odhalen v Německu,
které nařklo Lichtenštejnsko, že řadu let pomáhalo bohatým
německým občanům vyhýbat se platbě daní. Německo
odhaduje, že díky tajným lichtenštejnským kontům a fondům
se německým elitám podařilo ukrýt několik set milionů eur.
Mezi další členské státy EU, které již zahájily vyšetřování kvůli
lichtenštejnským kontům, jsou například Velká Británie nebo
Španělsko, informace o tajných lichtenštejnských kontech si
údajně vyžádala i česká daňová správa.
Problematiku daňových rájů řeší evropská směrnice o úsporách
z roku 2003, jejíž součástí jsou ustanovení o výměně informací
týkajících se vkladů rezidentů členských států EU v daňových
rájích jako jsou Monako nebo Lichtenštejnsko, které uplatňují
přísná pravidla pro bankovní tajemství. Směrnice je ale co do
rozsahu velmi omezená – vztahuje se pouze na některé
spořící účty a dluhopisy a je plná legislativních mezer.
To by se mělo do budoucna změnit, o přípravu této změny byla
právě požádána Evropská komise. Očekává se, že by mohlo
dojít k rozšíření působnosti směrnice tak, aby pokrývala
veškerá finanční aktiva včetně kapitálových zisků.
Patrně nikdo nemůže obhajovat okrádání eráru prostřednictvím
tajných zahraničních kont. Celoevropská aktivita v potírání
daňových úniků zpřísněním příslušné směrnice je v tomto
případě na místě.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/ecofin/99189.pdf

Daně z nafty a benzínu by měly být stejné
Evropský parlament souhlasí s doporučením změnit minimální
sazbu daně z nafty. Ta by se měla zvýšit na stejnou úroveň,
jaká je v EU stanovená pro spodní sazbu daně z bezolovnatého
benzínu. Poslanci kromě toho doporučují, aby se stanovil
limit pro jakékoli další zvyšování daní z této pohonné látky v
členských státech, které mají tyto daně nejvyšší.
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Návrh na sjednocení sazeb pochází z tvůrčí dílny pera
Evropské komise, podle které různá míra daňového zatížení
nafty mezi členskými státy narušuje vnitřní trh a způsobuje
také poškozování životního prostředí tím, že podporuje
„naftový turismus”, při kterém řidiči často volí delší trasy
s cílem natankovat v zemi s nejnižší cenou. Komise také
argumentuje tím, že z ekologického hlediska je negativní
dopad nafty a benzínu v souvislosti s emisemi CO2 stejný, což
také poukazuje na neopodstatněnost různých daňových sazeb
pro tyto dva typy pohonných látek.
Podle tohoto návrhu by byla současná minimální sazba daně
z nafty 302 EUR/1000 litrů zvýšena na 359 EUR/1000 litrů do
roku 2012. Evropský parlament požaduje delší časové období
pro zvýšení – až do roku 2015 a rovněž se vyslovil proti udělení
dočasných výjimek některým státům.
Parlament také odmítá záměr Komise v roce 2014 dále zvýšit
minimální sazby za obě pohonné látky (naftu a bezolovnatý
benzín) na 380 EUR/1000 litrů.
Vzhledem k tomu, že jde o změny v daňové oblasti, Parlament
se k této problematice vyjadřuje pouze v postupu konzultace
a konečný návrh musí přijmout Rada EU na základě
jednomyslného hlasování reprezentantů členských států.
Jelikož nafta i bezolovnatý benzín mají zhruba stejný dopad na
životní prostředí, neexistuje racionální argument, proč by jeden
typ paliva měl být daňově zvýhodňován. Rovné hospodářské
soutěži prospěje sjednocení obou minimálních sazeb.
Pro Českou republiku se nedají očekávat žádné výraznější
dopady. S ohledem na posilování české koruny platné sazby
daní z obou pohonných látek v ČR minimální úrovně uvedené
v návrhu Komise již dosahují.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
044-23872-070-03-11-907-20080312IPR23862-10-03-20082008-true/default_cs.htm

EU zvažuje snížení DPH na ekologické výrobky
Představitelé států a vlád členských zemí na summitu EU
odsouhlasili, že se budou zabývat francouzsko-britským
návrhem na snížení daně z přidané hodnoty na vybrané
ekologické zboží typu úsporné žárovky a izolační materiály.
Současná pravidla EU pro DPH výslovně uvádějí, že členské
země musí na dodávky zboží a služeb uvalit sazbu DPH ve
výši nejméně 15%. Na druhé straně dovolují zemím použít
sníženou sazbu DPH (nikdy ne méně než 5%) u širokého
spektra oblastí, které jsou považovány za důležité. Jedná se
např. o lékařské služby, stavebnictví, úklid či kadeřnické služby.
Kromě toho má celý systém řadu dalších výjimek.
Závěry jarního summitu Evropské rady, které byly zveřejněny
14. března, ale vybízejí Evropskou komisi, aby „prozkoumala
oblasti, ve kterých ekonomické nástroje včetně výše DPH
mohou přispět ke zvýšení použití energeticky výkonného
zboží a energeticky úsporných materiálů“ – krok, kterého bylo

dosaženo díky intenzivnímu lobbyingu Gordona Browna u
dalších představitelů zemí EU.
Podle britského premiéra výrobky jako auta se sníženými
emisemi CO2, izolační materiály, úsporné žárovky a úsporné
domácí spotřebiče mohou mít prospěch ze snížené sazby
DPH ve výši 5 %.
Evropská komise by měla předložit nový legislativní
návrh o sazbách DPH, který nejspíše bude zohledňovat i
environmentální kritéria, v létě 2008. Jeho primárním úkolem
je zavést do nesourodé a komplexní struktury DPH určitý řád a
vytvořit dodatečnou jistotu pro podnikatele a spotřebitele.
Nižší zdanění ekologicky šetrných výrobků je v souladu
s teorií externalit – produkce zboží a služeb, která přenáší
na ostatní subjekty část svých nákladů, například ve formě
zhoršení životního prostředí, si zaslouží vyšší daňovou sazbu.
Problémem bude ale prosazení tohoto systému. K daňovým
záležitostem je při hlasování v Radě potřeba souhlas všech
členských zemí. Vzhledem k tomu, že celý systém DPH je
velice složitý s řadou výjimek, které si vybojovaly jednotlivé
země, bude jeho revize a zjednodušení velice těžkým oříškem.
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/eu-zvazuje-sniz
eni-dph-na-ekologicke-vyrobky
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_
Conclusions/March/0314ECpresidency_conclusions.pdf

ENERGETIKA A DOPRAVA
Společná pravidla ochrany civilního letectví
Evropský parlament a Rada dospěly k dohodě ohledně
nařízení o společných pravidlech v oblasti ochrany
civilního letectví. Cílem dohody je zabezpečit vysoký stupeň
bezpečnosti v letecké přepravě v celé EU a stanovit společné
standardy a pravidla, stejně jako mechanismy umožňující
kontrolu jejich dodržování.
Společná bezpečností pravidla obsahují mimo jiné detekční
kontrolu pasažérů a příručních zavazadel, kontrolu vstupu,
detekční kontrolu zakázaných předmětů, kontroly na
palubách letadel a osobní prohlídky. Nařízení stanoví také
bezpečnostní opatření v průběhu letu, jako je umístění „členů
bezpečnostního doprovodu” na paluby letadel.
Bezpečnostní programy, které mají být zavedeny na národní
úrovni a na úrovni letišť a leteckých dopravců, zajistí, že
společná pravidla budou plně uplatněna a dodržována.
Členské státy budou mít nicméně možnost zavést přísnější
opatření za podmínky, že tato opatření budou „relevantní,
objektivní, nediskriminační a úměrná rizikům”.
Prostřednictvím nařízení se poprvé na evropské úrovni
zavádějí bezpečnostní opatření týkající se omezení přístupu
do pilotní kabiny, potenciálně nebezpečných cestujících
a členů bezpečnostního doprovodu letů („sky marshals”).
Členským státům bude ponechána možnost svobodně se

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropská komise přijala nařízení, ve kterém ukládá členským
států povinnost zveřejňovat informace o příjemcích zemědělských
dotací. České republiky se to příliš netýká, požadovaná data již
zveřejňuje. V reakci na vzestup globální poptávky po mléku a jeho
cen ministři zemědělství členských států odsouhlasili navýšení kvót
produkce mléka v EU o 2 %. Předseda EK José Manuel Barroso
sdělil chorvatskému premiérovi Ivanu Sanaderovi, že by jeho země
mohla ukončit přístupové rozhovory do konce roku 2009.

rozhodnout o umístění členů bezpečnostního doprovodu letů
na paluby svých letadel.
Každý členský stát si může stanovit, za jakých okolností a v
jakém rozsahu by náklady na bezpečnostní opatření měly
být hrazeny státem, letištními subjekty, leteckými dopravci
nebo jinými příslušnými subjekty nebo uživateli.
Cestující a/nebo jejich zavazadla, kteří přicestují do Unie ze
třetích zemí, jež uplatňují stejné bezpečnostní standardy jako
EU, již nebudou podruhé podrobeni detekční kontrole. Nařízení
ostatně vyzývá k uzavření ujednání mezi EU a třetími státy, v
nichž se normy ochrany před protiprávními činy uplatňované ve
třetí zemi uznávají jako rovnocenné normám Společenství.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
062-23417-070-03-11-910-20080307IPR23282-10-03-20082008-true/default_cs.htm

První informace by měly být zveřejněny do 30. září tohoto roku,
a to u dotací na rozvoj venkova. Údaje o přímých platbách
zemědělcům musí být zveřejněny do 30. dubna 2009.
Šestnáct členských zemí EU (Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko,
Španělsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko,
Velká Británie) už tyto informace zveřejňují. V případě České
republiky lze požadované údaje nalézt na webu Státního
zemědělského intervenčního fondu.
Povinnost zveřejňovat příjemce zemědělských dotací je správné
opatření, které zvýší transparentnost celého systému.
Zároveň posílením veřejné kontroly bude vyvolávat žádoucí
tlak na reformu neefektivní podoby společné zemědělské
politiky EU tak, aby dotace směřovaly potřebným farmářům.
Je skutečně absurdní, že mezi největší příjemce dotací nyní
patří giganti typu Philips Morris, Nestlé, Heineken či britská
královská rodina a monacký kníže.
http://www.euractiv.cz/zemdlstvi/clanek/clenske-zeme-musi-zv
erejnit-vsechny-prijemce-zemedelskych-dotaci
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/463

Ministři zemědělství se shodli na zvýšení kvót
produkce mléka
Ministři zemědělství členských států se shodli 17. března
během svého pravidelného setkání v Bruselu na zvýšení kvót
produkce mléka o 2 % s účinností od začátku dubna.

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Členské země musí zveřejnit příjemce
zemědělských dotací
Evropská komise přijala nařízení, které jednotlivým členským
zemím ukládá, jakým způsobem mají zveřejňovat informace
o všech příjemcích finanční podpory v oblasti zemědělství a
rozvoje venkova.
Podle nařízení musí každý členský stát na národních
internetových stránkách zpřístupnit veřejnosti informace,
které jí umožní „vyhledat příjemce plateb podle jména, obce,
částky, kterou obdržel, nebo kombinací těchto tří kritérií a tyto
informace si stáhnout ve formě jediného souboru údajů“.
Členské státy mají také povinnost informovat dotčené
příjemce o zveřejnění požadovaných údajů, se kterými musí
být zároveň zacházeno v souladu s evropskou legislativou o
ochraně osobních údajů.
Informace o příjemcích dotací musí být zpřístupněny vždy
do 30. dubna následujícího roku, kdy byly evropské dotace
vyplaceny. Na internetových stránkách členských států by měly
být tyto údaje dostupné po dobu dvou let od jejich zveřejnění.
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Oporou pro toto rozhodnutí byla zpráva Komise, podle které
nyní existují příznivé podmínky pro zvýšení produkce mléka a
mléčných výrobků na základě vzrůstající poptávky nejen na
vnitřním trhu EU, ale i ve světě. EU zavedla kvóty v 80. letech,
když farmáři členských zemí produkovali více mléka a vyráběli
více másla, než mohla EU zkonzumovat nebo exportovat. V
současné době ale ceny mléka a mléčných výrobků rostly spolu
s cenami ostatních zemědělských produktů také kvůli kvótám.
Vnitrostátní mléčné kvóty od 1.4.2008
Německo
Francie
UK
Nizozemsko
Itálie
Polsko
Španělsko
Irsko
Dánsko
Belgie
Švédsko
Rumunsko
Rakousko
ČR

28 847
25 091
15 125
11 466
10 741
9 568
6 239
5 504
4 613
3 427
3 420
3 118
2 847
2 793

Finsko
Maďarsko
Portugalsko
Litva
Slovensko
Bulharsko
Řecko
Lotyšsko
Estonsko
Slovinsko
Lucembursko
Kypr
Malta

2 492
2 030
1 988
1 739
1 062
999
837
743
659
588
279
148
50

Události
Ministři zemědělství členských států se rozhodli podpořit
návrh Komise a zvýšit kvóty o 2 % od dubna 2008. Komise
předpokládá úplné opuštění kvót již v roce 2015 s tím, že
každý rok před zrušením dojde k jejich částečnému navýšení.
Pozvolný nárůst umožní zemědělcům lépe se přizpůsobit
novým podmínkám.

Čistě z technického hlediska by Chorvatsko mohlo do EU
vstoupit v roce 2010. Nicméně domníváme se, že celý proces
přijímání Zábřehu se bude spíše protahovat než urychlovat.
Jako reálnější proto považujeme roky 2011 či 2012.

Uvolnění často až absurdních pravidel svazujících evropské
zemědělce je dobrou zprávou pro ně samotné i pro spotřebitele.
Zvýšení povoleného množství vyrobeného mléka umožní jeho
producentům využít současné příznivé tržní situace a saturovat
žíznivou poptávku. Z většího množství vyprodukovaného
evropského mléka mohou mít radost i spotřebitelé, neboť
může přinést pokles cen. Zvýšení kvót výroby mléka je dobrý
krok, který by měl být ale doprovázen dalšími liberalizačními
opatřeními ústícími až k jejich úplnému zrušení.

http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/chorvatsko-by-m
ohlo-do-eu-vstoupit-jiz-za-dva-roky

http://www.euractiv.cz/zemdlstvi/clanek/ministri-zemedelstvi-se
-shodli-na-zvyseni-kvot-produkce-mleka
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/455

ROZŠÍŘENÍ
Chorvatsko by mohlo do EU vstoupit již za dva
roky
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso sdělil
chorvatskému premiérovi Ivanu Sanaderovi, že by Chorvatsko
mohlo ukončit přístupové rozhovory do roku 2009. O rok
později by se pak mohlo stát 28. zemí Evropské unie.
Významné povzbuzení Chorvatska na jeho cestě do Evropské
unie přišlo pouze několik hodin poté, co se Sanaderovi
podařilo v chorvatském parlamentu prosadit odklad zákona o
„chráněných ekologických a rybolovných zónách“. Tento zákon
představoval jednu z překážek v přístupových rozhovorech,
neboť zakazoval rybářům lovit ryby v chorvatských vodách.
Na odpor proti zákonu se postavily zejména Itálie a Slovinsko.
Slovinsko, které nyní předsedá Evropské unii, dokonce v
minulosti Chorvatsku pohrozilo, že zablokuje přístupové
rozhovory, pokud Chorvaté sporný zákon neodstraní.
Přestože to byla právě Sanaderova vláda, která zákon zavedla,
premiérovi se před včerejším hlasováním podařilo poslance
přesvědčit o tom, že členství země v Unii je cennější nežli
ochrana rybolovných zón.
Barroso zároveň uvedl, že Komise během několika měsíců
připraví Chorvatsku indikativní harmonogram úkolů, které musí
země splnit. Mezi problematické oblasti patří podle Barrosa
zejména způsob nakládání s evropskými fondy, ale také
reforma soudnictví, boj s korupcí, ochrana práv srbské etnické
menšiny nebo restrukturalizace těžkého průmyslu.
Chorvatsko zahájilo přístupové rozhovory v roce 2005 a do
dnešního dne se mu podařilo uzavřít 16 z 35 kapitol. Pokud
se mu podaří rozhovory uzavřít do podzimu 2009, budou muset
jeho členství ratifikovat ještě všechny členské země EU.

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/
speaking_points_20080313_en.pdf

Komise učinila další krok k rozšíření na
západní Balkán
Evropská komise zveřejnila balíček návrhů, kterými podává
vstřícnou ruku zemím západního Balkánu na jejich cestě k
členství v EU.
Jedním z klíčových opatření balíčku je zrušení vízové
povinnosti. S výjimkou Chorvatska dnes potřebují ke vstupu
do EU víza všechny země na západním Balkánu. První krok již
přitom Evropská unie učinila 1. ledna 2008, kdy se všemi státy
regionu uzavřela dohody o zjednodušení vízové povinnosti.
Opatřením ve směru utužení kooperace je podpora výstavby
dopravních spojení mezi jednotlivými zeměmi v regionu.
Cílem je vyjednání smlouvy o „dopravním společenství“
se zeměmi západního Balkánu, která by vedla k vytvoření
„integrovaného trhu s infrastrukturou a pozemskou, říční a
námořní dopravou“ a propojení relevantní legislativy EU v této
oblasti s legislativou zemí na Balkáně.
Dalším bodem je návrh na rozšíření programu Erasmus
Mundus, který se zaměřuje na výměnu vysokoškolských
studentů, aby se jej mohl účastnit větší počet studentů ze zemí
západního Balkánu. Komise rovněž počítá s tím, že pro tyto
země zpřístupní větší množství komunitárních programů.
Předvstupní pomoc (IPA) v letech 2007-2011 v mil. €
Chorvatsko
Makedonie (FYROM)
Albánie
Bosna a Hercegovina
Černá Hora
Srbsko
Kosovo
Celkem
Zdroj: Evropská komise

749,8
401,5
401,1
440,1
166,0
976,8
395,1
3530,4

Komise dále oznámila svůj úmysl posílit úlohu Evropské unie
při vytváření občanské společnosti v zemích západního
Balkánu. V rámci předvstupní pomoci vytvořila proto nový
nástroj, jehož cílem je podpora sdružení v oblasti lidských
práv, rovnosti pohlaví, sociálního začleňování, obhajování práv
podnikatelů, ochrany spotřebitelů a kultury.
Na západním Balkánu se stále rozhoduje o geopolitické
orientaci řady tamějších zemí. Podpůrná iniciativa Evropské
komise by měla posílit evropské směřování těchto států na

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

Evropská rada schválila vytvoření Unie pro Středomoří, která by
měla zvýšit úroveň vztahů EU a sousedících zemí Severní Afriky
a Středního východu. Původní nápad francouzského prezidenta
Sarkozyho na vznik Středomořské unie nezískal podporu. Lídři EU
se zavázali uzavřít dohodu o individuálních emisních cílech v EU
do konce letošního roku. Evropská komise rozhodla, že podpoří
jednotný standard pro televizní vysílání do mobilních telefonů na
bázi technologie DVB-H.

úkor koncepce nacionalistických stran. Přesto se nedomníváme,
že by do roku 2014 – s výjimkou Chorvatska – řady Evropské
unie některá země z tohoto regionu rozšířila.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/378
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/komise-ucinila-da
lsi-krok-k-rozsireni-na-zapadni-balkan

VNĚJŠÍ VZTAHY
Summit schválil Unii pro Středomoří
Evropská rada schválila kompromisní řešení dohodnuté
francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym a německou
kancléřkou Angelou Markel na vytvoření Unie pro Středomoří.
Jedná se o iniciativu, která by měla zvýšit úroveň vztahů EU a
sousedících zemí Severní Afriky a Středního východu.
Dosavadní vztahy mezi EU a středomořskými sousedy byly
upravovány v rámci tzv. Barcelonského procesu a zahrnují
tyto země: Alžír, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko,
Palestinskou samosprávu, Sýrii, Tunisko a Turecko. Libye má
statut pozorovatelské země. Jedním z klíčových cílů procesu je
vytvoření zóny volného obchodu do roku 2010.
Nově vytvořená Unie se bude zaměřovat na tyto oblasti:
• zlepšení energetických dodávek,
• snižování znečištění ve Středozemním moři,
• ustavení výměnného programu Erasmus pro studenty,
• vytvoření vědeckého společenství mezi Evropou a jejími
jižními sousedy.
Francouzský prezident Sarkozy měl původní představu Unie pro
Středomoří (původně navrhovaný název zněl Středomořská
unie) jako exkluzivního klubu, kterého by se zúčastnily pouze
středomořské státy EU a jejich sousedi. Proti této myšlence
vyvstala kritika ostatních zemí EU v čele s Německem, které
se obávaly, že by Unie pro Středomoří časem byla konkurencí
samotné Evropské unii.
Nakonec Sarkozy ustoupil a členy Unie se stane všech 27 států
EU. Zahájení Unie pro Středomoří bude oficiálně vyhlášeno
na speciálním summitu dne 13. července v Paříži.
Státy střední Evropy uhájily svou pozici a zažehnaly riziko, že
by v rámci Evropské unie vznikl silný blok středomořských zemí,
které by mohly mít jiné geopolitické zájmy než zbytek EU.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/ec/99410.pdf

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EU se má o energetice a klimatickém balíčku
dohodnout do konce roku
Vrcholní představitelé členských zemí EU se na zasedání
Evropské rady usnesli uzavřít jednání o individuálních
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emisních cílech EU do konce letošního roku. Podle celkového
cíle má EU jako celek snížit do roku 2020 emise CO2 o 20%
oproti roku 1990 a zvýšit podíl energie vyrobené z obnovitelných
zdrojů na 20 %. EU se v minulosti navíc zavázala, že pokud se
ke snižování emisí připojí i další velcí světoví znečišťovatelé,
sníží své emise do roku 2020 o 30 %.
Evropská komise přišla v lednu 2008 s konkrétními návrhy
individuálních cílů pro snižování emisí a zvyšování podílu
energie z obnovitelných zdrojů ve svém „klimatickém balíčku“.
Ačkoliv členské státy na summitu EU většinou tyto návrhy
přivítaly, výrazně se liší v názoru na to, jakým způsobem by
měly být mezi země rozdělené individuální cíle snižování
emisí CO2 a zvyšování obnovitelných zdrojů. S návrhy nejsou
spokojena zejména energeticky náročná odvětví, která se
obávají negativních dopadů na svou konkurenceschopnost.
Pokud se totiž k závazným cílům na snižování emisí
skleníkových plynů nepřipojí také další země, poklesne
konkurenceschopnost energeticky náročných průmyslových
odvětví (ocelárenský průmysl, cementárny, apod.) v EU a firmy
se budou stěhovat do zemí, kde nejsou ekologické standardy
tolik přísné. To by na jedné straně Evropě přineslo ztrátu
pracovních míst a na straně druhé růst emisí skleníkových
plynů v zemích mimo Unii.
České vládě je trnem v oku opatření, podle nějž by od roku 2013
neměly energetické společnosti dostávat emisní povolenky
zdarma, ale musely by si je kupovat v aukcích. S podobným
opatřením počítá Komise i u ostatních sektorů zahrnutých do
schématu EU-ETS, ale těm se má počet zdarma přidělených
povolenek snižovat postupně v letech 2013-2020.
Kompromisní dohoda o konkrétní podobě úpravy v této oblasti
by měla být uzavřena do konce roku tak, aby legislativní akt
mohl být schválen začátkem roku 2009 – v době českého
předsednictví EU. S takto schválenou legislativou v zádech by
Evropská unie měla hrát silnou roli na mezinárodní konferenci
v Dánsku v prosinci 2009, kde se bude rozhodovat o regulaci
emisí skleníkových plynů po roce 2012, kdy vyprší tzv. Kjótský
protokol.
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_
Conclusions/March/0314ECpresidency_conclusions.pdf
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-se-ma-o-energetic
e-a-klimatickem-balicku-dohodnout-do-konce-roku

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Přeshraniční postih dopravních přestupků se
zjednoduší
Evropská komise navrhla směrnici, jež má usnadnit
přeshraniční postih dopravních přestupků obzvlášť
nebezpečné povahy. Jejím cílem je zavést takové technické
mechanismy a právní nástroje, které umožní, aby byl evropský
řidič identifikován, a mohl tedy být potrestán za přestupek,

Události
jehož se dopustil v jiném členském státu, než ve kterém je jeho
vozidlo registrováno.
Smyslem opatření je zlepšit bezpečnost na evropských
silnicích a ukončit často se vyskytující nerovnost v zacházení
mezi těmito dvěma kategoriemi účastníků silničního provozu.
Řidič, který se dopustí dopravního přestupku s vozidlem
registrovaným v jiné zemi Evropské unie, dnes totiž zůstává
až na řídké výjimky nepotrestán, neboť jej nelze identifikovat
ani nelze ověřit adresu, na níž je vozidlo registrováno. Tato
beztrestnost nejenom narušuje bezpečnost silničního provozu,
ale představuje i diskriminaci vůči tuzemským řidičům, kteří
jsou postiženi sankcemi v případě, že se dopustí přestupku.
Komise chce k nápravě této situace zavést v rámci EU systém,
který usnadní stíhání dopravních přestupků, z nichž nejčastěji
vznikají silniční nehody, za státními hranicemi. Evropská
elektronická síť pro výměnu údajů tak umožní zasílat
oznámení o přestupcích do zahraničí. To ze strany členských
států vyžaduje zavedení vhodných administrativních nástrojů.
Navržená směrnice se bude vztahovat na čtyři typy dopravních
přestupků:
• nadměrnou rychlost,
• alkohol za volantem,
• nepoužití bezpečnostního pásu,
• nezastavení na červenou na křižovatce.
Silniční nehody a oběti na životech vznikají hlavně v důsledku
těchto čtyř přestupků, jejich spáchání je příčinou přibližně 75 %
úmrtí na silnicích.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/464

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Evropská unie podpořila jednotný standard pro
mobilní TV
Souběžná existence dvou odlišných standardů pro televizní
vysílání do mobilních telefonů může rozvoj takových služeb
zbrzdit, a proto se Evropská komise rozhodla, že podpoří
jednotný standard pro televizní vysílání do mobilních telefonů.
Měla by se jím stát technologie DVB-H (Digital Video
Broadcasting for Handhelds – digitální obrazové vysílání pro
kapesní zařízení), která dostala přednost před jinými standardy
(např. DMB nebo Qualcomm). Členské státy mají tento standard
podle Komise podporovat, ale nutně jej vyžadovat nemusí.
Reformu řízení rádiového spektra navrhla Evropská komise
prvně vloni v listopadu a mimo jiné si od ní slibuje rozšíření
zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných prostřednictvím
mobilních telefonů.
„Myslíme si, že máme šanci zopakovat úspěch standardu
GSM pro mobilní telefony,“ který byl poprvé spuštěn v Evropské
unii a posléze se stal světovým paradigmatem, uvedl tiskový
mluvčí eurokomisařky Viviane Reding pan Martin Selmayr.

Standard DVB-H, který prosazuje společnost Nokia, v Evropské
unii dosud využíval pro komerční účely italský mobilní operátor
třetí generace 3 Italia. Komise očekává, že v nejbližší době
dojde ke komerčnímu spuštění podobných projektů v
dalších 16 členských zemích Evropské unie.
Brusel se rozhodl, že ponechá dveře konkurenci pootevřené.
Nový standard by tedy neměl být povinný, ačkoliv podle evropské
legislativy na to má Evropská komise pravomoc. „Je to jemný
nátlak,“ uvedl Selmayr. „Nepoužíváme zbraně, které máme
k dispozici,“ uvedl a dodal, že národní orgány budou muset
upřednostňovat, ale ne nařizovat zavádění standardu DVB-H.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/451
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropska-unie
-podporila-jednotny-standard-pro-mobilni-tv

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Hübner: Fondy EU přispějí k vypořádání se s
globalizací
Vzhledem k tomu, že místní úroveň hraje stále důležitější roli
ve vypořádání se s globálními výzvami jako klimatické změny,
dodávky energie nebo demografie, fondy EU potřebují
důkladnou revizi, aby byly více propojeny s národními
politikami, uvedla v rozhoru pro EurActiv komisařka pro
regionální politiku Danuta Hübner.
„Je důležité mít na paměti, že v Evropě probíhá decentralizační
proces a stále více veřejných investic putuje na regionální
a místní úroveň,“ řekla Hübner a dodala, že tato změna
představuje pro EU výzvu.
Komisařka vyslovila přání vidět, jak regionální a místní orgány
více participují na diskusích Unie o budoucnosti regionální
politiky. Uvedla, že Komise diskutuje o tomto tématu s
členskými státy a veřejně je také konzultovala se všemi regiony
a nejrůznějšími zainteresovanými skupinami.
Navzdory kritice týkající se výdajů na „špatně pochopené
projekty“ Hübner pochválila přepracování fondů tak, aby
reagovaly na dnešní výzvy, např. obnovitelné zdroje energie.
Pochválila také rozhodnutí členských států EU provázat 75 %
všech evropských fondů politiky hospodářské a sociální
soudržnosti s cíli Lisabonské strategie, která by měla přispět k
růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti EU.
Na otázku, zda bude na splnění ambiciózních cílů fondů v
budoucnu dostatečné množství finančních prostředků, Hübner
odpověděla, že nejdůležitější věcí, kterou je nutné společně
udělat, je „oddělit podstatu od peněz“.
„Nejdříve musíme definovat nové společné budoucí výzvy a
potom – pravděpodobně další Komise – musíme rozhodnout o
tom, kolik peněz na tuto politiku utratíme,“ uvedla komisařka.
http://www.euractiv.cz/strukturalni-politika/clanek/hbner-fondyeu-prispeji-k-vyporadani-se-globalizace
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Členové zemědělského výboru Evropského parlamentu projednali
dokument, jehož hlavní částí je hodnocení úspěšnosti kroků, které
byly zavedeny v důsledku poslední obsáhlé reformy evropského
zemědělství v roce 2003. Ze statistik Eurostatu vyplývá, že zhruba
třetinu evropských manažerů tvoří ženy. Nejvíce manažerek (40,7
%) mají v Litvě, nejméně v Dánsku (24,3 %). Evropská komise
předložila návrh legislativy, která by měla upravovat postihy za
znečišťování moří lodní dopravou.

3. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice,
zdraví a ochraně spotřebitelů: http://www.consilium.europa.eu/
cms3_applications/applications/newsroom/
loadDocument.ASP?cmsID=221&LANG=en&directory=en/lsa/
&fileName=99140.pdf
EU a Střední Amerika úspěšně uzavřely druhé kolo jednání
o volném obchodu: http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/
regions/central_america/pr290208_en.htm

4. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k životnímu prostředí:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/envir/&fileName=99178.pdf
Přijme Evropa propuštěné zajatce z pevnosti Guantánamo?
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/01522619-058-02-09-902-20080229STO22569-2008-27-02-2008/
default_en.htm
Výbor regionů zvážuje regionální dopad reformního balíčku
v oblasti telekomunikací: http://www.cor.europa.eu/pages/
PresentationTemplate.aspx?view=detail&id=4206152e-074f475c-b0b9-5b3045859b3d
Černá Hora se připojila k evropskému programu pro
konkurenceschopnost: http://www.cor.europa.eu/pages/
PresentationTemplate.aspx?view=detail&id=4206152e-074f475c-b0b9-5b3045859b3d

5. BŘEZNA
Poslanci zhodnotili reformy zemědělské politiky:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/03222621-168-06-25-904-20080229STO22573-2008-16-06-2008/
default_en.htm
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=99189.pdf
Podpora Evropské investiční banky pro Iniciativu za
transparentní těžební průmysl:
http://www.eib.org/projects/news/eib-support-for-the-extractiveindustry-transparency-initiative.htm

6. BŘEZNA
Zavedení nových bezpečnostních prvků pro osobní automobily
v rámci iniciativy Inteligentní auta:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/06222624-168-06-25-910-20080229STO22578-2008-16-06-2008/
default_cs.htm
Statistika Eurostatu - každý třetí manažer je žena:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/
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PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_03/106032008-EN-AP.PDF
Podíl žen na manažerských pozicích
Litva
Lotyšsko
Francie
Maďarsko
Polsko
UK
Estonsko
Slovinsko
Portugalsko
Itálie
EU-27
Španělsko
Švédsko

40,7
40,6
38,5
37,1
35,2
34,8
33,4
33,4
33,1
32,9
32,6
31,8
31,8

Belgie
Rumunsko
Bulharsko
Irsko
Finsko
ČR
Rakousko
Slovensko
Německo
Nizozemsko
Řecko
Lucembursko
Dánsko

31,3
31,1
30,5
30,2
29,5
29,2
28,7
27,7
27,4
27,0
26,8
25,9
24,3

Zdroj: Eurostat, údaje za rok 2006, data pro Maltu a Kypr
nejsou k dispozici

7. BŘEZNA
Globalizace: obavy a příležitosti? – diskuse v Europarlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/04822628-168-06-25-908-20080229STO22607-2008-16-06-2008/
default_en.htm
Jaký přínos pro životní prostředí mají biopaliva? – seminář
v Europarlamentu: http://www.europarl.europa.eu/news/public/
story_page/064-22625-064-03-10-911-20080229STO226032008-04-03-2008/default_en.htm

10. BŘEZNA
Výzkum: Jaký význam mají nové technologie pro trh práce?
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_08_03_07_en.html&item=Info
centre&artid=6755

11. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EK u 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=99284.pdf
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/gena/&fileName=99285.pdf
Eurostat – čistý příjem v zemědělství na pracovníka vzrostl o
5,4 %: 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_03/511032008-EN-AP.PDF

Kalendárium
12. BŘEZNA
Nové návrhy k posílení legislativy námořní bezpečnosti: postihy
za znečišťování moří lodní dopravou:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2000_prestige_
en.htm

13. BŘEZNA
Evropský parlament slaví 50. narozeniny:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
008-23718-070-03-11-901-20080311IPR23707-10-03-20082008-true/default_en.htm
Komise schválila nové směrnice pro státní pomoc v oblasti
rybolovu: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_
releases/2008/com08_24_en.htm
Evropský hospodářský a sociální výbor: veřejnost musí být
aktivní v implementaci Lisabonské strategie:
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2008/
communique-presse-eesc-024-2008-en.doc

14. BŘEZNA
EU a Mauretanie podepsaly dohodu o spolupráci v oblasti
rybolovu: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_
releases/2008/com08_26_en.htm
Zveřejněny údaje k srdečním chorobám v EU:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_08_03_13_en.html&item=Info
centre&artid=6813

17. BŘEZNA
DG EMPL - Evropané v současnosti žijí v průměru o 8-9 let
déle než v roce 1960: http://ec.europa.eu/employment_social/
emplweb/news/news_en.cfm?id=378
Komise zahájila velkou kontrolní kampaň k zastavení
nadměrného lovu tuňáka obecného: http://ec.europa.eu/
fisheries/press_corner/press_releases/2008/com08_27_
en.htm

18. BŘEZNA
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=99475.pdf

19. BŘEZNA
EU navrhuje prototypy methanolových palivových článků pro
lodní dopravu: http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_
en.cfm?id=/research/headlines/news/article_08_03_18_en.ht
ml&item=Environment&artid=6873

20. BŘEZNA
Vztahy EU s Indií - Národní strategie 2007-2013 a víceletý
indikativní program 2007-2010: http://ec.europa.eu/external_
relations/india/csp/index.htm

Studie prokázaly, že ryby na Antarktidě se přes zimu ukládají k
spánku až na několik týdnů:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_08_03_19_en.html&item=Info
centre&artid=6874

21. BŘEZNA
Obchodní dohody by mohly ohrozit regionální zapojení zemí
Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP): http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/028-24361-075-03-11-90320080317IPR24360-15-03-2008-2008-false/default_en.htm
Prezident Výboru regionů vítá snahu snížit administrativní
náklady organizací EU: http://www.cor.europa.eu/pages/Pres
sTemplate.aspx?view=detail&id=ea331141-c126-4e86-8f3a7a2870c263ab
Pomoc EU Srbsku dosáhnout lepšího hospodářství s lékařskými
odpady: http://www.ear.europa.eu/news/news.htm

25. BŘEZNA
Čtvrtletní zpráva o ekonomickém vývoji v eurozóně:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article12333_en.htm
Hodnotící zpráva akčního plánu spolupráce EU a Ukrajiny:
http://ec.europa.eu/external_relations/ukraine/docs/ukraine_
eu_joint_evaluation_2008_en.pdf

26. BŘEZNA
Rozvoj a ochrana konkurenceschopnosti Srbské ekonomiky:
http://www.ear.europa.eu/news/news.htm
Středomořské země se učí spolu - dobrý příklad komunikace
bez hranic: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/opennews/AF1A5
7ED2345D2B2C12574180056822C_EN?OpenDocument

27. BŘEZNA
Aktuální statistika zásob ropy na trhu:
http://ec.europa.eu/energy/oil/stocks/index_en.htm
Výbor pro rozpočet schválil financování z Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci pro Portugalsko a Maltu:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-24947-087-03-13-905-20080326IPR24946-27-03-20082008-false/default_en.htm

28. BŘEZNA
Priority Evropského parlamentu pro rozpočet EU na rok 2009:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-24941-087-03-13-905-20080326IPR24940-27-03-20082008-false/default_en.htm

31. BŘEZNA
Dohoda o volné letecké dopravě mezi EU a USA vstoupila v
platnost: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/international/
pillars/global_partners/us_en.htm
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Analýza

Na Slovensku již slovenské koruně stříhají metr, vůli vstoupit
do eurozóny silně projevuje i náš severní soused – Polsko.
Česká republika a její „decesion makeři“ nikam nespěchají,
maďarská ekonomika se stále utápí v problémech. Kdo v našem
středoevropském regionu přijme společnou evropskou měnu euro
jako poslední?

ZŮSTANEME IZOLOVANÝM OSTROVEM V EUROVÉM MOŘI?
Společná evropská měnová jednotka Euro příští rok oslaví
10 let své úspěšné existence. A Slováci budou s největší
pravděpodobností u toho – jako jediní ze středoevropského
regionu. Potvrdí se tak skutečnost, že ačkoliv je vytvoření
měnové unie a společné měny ekonomickým projektem, o
její realizaci rozhodují hlavně politické zájmy. Kdyby totiž
rozhodovaly čistě ekonomické důvody, Slováci by nás v přijetí
eura nepředběhli.
Je vysoce pravděpodobné, že dříve než v Česku se eurem
začne platit v Polsku, jehož ekonomika je na vstup do eurozóny
připravena také méně. Polská vládní liberální strana Občanská
platforma si již ve volebním programu stanovila rychlé přijetí
eura za svou prioritu. Po vítězných volbách rétoriku nezměnila
a ústy premiéra Donalda Tuska i ministra financí Jacka
Rostowského několikrát vyjádřila odhodlání přijmout euro
v roce 2012.
Dýchavičná, inflační a zadlužená maďarská ekonomika má
dost problémů sama se sebou, myšlenky na brzké přijetí
eura zde nejsou na pořadu dne. Za pět let však může být
vše jinak.
Jaká jsou tedy měřítka připravenosti na euro a jak si v nich
jednotlivé země vedou? Ze strany evropských institucí je
požadováno plnění tzv. maastrichtských kritérií. Slovensko,
které chce do eurozóny vstoupit již v lednu příštího roku, je
plní všechny. Česká republika neplní pouze cenové kritérium,
které je ovlivněno letošním jednorázovým vzedmutím inflace.
Ta by však měla příští rok odeznít a vrátit se ke zřetelně
nižším hodnotám.
Neméně důležitá jsou reálná kritéria, která naznačují
připravenost dané země obstát v eurozóně. Zde si Česká
republika vede nejlépe. Její ekonomická úroveň je nejvyšší,
neboli je nejméně vzdálena od průměru EU, resp. eurozóny.
Proces reálné konvergence by zde tudíž měl být nejkratší.
Důležité je sledovat i úroveň cenových hladin. Rozdíly cen v EU
a středoevropském regionu jsou vedle Polska nejnižší v České

republice. Přizpůsobování cenových hladin by zde proto mělo
mít nejmenší náklady.
Samozřejmě hraje roli i řada dalších indikátorů a charakteristik
typu struktura ekonomiky, pružnost trhu práce, schopnost
reakce na vnější ekonomické šoky, stabilita finančního
systému, apod., ve kterých oproti našim východním sousedům
rozhodně nezaostáváme.
Kritickým pohledem se zdá, že ani na Slovensku a v Polsku
nejsou na euro zcela připraveni. Jejich ekonomiky jsou stále na
hony vzdálené jádru eurozóny v čele s Německem a Francií,
jednotný kabát společné měnové politiky šitý Evropskou
centrální bankou jim hned nemusí dokonale padnout.
Místo opatrnického přístupu však Bratislava a Varšava zvolily
opačný postup. Nečekají až časem poklesnou náklady přijetí
eura (zejména plynoucí ze ztráty měnové autonomie a z tlaku
na přizpůsobování se cen přes rychlejší inflaci), ale snaží se
využít výhody společné měny co nejdříve. Hlavním přínosem
je eliminace kurzových rizik, což ocení zejména Slovensko jako
malá na exportu závislá ekonomika.
Prostředí bez měnových rizik si budou užívat nejen domácí
vývozci směřující na klíčové eurové trhy. Absence měnového
rizika bude významnou výhodou v konkurenčním boji
středoevropských států při lákání velkých zahraničních
investorů. Ti v těchto ekonomikách budují své základny pro
expanzi do západní Evropy a volatilita kurzu domácí měny vůči
euru pro ně představuje významnou nejistotu. Kdo ví, jak by se
nyní rozhodovali manažeři automobilky Hyundai, kdyby tušili,
že v Česku se začne platit eurem podstatně později než na
Slovensku a nejspíše i v Polsku.
Není vyloučené, že v současné době podobní velcí investoři
analyzují možnosti umístění nové výrobní kapacity ve střední
Evropě. I přes výhodnou geografickou polohu České republiky
a dobrému poměru mezi cenou a kvalitou naší pracovní síly
se váhání s přijetím eura stává stále více argumentem, proč
investovat u sousedů.

Plnění maastrichtských kritérií a další ukazatele
kritérium / ukazatel
kr. veřejných rozpočtů (saldo k HDP)1)
kr. veřejného dluhu (k HDP)1)
cenové kritérium3)
úrokové kritérium3)
měnové kritérium
úroveň ekonomiky (EU=100%)4,5)
cenová hladina (EU=100%)1)

hodnota kritéria
- 3,0 %
60,0 %
3,1 %
6,2 %
přísnější ERM II
-

ČR
-2,9 %
30,1 %
4,0 %
4,5 %
n/a
81,2 %
61,5 %

Slovensko
-3,7 %2)
30,4 %
2,1 %
4,4 %
plní
67,7 %
58,3 %

Polsko
-3,8 %
47,6 %
3,1 %
5,8 %
n/a
54,7 %
62,1 %

Maďarsko
-9,2 %
65,6 %
7,7 %
7,6 %
n/a
64,1 %
60,0 %

zdroj: ECB, Eurostat, 1) za rok 2006, 2) údaje za rok 2007 by měly být pod 3% hranicí, 3) za období III-07 až IV-08, 4) měřeno
ukazatelem HDP/capita v PKS, 5) za rok 2007
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Agendu zasedání ministrů dopravy v první polovině dubna mimo
jiné tvoří schvalování návrhů na zpřístupnění autobusové dopravy
na mezinárodní trhy či směrnice o letištních poplatcích. Hlavním
bodem Rady EU k zemědělství a rybolovu bude téma společné
rybolovné politiky, zejména opatření na boj proti nelegálnímu
rybolovu. Neformální zasedání ministrů životního prostředí
členských států bude věnováno otázkám spojeným s využíváním
biomasy a zejména biopaliv.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
4.-5.4.2008
Brdo, Slovinsko
- Neformální setkání ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti
7.4.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
11.-13.4.2008
Brdo, Slovinsko
- Neformální setkání ministrů pro životní prostředí
14.4.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
14.-16.4.2008
Brdo, Slovinsko
- Neformální setkání ministrů pro konkurenceschopnost
17.-18.4.2008
Brdo, Slovinsko
- Neformální setkání ministrů zdravotnictví
17.-18.4.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
28.-29.4.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Reforma společného rozpočtu EU

DG BUDG

15.4.2008

Bezpečnost rádiových identifikačních systémů

EK

25.4.2008

Reforma kontrolního systému společné rybolovné politiky

DG FISH

5.5.2008

Regionální integrace pro rozvoj států skupiny ACP

DG DEV

9.5.2008

Boj proti padělaným medikamentům a ochrana pacientů

DG ENTR

9.5.2008

Revize snížených sazeb DPH v Evropské unii

DG TAXUD

12.5.2008

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Téma

Audiovizuální sektor přímo zaměstnává v Evropské unii více
než 1 milion obyvatel. Vedle svého ekonomického významu
hraje rovněž klíčovou sociální a kulturní roli: televize představuje
nejvýznamnější zdroj informací a zábavy v evropských zemích;
98 % domácností má televizi a průměrný občan sleduje televizi
více než 200 minut denně.

AUDIOVIZUÁLNÍ A MEDIÁLNÍ POLITIKY V CHÁPÁNÍ EU
Pro audiovizuální a mediální politiku EU a její implementaci
jsou používány čtyři typy aktivit:
1. Regulatorní rámec
2. Podpůrné mechanismy
3. Podpora dalších aktivit a pluralismus v médiích
4. Vnější opatření

Směrnice představuje ucelený právní nástroj, který pokrývá
všechny audiovizuální a mediální služby (včetně audiovizuálních
mediálních služeb na požádání), zajišťuje méně detailní a
flexibilnější regulaci a modernizuje pravidla o televizní reklamě
směrem ke zlepšení financování audiovizuálního obsahu.

1. Regulatorní rámec

Oblast evropského filmového dědictví je upravena vůči třem
jeho oblastem prostřednictvím měkčích norem legislativy
Společenství.

a) Směrnice o Televizi bez hranic
Byla přijata v roce 1989 a poprvé aktualizována v roce 1997.
Zaměřuje se na vytvoření podmínek nutných pro volný pohyb
televizních vysílání v rámci Unie (rozsah zahrnuje všechny
formy přenosu televizních programů k veřejnosti, s výjimkou
komunikačních služeb zajišťujících jednotlivé informační položky
nebo ostatní zprávy na požádání). Tohoto volného pohybu
dosahuje zajištěním, aby členské státy nemohly činit restrikce
příjmu a dalšího přenosu vysílání z jiných členských států
z důvodů, které spadají do oblastí koordinovaných touto směrnicí;
ty pokrývají podporu a šíření povědomí o evropských dílech a
dílech nezávislých tvůrců, reklamu, ochranu minorit a veřejného
pořádku, a právo na odpověď. Směrnice rovněž zajišťuje, že
události, které jsou některými členskými státy považovány za
události velkého významu pro společnost, nemohou být vysílány
způsobem, který by podstatnou část populace tohoto členského
státu omezoval či přímo zbavoval jejího sledování.

b) Smlouva o EU
Vstoupila v platnost 1. listopadu 1993 a vytváří specifický
prostor pro audiovizuální sektor v těchto oblastech:
• zajišťuje, že Společenství bude podporovat spolupráci
mezi členskými státy, a v případě nutnosti doplňovat jejich
aktivity v oblastech jako umělecká a literární tvorba, včetně
audiovizuálního sektoru;
• specifikuje, že Společenství bude brát v úvahu kulturní
aspekty těchto aktivit na základě dalších ustanovení
smlouvy;
• navíc, Protokol k systému veřejného vysílání, připojený
k Amsterdamské smlouvě, stanovuje, jak se pravidla
smlouvy aplikují v této oblasti.

c) Směrnice o audiovizuálních a mediálních službách
Tato směrnice č. 2007/65/ES novelizuje Směrnici o Televizi bez
hranic a pro obdobný obsah získává nový název. Novelizovaná
směrnice byla přijata 11. prosince 2007 a vstoupila v platnost
19. prosince 2007, den po svém zveřejnění.
Jak již bylo řečeno, členské státy mají dva roky na začlenění
těchto nových opatření do národní legislativy tak, aby došlo
k modernizovanému právnímu rámci pro audiovizuální a
mediální služby v každém z nich do konce roku 2009.
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d) Evropské filmové dědictví

První je státní pomoc kinematografii, řešená v podobě sdělení;
to jsoucí bylo prodlouženo do 31. prosince 2009. Evropská
komise vytváří právní rámec pro kompatibilitu systémů národní
státní pomoci s komunitárním právem.
Druhou oblastí je ochrana filmového dědictví. EU má za
cíl povzbuzení spolupráce mezi členskými státy a podporu
a doplnění jejich aktivit v oblasti uchování a zabezpečení
kulturního dědictví evropského významu. Kinematografie tvoří
část tohoto společného kulturního dědictví.
Podpora filmového průmyslu představuje třetí část této oblasti,
vycházející z faktu, že evropský filmový průmysl je významným
sektorem audiovizuálního průmyslu. EU disponuje specifickými i
obecnými nástroji na podporu evropského filmového průmyslu.

Podpůrné mechanismy
Program MEDIA je podpůrný program pro evropský
audiovizuální průmysl. MEDIA kofinancuje tréninkové
iniciativy pro profesionály v audiovizuálním průmyslu, rozvoj
produkčních projektů (celovečerní filmy, televizní dramata,
dokumentární filmy, animace a nová média) a podporu
evropských audiovizuálních děl.
Za uplynulých 16 let program MEDIA podpořil rozvoj a distribuci
tisíců filmů a tréninkových aktivit, festivalů a podpůrných a
propagačních projektů napříč kontinentem. V období 2001
– 2006 bylo více než 500 mil. EUR alokováno ve prospěch
přibližně 8.000 projektů ve více než 30 zemích.
Nový program MEDIA 2007 (pro období 2007 – 2013) je čtvrtým
víceletým programem v řadě počínaje rokem 1991, s rozpočtem
pro současné období v objemu 755 mil. EUR. Oproti
předchozímu období se vyznačuje zjednodušenou programovou
administrativou, ale zajisté nikoliv zjednodušenými cíli:
• podporovat silnější evropský audiovizuální sektor,
s odrazem a respektem k evropské kulturní identitě a
dědictví;
• dosáhnout nárůstu oběhu evropských audiovizuálních děl
v rámci i vně EU;
• zesílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního
sektoru usnadněním přístupu k financování a podpoře
využití digitálních technologií.

Téma
Program MEDIA je implementován prostřednictvím ročních
pracovních programů a je rozdělen do pěti linií podle typu
podporovaných aktivit:
• trénink a školení profesionálů;
• rozvoj produkčních projektů a společností;
• distribuce kinematografických děl a audiovizuálních
programů;
• podpora a propagace kinematografických děl a
audiovizuálních programů, vč. podpory filmových festivalů;
• horizontální aktivity a pilotní projekty.

Více než 100 filmových festivalů, které byly v minulém období
podpořeny programem MEDA, je možné identifikovat a bližší
informace získat na: http://ec.europa.eu/information_society/
media/festiv/list/index_en.htm.

MEDIA 2007 lze považovat za nástupce čtyř předchozích
programů (MEDIA I, II, PLUS, TRAINING).

Dne 3. ledna 2008 přijala Evropská komise sdělení o
kreativním obsahu online, které zahajuje další sérii aktivit
na podporu rozvoje inovativních podnikatelských modelů a
rozvinutí přeshraničních dodávek nejrůznějších online služeb
s kreativním obsahem.

Jak již bylo zmíněno, rozpočet programu je limitován; synergický
efekt plynoucí z vynaložení těchto prostředků na investice do
audiovizuálního sektoru je značný. Je odhadováno, že každé
euro vynaložené na účely programu MEDIA 2007 generuje
přibližně 6 EUR soukromých investic v rámci odvětví.
MEDIA 2007 nefinancuje samu vlastní výrobu filmů. V oblasti
tréninku se zaměřuje na techniky psaní scénářů, ekonomický
a finanční management v kinematografickém sektoru, na
digitální technologie.
V oblasti rozvoje se soustředí na jednotlivé projekty, katalogy,
vyhledávání a práci s novými talenty, koprodukce a další
financování. V oblasti distribuce se věnuje distributorům,
prodejním agentům, vysílacím společnostem, provozovatelům
kinematografických výstav a veletrhů a digitálnímu zpracování
děl. V oblasti podpory a propagace je zaměřen na přístup na
trh, festivaly, společné události a filmové dědictví.
Procentní rozdělení celkové finanční částky programu
MEDIA 2007
Oblast podpory
Distribuce
Rozvoj
Podpora a propagace
Trénink a školení
Horizontální aktivity
Pilotní projekty

% celkové částky
55
20
9
7
5
4

Na roční bázi se objem rozpočtu v rámci programu pozvolna
zvyšuje.
Roční alokace programu MEDIA 2007
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Zdroj pro obě tabulky: Evropská komise

mil. EUR
75
93
97
100
103
105
107

V souvislosti s programem MEDIA je vhodné si uvědomit
rovněž činnost významné instituce – Výkonné agentury pro
vzdělávání, audiovizuální sektor a kulturu EACEA..

Podpora dalších aktivit a pluralismu v médiích
Content Online

Cíl iniciativy je následující:
• dostupnost kreativního obsahu;
• multiteritoriální licencování pro kreativní obsah;
• dostupnost a transparentnost systémů řízení digitálních
práv (DRMs);
• legální nabídky eliminace pirátství.

Media Literacy
Aktivita Media Literacy je zaměřena na zvýšení informovanosti
o řadě forem mediálních zpráv a výstupů, jimiž každodenně
lidé čelí a jsou s nimi konfrontováni. Aktivita je zaměřena na
zvýšení efektivnosti práce s výstupy stále se proměňujících a
rozšiřujících mediálních prostředků.

Pluralismus v médiích
Aktivita mediálního pluralismu sleduje potřebu transparentnosti,
svobody a diverzity evropského mediálního prostředí. Tato
činnost představuje reakci na pokračující politické obavy
ohledně koncentrace médií a mediální moci, a její možné
dopady na pluralismus a svobodu vyjadřování v EU.

Vnější opatření a aspekty
EU a její členské státy rozvinuly právní nástroje a podpůrné
mechanismy na poli audio-vizuálního sektoru na národní i
komunitární úrovni. Mezinárodní (externí) dimenze této politiky
je však stejně tak významná, neboť globalizace audio-vizuálních
služeb v posledním období zásadně pokročila a tím i potřeba
dohodnout se na společných pravidlech a řešeních na různých
úrovních a strukturách.
Externí aspekt této politiky se projevuje v těchto oblastech:
• rozšiřování EU;
• obchodní vztahy (především v kompetenci WTO a OECD);
• podpora kulturní diverzity (UNESCO);
• spolupráce v oblasti audiovizuální politiky;
• Světová organizace na ochranu duševního vlastnictví
(WIPO).

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 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.

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

ROP Střední Čechy

Operační program
Životní prostředí

Operační program
Podnikání a inovace

Operační
program

(Pod)Oblast podpory/Program
ICT a strategické služby
INOVACE – Projekty na ochranu práv
průmyslového vlastnictví
Potenciál II
Školicí střediska

Nemovitosti
Oblast podpory 1.1:
Snížení znečištění vod

Oblast podpory 1.2:
Zlepšení jakosti pitné vody
Oblast podpory 3.1:
Rozvoj regionálních center
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – sociální integrace
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast fyzické
revitalizace
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast vzdělávání
– mateřské školy
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast vzdělávání
– základní školy
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast vzdělávání
– ostatní
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast zdravotnictví
–oblastní nemocnice Příbram, Kolín,
Kladno, Mladá Boleslav a Benešov,
jejichž zakladatelem je kraj
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast zdravotnictví
– ostatní
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – volnočasové aktivity
Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast fyzické
revitalizace
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Vhodný žadatel

Uzávěrka

Podnikatel
31.5.2008
MSP, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké 31.12.2008
školy
Podnikatel
30.9.2009
Podnikatel, sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení 28.2.2009
vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného
právního předpisu, NNO
Podnikatel, územní samosprávné celky
31.12.2008
Obce, kraje a jejich příspěvkové organizace a organizační 30.4.2008
složky, svazky obcí, státní podniky a organizace, organizační
složky státu, státní příspěvkové organizace, podnikatelé,
nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku
obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI
Obce a jejich příspěvkové organizace a organizační složky, 30.4.2008
svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50
% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
Kladno a Mladá Boleslav
5.5.2008
Obce s rozšířenou působností a kraj a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO, MSP
Obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a
jimi zřizované nebo zakládané organizace

5.5.2008

Obce s rozšířenou působností a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO

5.5.2008

Obce s rozšířenou působností a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO

5.5.2008

Obce s rozšířenou působností a kraj a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO, MSP,
Hospodářská komora ČR
Kraj a jím zřizované nebo zakládané organizace

12.5.2008

Obce s rozšířenou působností a kraj a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO, fyzické
a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny
poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
Obce s rozšířenou působností a kraj a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO
Obce do 5000 obyvatel a jimi zřizované nebo zakládané
organizace

5.5.2008

5.5.2008

12.5.2008

5.5.2008
5.5.2008

Operační program
Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

ROP
ROP
Střední MoravskoMorava
slezsko

OP Lidské
zdroje a
zaměstnanost

ROP Střední Čechy

Dotační
výzvy
Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast vzdělávání
– mateřské školy
Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast vzdělávání
– základní školy
Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast zdravotnictví

Obce do 5000 obyvatel a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, svazky obcí, NNO

5.5.2008

Obce do 5000 obyvatel a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, svazky obcí, NNO

5.5.2008

Oblast podpory 3.4:
Propagace a řízení

Kraje a jimi založené nebo zřízené organizace, zájmové
sdružení právnických osob, kde alespoň jednou osobou je
kraj nebo jím zřízená nebo založená organizace

Oblast podpory 1.1:
Infrastruktura a služby související s
podnikáním a inovacemi

Vhodným příjemcem jsou právnické osoby, a to 31.12.2013
a) veřejnoprávní nebo b) ovládané veřejnoprávními
právnickými osobami nebo c) založené nikoli k dosažení
zisku (neziskové)
stejné jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013

Obce do 5000 obyvatel a kraj a jimi zřizované nebo zakládané 5.5.2008
organizace, svazky obcí, NNO, fyzické a právnické osoby,
které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou
službu v oblasti zdravotní péče
Oblast podpory 3.3:
Obce do 5000 obyvatel a kraj a jimi zřizované nebo 5.5.2008
Rozvoj venkova – sociální integrace
zakládané organizace, svazky obcí, NNO, MSP
Oblast podpory 3.3:
Obce do 5000 obyvatel a kraj a jimi zřizované nebo 5.5.2008
Rozvoj venkova – volnočasové aktivity zakládané organizace, svazky obcí, NNO
Oblast podpory 3.1:
Kraje
31.12.2013
Podpora sociální integrace a
sociálních služeb
Oblast podpory 3.2:
Úřad vlády ČR – Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti 30.5.2008
Podpora sociální integrace příslušníků romské komunity
romských lokalit
Oblast podpory 3.2
Obce s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000 a jimi zřízené 30.5.2008
Subregionální centra
organizace, NNO, soukromé školy

Oblast podpory 1.2:
Cestovní ruch, kultura a ekonomika
volného času
Oblast podpory 1.3:
Rozvoj lidských zdrojů, trh práce,
vzdělávání a kvalifikace
Oblast podpory 1.4:
Prevence zdravotních a sociálních
rizik, sociální integrace
Oblast podpory 2.1:
Doprava a regionální dostupnost
Oblast podpory 2.2:
Životní prostředí a prevence rizik
Oblast podpory 2.3:
Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce

22.5.2008

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

31.12.2008

stejné jako u oblasti podpory 1.1

31.12.2013

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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2005
1,7
6,2
6,4
2,5
0,8
10,2
6,0
3,8
3,6
1,7
0,6
3,9
10,6
7,9
5,0
4,1
3,4
1,5
2,0
3,6
0,9
4,2
4,1
6,6
2,8
3,3
1,8
1,9

Růst HDP
2006
2007
2,8
2,7
6,3
6,2
6,4
5,8
3,9
1,8
2,9
2,5
11,2
7,1
5,7
4,9
4,2
4,0
3,9
3,8
2,0
1,9
1,8
1,5
4,0
4,4
11,9
10,2
7,7
8,8
6,1
5,2
3,9
1,3
3,4
3,8
3,0
3,5
3,3
3,4
6,2
6,5
1,3
1,9
7,9
6,0
5,7
6,1
8,5
10,4
4,9
4,4
4,1
2,6
2,9
3,1
3,0
2,9

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
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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
XII-07
I-08
II-08
7,0
7,0
6,9
5,9
6,1
6,0
4,7
4,7
4,6
3,1
n/a
n/a
7,8
7,6
7,4
4,5
5,2
5,3
4,6
4,7
4,9
7,9
n/a
n/a
8,7
8,8
9,0
7,9
7,8
7,8
6,1
n/a
n/a
3,8
3,7
3,6
5,4
5,4
5,3
4,3
4,5
4,5
4,6
4,6
4,7
7,9
7,6
7,6
5,8
5,8
5,8
2,8
2,8
2,7
4,2
4,1
4,1
8,2
8,3
8,0
7,6
7,5
7,5
6,2
n/a
n/a
4,5
4,5
4,4
10,3
10,1
9,9
6,5
6,4
6,2
5,7
5,6
5,6
5,0
n/a
n/a
6,8
6,8
6,7

Meziroční inflace
XII-07
I-08
II-08
3,1
3,5
3,6
11,6
11,7
12,2
5,5
7,9
7,6
2,4
3,0
3,3
3,1
2,9
2,9
9,7
11,3
11,5
3,2
3,1
3,5
3,9
3,9
4,5
4,3
4,4
4,4
2,8
3,2
3,2
2,8
3,1
3,1
3,7
4,1
4,7
14,0
15,6
16,5
8,2
10,0
10,9
4,3
4,2
4,2
7,4
7,4
6,7
3,1
3,8
4,0
1,6
1,8
2,0
3,5
3,1
3,1
4,2
4,4
4,6
2,7
2,9
2,9
6,7
7,3
8,0
5,7
6,4
6,4
2,5
3,2
3,4
1,9
3,5
3,3
2,5
3,0
2,9
2,1
2,2
n/a
3,2
3,4
3,4

HDP per capita k Ø EU
2004
2005
2006
121,2
121,3
120,0
33,9
35,4
36,8
75,4
76,7
78,7
126,1
126,8
126,0
116,8
115,3
114,3
57,0
63,0
68,5
142,1
143,9
145,7
94,0
96,3
97,4
101,4
103,1
105,1
110,5
112,1
111,1
107,1
105,3
103,5
90,6
92,7
92,1
45,8
50,0
54,2
50,6
53,2
56,2
253,6
264,6
279,6
63,4
64,3
65,0
76,9
77,5
77,0
129,7
131,3
130,8
129,0
128,9
127,7
50,8
51,3
52,5
74,9
75,5
74,6
34,1
35,5
38,9
85,4
87,0
88,0
57,3
60,6
63,8
116,7
115,3
117,1
125,2
123,9
124,8
122,2
119,4
118,1
100,0
100,0
100,0

Cenová
2004
106,7
42,0
55,4
139,6
104,7
63,0
125,9
87,6
91,0
109,9
104,9
91,2
56,1
53,5
103,0
62,0
73,2
106,1
103,3
53,2
87,4
43,3
75,5
54,9
123,8
121,4
108,5
100,0

hladina
2005
106,0
43,1
58,4
139,6
103,7
64,6
124,8
88,4
92,0
107,4
104,0
89,7
57,1
55,1
102,7
63,5
73,1
104,5
101,9
61,3
85,3
54,3
75,8
55,8
123,3
117,9
110,2
100,0

k Ø EU
2006
106,2
44,8
61,5
139,2
103,3
66,5
124,9
89,1
93,3
107,3
104,1
90,1
60,6
56,6
103,2
60,0
73,4
103,9
101,2
62,1
85,7
57,0
75,3
58,3
121,7
117,5
110,8
100,0
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