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na počátku prázdnin a v polovině roku se snad sluší provést si krátké připomenutí a inventuru toho, co nám evropské integrační dění v minulých měsících
přineslo. Nutno hned úvodem poznamenat, že menu letošního prvního pololetí
bylo nebývale bohaté.
V nejčerstvější paměti a za nejsilnějšího mediálního zájmu máme stále na pomyslném vrcholu těchto událostí irské referendum o schválení Lisabonské smlouvy.
S jistým časovým odstupem, uběhlým od zamítnutí irského voličstva navrhovaného základního dokumentu EU, se opětovně vynořují nejrůznější koncepty
dvou- či vícerychlostní Unie, které by na jednu stranu umožnily, aby se jednotlivé
členské státy zaměřily na ty oblasti integrace a harmonizace, které považují
za skutečně potřebné, na druhé straně však v počtu 27 členů mohou výrazně
přispívat k rozdrobování Unie a ke snižování její akceschopnosti. Zejména při
uvědomění si výzev v podobě energetického a ekologického balíčku, případně
dalšího procesu rozšiřování počtu členů EU není toto rozmělňování sil příliš povzbudivou vyhlídkou.
Vstup do letošního léta, resp. počátek července přinesl rovněž změnu tradičního
rotujícího předsednictví Radě EU, když Slovinsko bylo vystřídáno Francií. Na tomto faktu by nebylo nic až tak zajímavého, kdyby francouzské předsednictví nebylo
vlastně odstartováním jedné naší poměrně významné premiéry – a totiž blížícího
se předsednictví českého, které započne hned po onom francouzském.
Nástup léta současně znamenal i vlastně definitivní posvěcení Slovenska coby
šestnáctého člena eurozóny summitem Evropské rady, po němž pak ve dnech
bezprostředně následujících přijde na řadu definitivní stanovení výše přepočítacího koeficientu slovenské koruny vůči euru na nadcházejícím zasedání Rady
ECOFIN. Summit Evropské rady se dále zabýval bohatým programem aktuálních unijních priorit, jimž vévodila témata ekonomická, energetická, ekologická i
zahraničně politická.
EU Office České spořitelny Vám přeje vytvoření dostatečného prostoru pro letní
přemítání nad těmito zásadními otázkami evropské budoucnosti a případně i
příjemné prázdninové putování napříč Evropou.
Jako projev našeho zájmu o pocity Vás – našich čtenářů – s úrovní Měsíčníku
EU aktualit jsme si dovolili připravit souhrn otázek internetové ankety (viz níže na
této stránce), která by měla monitorovat Vaši čtenářskou a informační spokojenost. Prosíme Vás, abyste odpovědím na tyto otázky věnovali Vaši pozornost.
Petr Zahradník

Zajímá Vás nejvíce, kdy přijmeme euro a co to udělá s našimi cenami? Chcete
raději, abychom sledovali, jak Česká republika zvládne blížící se předsednictví
orgánům EU? Či jste pragmatici a spíše využijete informace o možnostech dotací
z fondů EU? Anebo Vám naše zprávy a analýzy maximálně vyhovují a lepší už to
být nemůže? :-) Prosím, dejte nám to vědět prostřednictvím krátké anonymní internetové ankety na www.csas.cz/pruzkum a ovlivněte tak obsah a formu našich
reportů. Tři vylosovaní zájemci obdrží láhev kvalitního vína.
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Vedle Německa patří Francie mezi hlavní motory evropské
integrace. Proto je jeho předsednictví orgánům EU s napětím
očekáváno. Bohužel velká část ambiciozní agendy týmu kolem
prezidenta Sarkozyho bude zastíněna jednáním o budoucnosti
Lisabonské smlouvy. Evropská komise vyzvala Českou republiku,
aby skončila s praxí vyššího zdanění zahraničních penzijních
fondů. Komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy uvedl, že chystá
navrhnout regulaci sektoru ratingových agentur.

EKONOMIKA A EURO
Začalo francouzské předsednictví orgánům
Evropské unie
Začátkem července Francie převzala štafetu předsednictví
Unie po Slovinsku. Během následujících šesti měsíců se však
nebude moci soustředit pouze na priority, které si předsevzala,
ale bude muset řešit situaci po negativním výsledku irského
referenda k Lisabonské smlouvě z 12. června.
K hlavním úkolům předsedající země patří připravovat agendu
a koordinovat jednání v Radě a v neposlední řadě také
zastupovat Radu při jednáních s ostatními orgány a institucemi
EU. Předsedající země se fakticky stává tváří a hlasem Unie
také při jednáních v mezinárodních organizacích a se státy
mimo Unii.
Priority francouzského předsednictví představil francouzský
ministr pro evropské záležitosti Jean Pierre Jouyet již
20. května. Patří mezi ně:
• dokončení klimaticko-energetického balíčku,
• lepší kontrola přílivu imigrantů do EU,
• evropská bezpečnostní a obranná politika,
• reforma Společné zemědělské politiky.
Francie se ujímá předsednictví v obtížné době, kdy svět sužuje
finanční a energetická krize způsobená stoupající cenou
ropy. EU bude muset také v nejbližší době najít odpověď na
potravinovou krizi, která souvisí se stálým zdražováním cen
základních potravin ve světě. Nicméně největší otazník nyní
visí nad odmítnutou Lisabonskou smlouvou.
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy se chtěl během
předsednictví své země zapsat do historie jako státník,
který vyřešil nebo nastartoval řešení hlavních evropských a
globálních problémů. Místo toho mu však velkou část času
a energie zabere jednání o nejasné budoucnosti Lisabonské
smlouvy. Jelikož téměř jistě do konce roku nevstoupí smlouva
v platnost, Sarkozy nebude ani tím politikem, který bude mít
rozhodující slovo při výběru „evropského prezidenta“
(stálého předsedy Evropské rady), jak patrně očekával.
http://www.ue2008.fr
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/francouzske-pred
sednictvi-zacina-ve-stinu-irskeho-ne

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
ČR daňově diskriminuje zahraniční penzijní
fondy
Evropská komise zaslala České republice a Itálii odůvodněná
stanoviska (druhá fáze řízení pro nesplnění povinnosti podle
článku 226 Smlouvy o ES) v souvislosti s jejich předpisy, podle
nichž jsou dividendy vyplácené zahraničním penzijním
fondům zdaňovány více než dividendy vyplácené fondům
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domácím. Oba státy se vyzývají, aby odpověděly do 2 měsíců.
Česká republika uplatňuje srážkovou daň ve výši 15 % na
dividendy vyplácené jak domácím, tak zahraničním penzijním
fondům. Domácí penzijní fondy však daň z těchto dividend
v konečném důsledku neplatí: mohou si totiž započíst
srážkovou daň proti dani z příjmů právnických osob nebo je
jim srážková daň vrácena. Penzijní fondy usazené v jiných
členských státech nebo státech EHP/ESVO naopak nemohou
15% srážkovou daň z přijatých dividend získat zpět.
V důsledku toho jsou české penzijní fondy ve skutečnosti
osvobozeny od daně z dividend, zatímco penzijní fondy z
ostatních států EU nebo EHP/ESVO platí daň ve výši 15 %.
Odůvodněné stanovisko zaslané České republice se rovněž
týká diskriminačního zdanění úroků a příjmů z nemovitostí
plynoucích penzijním fondům usazeným v jiných členských
státech. Úroky plynoucí českým penzijním fondům nepodléhají
srážkové dani, ani nejsou zahrnuty do daňového základu. Na
úroky vyplácené penzijním fondům usazeným v jiných státech
EU nebo EHP/ESVO se však vztahuje 15% srážková daň.
České fondy navíc platí 5% daň z příjmu z nemovitostí, zatímco
zahraniční fondy platí daň ve výši 21 %.
Rozdíly ve zdanění pro tuzemské a zahraniční penzijní fondy
ze zemí EU jsou jasným příkladem narušení konkurenčního
prostředí na jednotném vnitřním trhu a omezení
volného pohybu kapitálu. Proto je akce Evropské komise
ospravedlnitelná. Pokud ČR diskriminační opatření neodstraní,
kauza by mohla skončit až u Evropského soudního dvoru.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1022

FINANČNÍ SLUŽBY
Europoslanci naznačili svou vizi regulace
finančních služeb
Členové Evropského parlamentu schválili zprávu, která vítá
Zelenou knihu Komise o maloobchodních finančních službách
na jednotném trhu. Vyjadřují podporu cílům dokumentu, kterými
je zajištění širší nabídky a nižší ceny pro spotřebitele,
zvýšení jejich důvěry a posílení jejich postavení.
Parlament se domnívá, že správným přístupem pro rozvoj
přeshraničního obchodu je cílená harmonizace. Tam, kde
to není možné, by mělo platit vzájemné uznávání různých
vnitrostátních předpisů.
Za jeden z možných přístupů k evropské regulaci poslanci
považují tzv. 28. režim, jakým je např. společný referenční
rámec. Ten by přeshraničním uživatelům umožnil přístup k
celoevropským finančním produktům se stejně vysokou úrovní
ochrany. Parlament vyzývá členské státy, aby přijaly opatření
ke zvýšení finanční gramotnosti občanů.
Druhá přijatá zpráva Evropského parlamentu o odvětvovém
šetření v oblasti retailového bankovnictví upozorňuje, že hlavní

Události
překážkou přeshraničního poskytování bankovních služeb je
roztříštěný regulační rámec.

by však nanejvýš vhodné koordinovat aktivity Evropské komise
s regulátory z USA, Japonska a dalších finančních center.

Bariérou je i nedostatečná mobilita spotřebitelů. Parlament
proto doporučuje, aby byly klientům účtovány pouze
odůvodněné poplatky za uzavření bankovních účtů. Navíc
by finanční instituce měly spotřebitelům poskytovat souhrn
informací o všech poplatcích.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SP
EECH/08/334

EP je přesvědčen, že je nezbytné jasněji stanovit metodiku a
pravidla řízení mezibankovních poplatků za platby kartou
a mechanismů výpočtu mezibankovních poplatků za platby
prostřednictvím bankomatu.
Obě schválené zprávy nejsou legislativní povahy, a tudíž z nich
nevyplývá žádná zákonná povinnost pro subjekty finančního
trhu. Spíše odrážejí uvažování europoslanců v této oblasti
a naznačují, jakým směrem by se mohla legislativní pravomoc
Evropského parlamentu ubírat do budoucna.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-30827-156-06-23-907-20080604IPR30758-04-06-20082008-false/default_cs.htm

Komise zasáhne proti ratingovým agenturám
Evropský komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy uvedl,
že jeho úřad zavede závazná regulatorní pravidla pro
ratingové agentury, aby se zvýšila jejich důvěryhodnost po
americké hypotéční krizi a došlo k přilákání dalších subjektů do
odvětví. Trh poskytování úvěrových ratingů v současné době
zcela ovládají agentury Standard & Poor‘s, Moody‘s a Fitch.
Očekává se, že připravovaná evropská regulace ratingových
agentur je dotlačí k významné modifikaci vnitřních pravidel
tak, aby se do budoucna vyhnuly konfliktu zájmů. Právě
ratingové agentury jsou považovány za jednoho z viníků
americké hypotéční krize – sofistikované investiční deriváty
kryté nekvalitními a rizikovými hypotéčními dluhy získávaly
často nejvyšší možné ratingy. Svou roli hrál i konflikt zájmů,
neboť ratingové agentury jsou placeny vydavateli cenných
papírů, jejichž rizikovost ohodnocují.
Podstatou budoucího návrhu bude vybudování dostatečně
silných a robustních „požárních zdí“ (firewalls) v ratingových
agenturách mezi obchodníky odpovědnými za zvyšování výnosů
a analytiky, kteří cenné papíry a firmy skutečně ohodnocují.
Tyto dvě role byly dosud vzájemně dost provázané.
Nejrůznější plány samotných ratingových agentur či profesních
organizací na přijetí etických kodexů považuje komisař
McCreevy za nedostatečné a bezzubé.
Eurokomisař vyjádřil přání, aby nová pravidla přivedla do
odvětí úvěrových ratingů nové hráče, kteří by fungovali na
odlišném obchodním modelu než ti současní.
Americká hypotéční krize dosáhla obrovských rozměrů také
z důvodu selhání kontrolních a ohodnocovacích funkcí
ratingových agentur. Proto je regulatorní akce logickým
nástrojem k vyvarování se podobné situace do budoucna. Bylo

PODNIKÁNÍ
EU představila zákon o malých podnicích
Většinu pracovních míst v Evropě vytvářejí malé a střední
podniky (MSP), tedy firmy s 250 a méně zaměstnanci. Pro
další rozvoj mají zásadní význam, velmi často však narážejí
na obrovské byrokratické překážky. Evropská komise proto
představuje zákon o malých podnicích (Small Business Act),
který by měl podpořit tento důležitý sektor evropské ekonomiky.
Ačkoliv je dokument nazván zákonem, byl vydán ve formě
právně nezávazného sdělení a skládá se z nejrůznějších
částí. Jádrem je deset zásad, jako je poskytnutí nové příležitosti
zbankrotovaným podnikům, zjednodušení podnikatelského
prostředí, usnadnění přístupu k finančním prostředkům a
umožnění MSP, aby využily problematiku životního prostředí
ve svůj prospěch.
Definice malých a středních podniků (MSP)
Kategorie

Počet
Obrat nebo Bilanční suma
zaměstnanců
v milionech euro
střední
< 250
≤ 50
≤ 43
malé
< 50
≤ 10
≤ 10
mikro
< 10
≤2
≤2
Zdroj doporučení Evropské komise 2003/361/ES
Tyto principy byly doplněny závaznou legislativou v těchto
čtyřech oblastech:
1. Obecné nařízení o blokových výjimkách pro státní podporu
zjednoduší postupy a sníží náklady. Zvýší míru podpory pro
MSP a umožní jim získat podporu na vzdělávání, výzkum a
vývoj, ochranu životního prostředí a další formy podpory.
2. Nový statut pro evropskou soukromou společnost
umožní vytvořit evropské soukromé společnosti (Société
privée européenne) podle jednotných právnických zásad
ve všech členských státech. Byl navržen tak, aby řešil
současné zatěžující povinnosti malých a středních podniků
působících přes hranice, které musí vytvářet pobočky jiné
právnické formy v každém členském státě.
3. Nový návrh DPH nabídne členským státům možnost žádat
o snížené sazby DPH na místně poskytované služby, včetně
služeb s vysokým podílem lidské práce, které poskytují
především malé a střední podniky.
4. Na rok 2009 se plánuje změna směrnice o opožděných
platbách, která pomůže zajistit, aby malé a střední podniky
dostaly zaplaceno během stanovené 30denní lhůty.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1003
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Po několika letech se ministři členských státech dohodli na revizi
směrnice o pracovní době. Standardní doba 48 pracovních
hodin týdně může být na základě žádosti prodloužena až na
maximálně 60 a v některých případech na 65 pracovních hodin
týdně. Schválení liberalizace energetiky bude patrně tvrdým
oříškem, když europoslanci trvají pouze na variantě vlastnického
unbundlingu, zatímco ministři členských států připouští i udržení
status quo doplněného o funkce nezávislých operátorů sítí.

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Ministři se dohodli na pracovní době
Ministři práce členských států dospěli ke kompromisu, který
stanovuje maximální pracovní dobu a posiluje práva osob,
které jsou zaměstnávány na omezenou dobu prostřednictvím
pracovních agentur.
Standardní pracovní doba by podle kompromisu neměla v
průměru překročit 48 pracovních hodin týdně. Jednotliví
pracovníci však sami mohou požádat o výjimku, aby mohli
pracovat až 60 pracovních hodin týdně. Po započtení doby,
kdy je zaměstnanec k dispozici, ale aktivně nepracuje, může
být tato doba prodloužena maximálně na 65 pracovních hodin
týdně.
Určitou zárukou, že firmy nebudou své zaměstnance tlačit
k tomu, aby podepsali dokument, že souhlasí s prací přesčas,
je opatření, podle nějž zaměstnanci nebudou smět podobný
dokument podepsat během prvního měsíce v zaměstnání a
zaměstnavatel je za to nesmí nijak penalizovat.
Ministři během jednání dosáhli také dohody, která
posiluje práva osob, které dočasně zaměstnávají firmy
prostřednictvím pracovních agentur. Tito pracovníci budou
mít stejná práva (na dovolenou, nemocenskou, apod.) jako
ostatní zaměstnanci pracující ve firmě na stálo. Díky velkému
lobbyingu ze strany Velké Británie budou mít však dočasně
zaměstnaní pracovníci stejná práva až po uplynutí 12 týdnů.
Evropská komise přitom navrhovala šest týdnů.
Návrh směrnice je přijímám spolurozhodovací procedurou.
Čeká ho proto ještě těžká bitva v Evropském parlamentu,
který o něm má hlasovat v druhé polovině roku. Nelze vůbec
vyloučit, že se europoslanci budou snažit prosadit variantu,
která by s odůvodněním větší „ochrany zaměstnanců“ více
regulovala pracovní dobu ve směru omezení výjimek z 48
hodinového pracovního týdne.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/912
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/ministri-se-dohod
li-na-pracovni-dobe

ENERGETIKA A DOPRAVA
Evropský parlament trvá na rozdělení
energetických firem
Poslanci Evropského parlamentu zamítli dohodu mezi Komisí
a členskými zeměmi, podle níž by výrobci elektřiny mohli i
nadále za velmi přísných podmínek vlastnit výrobní zařízení
i přenosovou infrastrukturu. Parlament jako jediné řešení
liberalizace trhu s elektřinou prosazuje úplné oddělení výroby
a přenosu.
Vloni v září zveřejnila Evropská komise návrh „třetího balíčku“
pro liberalizaci trhů s elektřinou a zemním plynem. Hlavním
4
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bodem byl návrh na úplné oddělení výroby a přenosu elektřiny
a zemního plynu (vlastnický unbundling). Vedle toho Komise
připustila alternativní variantu, v níž by energetické společnosti
stále mohly vlastnit jak výrobu tak přenos energií, ale řízením
přenosové soustavy by byl pověřen nezávislý systémový
operátor (ISO). Proti těmto původním návrhům se ale zvedla
opozice Francie, Německa a šesti dalších členských států,
díky jejímuž tlaku Evropská komise společně se slovinským
předsednictvím v květnu vytvořily kompromisní návrh. Podle
něho bude za řízení přenosových aktivit odpovědný „nezávislý
operátor přenosové sítě“ (ITO), který bude od mateřské
společnosti přísně oddělen a bude zodpovídat za běžný
provoz, údržbu sítě, ale také za investiční rozhodnutí.
Červnové zasedání ministrů členských států v Radě EU se po
bouřlivém jednání shodlo na tom, že členské státy budou moci
vybrat, která z tří uvedených možností (úplný unbundling,
ISO, ITO) jim bude nejlépe vyhovovat.
Pracně vybudovaný kompromis ale shodili ze stolu europoslanci,
kteří většinově trvají na tom, že jedinou variantou liberalizace
elektroenergetiky je čistý unbundling.

Energetický legislativní balíček je přijímán spolurozhodovací
procedurou. Aby začal platit, musí se na něm shodou Rada
EU i Evropský parlament. Rozdílné stanovisko Rady a
Parlamentu znamená, že schvalovací proces bude patrně velice
zdlouhavý s reálným nebezpečím, že se dohoda bude odkládat
donekonečna. Přání europoslanců i ministrů členských států,
aby se dohoda uzavřela ještě v tomto volebním období (tj. v
zásadě do března 2009) se tak pravděpodobně nenaplní.
Nejasný je zatím postoj europoslanců u liberalizace
trhu plynem. Na rozdíl od elektrické energie o něm plénum
Evropského parlamentu zatím nejednalo, nicméně parlamentní
výbor pro průmysl v květnu připustil, že by v plynárenství
podpořil výjimky z úplného vlastnického unbundlingu.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
051-31782-168-06-25-909-20080616IPR31781-16-06-20082008-false/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/parlament-trva-na-roz
deleni-energetickych-firem

Události
Projekt Jednotné evropské nebe II zahájen
Evropská komise zveřejnila návrh, podle něhož mají členské
země do roku 2012 začít spolupracovat v oblasti řízení
letového provozu a přispět k větší integraci evropského
letového prostoru.
Navzdory nařízením z roku 2004, jejichž cílem bylo vytvořit
„Jednotné evropské nebe“, zůstává rozdělení na 27 různých
letových prostorů, jejichž řízení spadá pod pravomoci
členských zemí. Taková roztříštěnost má za následek, že
letecké společnosti často nelétají přímo, ale oklikou. Díky tomu
je průměrný let zhruba o 49 kilometrů delší, než by jinak musel
být, což zvyšuje náklady přepravců na téměř dvojnásobek
oproti leteckým společnostem v USA, kde je letový prostor
sjednocený, říká nový komisař pro dopravu Antonio Tajani.
Navíc na nejfrekventovanějších evropských letištích musí
dopravci dlouhou dobu čekat na povolení k přistání.
Nový legislativní balíček by měl tyto neefektivity odstranit a
zavést závazné výkonnostní cíle pro poskytovatele navigačních
služeb. Obsahem je také stanovení roku 2012 jako termínu,
do kdy musí členské země mezi sebou začít spolupracovat
prostřednictvím několika „funkčních bloků letového prostoru“.
Podle návrhu by řízení evropského letového provozu postupně
od členských zemí převzala Evropská organizace pro
bezpečnost letecké navigace (Eurocontrol).
Prosazení návrhu do praxe bude těžkým oříškem. Členské
státy již v minulosti daly najevo, že se nechtějí vzdát kontroly
nad svými letovými prostory a ukončit činnost národních
řídících center.
Na odvětví aerolinek se chystá také další radikální změna.
Europoslanci a slovinské předsednictví se dohodli, že
letecké společnosti budou od roku 2012 součástí systému
obchodování s emisemi CO2. Zpočátku mají dostávat
povolení na 97 % svých průměrných emisí za roky 2004 až
2006, přičemž toto číslo se má snižovat na 95 % pro období
2013-2020. Z toho 85 % povolenek dostanou aerolinky zdarma
a 15 % budou kupovat v aukcích.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1002
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/lety-po-evrope
-jsou-zbytecne-dlouhe

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
EU chce zakázat toxické pesticidy
Ministři zemědělství schválili zákaz prodeje a používání látek,
které jsou podle dostupných analýz karcinogenní, mutagenické
a toxické pro produkci.
Poté, co se ani po několika pokusech nedařilo Parlamentu a Radě
nalézt shodu nad návrhem Komise k legislativě v oblasti pesticidů,
dosáhli na červnovém jednání ministři politické dohody nad
kompromisem, který vypracovalo slovinské předsednictví.

Kompromisní návrh podpořily zejména delegace České
republiky, Francie či Itálie. Proti byli naopak Britové, jejichž
postoj podporovalo také Irsko, Rumunsko a Maďarsko.
Politická dohoda, jíž dosáhli ministři zemědělství, připravila
cestu pro legislativu, která povede k „úplnému zákazu prodeje
a používání látek, u nichž bylo dokázáno, že jsou karcinogenní,
mutagenické a toxické pro reprodukci“. Ve „výjimečných
případech“, kdy dostupné prostředky nebudou dostatečně
účinné pro ochranu rostlin, bude ale za „přísně omezených
podmínek“ možné použít jiné nebezpečné látky a to po dobu
maximálně pěti let.
Poté, co ministři dosáhli politické dohody, měli by na podzim
2008 schválit společné stanovisko k textu tak, aby o
návrhu mohli v druhém čtení hlasovat poslanci Evropského
parlamentu. Teprve po jejich souhlasném stanovisku vstoupí
směrnice upravující zákaz toxických pesticidů v platnost.
h t t p : / / w w w. e u 2 0 0 8 . s i / e n / N e w s _ a n d _ D o c u m e n t s /
Press_Releases/June/0623AGRIFISH_fitofarmacevtska_
sredstva.html
http://www.euractiv.cz/zemdlstvi/clanek/ministri-zemedelstvi-po
dporili-zakaz-toxickych-pesticidu

ROZŠÍŘENÍ
Evropská unie jedná s Balkánem dále
Evropská unie v polovině června otevřela dvě nové kapitoly s
Chorvatskem a Tureckem v rámci předvstupních vyjednávání.
Došlo k tomu den poté, co ministři zahraničí Evropské unie
podepsali důležitou předvstupní dohodu s Bosnou.
Chorvatsko má spolu s dvěma novými kapitolami – volným
pohybem pracovníků a sociální politikou a zaměstnaností
– v současné době otevřeno 20 vyjednávacích kapitol z
celkových 35. Vyjednávání s Chorvatskem začalo v říjnu 2005.
Po skončení konference chorvatský ministr zahraničí Gordan
Jandroković a slovinský ministr zahraničí Dimitrij Rupel vyjádřili
naději, že bude všechny kapitoly možné uzavřít do konce
letošního roku.
V případě Turecka ministr dále zdůraznil, že integrace země
do Evropské unie závisí „především na zemi samotné“.
Rupel ocenil nedávný pokrok včetně revize kontroverzního
článku 301 tureckého trestního zákoníku, který stavěl
mimo zákon jakoukoliv kritiku turecké identity. Uvedl ovšem
také, že do velké míry záleží i na tom, jak budou tyto změny
implementovány.
Obě setkání se konala den po dalším významném dni z
hlediska rozšiřování Unie. V pondělí 16. června ministři
zahraničí členských zemí EU podepsali dlouho odkládanou
Stabilizační a asociační dohodu s Bosnou. Podpis dohody
je považován za první konkrétní krok směrem k budoucímu
členství v Unii. Ministři dále dali jasně najevo, že všechny země
západního Balkánu mají perspektivu členství v EU.
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Události

Červnový summit mezi EU a Spojenými státy nepřinesl žádné
převratné výsledky. Liberalizační proces na Kubě zahájený po
převzetí moci Raulem Castrem se odrazil v rozhodnutí ministrů
zahraničí členských států EU zrušit politické sankce vůči Havaně.
Německá kancléřka Angela Merkel a francouzský prezident
Nicolas Sarkozy se dohodli na kontroverzním návrhu snižování
emisí CO2 u automobilů, čímž usnadnili budoucí přijetí tohoto
návrhu v celé EU.

Ačkoliv politici zpochybňovali dopad zamítnutí Lisabonské
smlouvy v irském referendu na další tempo rozšiřování EU,
domníváme se, že v Evropské unii v nejbližších letech zůstane
27 členských států. Do roku 2015 patrně její řady rozšíří pouze
Chorvatsko, u kterého očekáváme vstup kolem roku 2012.
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_
Releases/June/0617GAERC_Hrvaska.html
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_
Releases/June/0617GAERCturkey.html
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/evropska-unie-i-p
res-neuspech-irskeho-referenda-jedna-s-balkanem-dale

VNĚJŠÍ VZTAHY
Summit EU a USA bez výraznějších výsledků
Podle očekávání nepřinesl summit EU-USA, který se konal ve
dnech 9.-10. června, žádný zásadní vývoj, pouze poukázal na
význam spolupráce obou stran na mezinárodním poli.
Prezident George Bush ovšem překvapil účastníky tiskové
konference odpovědí na otázku položenou původně
slovinskému premiérovi Janezu Janšovi, týkající se
pravděpodobnosti, že bude v „nejbližších letech“ dosaženo
celosvětové dohody o klimatických změnách. „Nerad bych
bránil panu premiérovi v odpovědi, ale myslím si, že dohodu o
globálních změnách klimatu můžeme uzavřít ještě v době,
kdy budu prezidentem,“ uvedl.
Evropská unie se snaží přimět Washington k souhlasu se
závazným snižováním emisí oxidu uhličitého již řadu let.
Přestože jsou Spojené státy jedním z největších emitentů
skleníkových plynů, dlouhou dobu s touto iniciativou
nesouhlasily a odmítly navíc podepsat i Kjótský protokol.
Obě strany také vyzvaly k učinění pokroku v rámci kola jednání
o světovém obchodu z Dauhá. Mezi EU a USA však stále
nepanuje shoda na tom, kdo by měl učinit v otázce cel a dotací
zemědělských produktů větší ústupky a namísto toho obě
velmoci přenášejí odpovědnost na rozvíjející se země, jako je
Brazílie, Indie nebo Čína a požadují, aby tyto země více otevřely
své trhy dříve, než se k podobnému kroku odhodlají i ony.
Společné prohlášení ze summitu obsahuje také závazek
Spojených států „rozšířit bezvízový program na všechny
členské země EU co nejdříve.
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_
Releases/June/0610EU_USA_Declaration.html
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/bush-se-chce-na-p
osledni-chvili-zamerit-na-klimaticke-zmeny

Unie ruší politické sankce vůči Kubě
Ministři zahraničí členských států se rozhodly zrušit politické
sankce uvalené na Kubu po té, co se objevily povzbuzující
známky od nástupu k moci Raula Castra.
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Evropské sankce na kubánský režim byly zahájeny na jaře
2003 pod tlakem tehdejšího španělského premiéra José
Marii Aznara. Rozhodnutí bylo přijato v reakci na zatčení 75
kubánských disidentů napojených na občanské hnutí „Proyecto
Varela“. Sankce měly podobu omezení bilaterálních schůzek
na nejvyšší vládní úrovni, snížení účasti členských států EU na
kulturních událostí na Kubě a posílání pozvánek kubánským
disidentům na oslavy státních svátků zemí EU.
Nicméně v roce 2005 po propuštění některých disidentů
z vězení byly sankce ze strany Evropské unie přerušeny.
Zároveň došlo ke změně vlády ve Španělsku, kde se nový
kabinet pod vedením José Louise Zapatera již vůči Kubě tak
ostře nevymezoval.
Nyní ministři členských států rozhodli o úplném zrušení
těchto politických sankcí, a to i přes opozici ze strany České
republiky, Německa, Velké Británie a skandinávských států.
Důvodem je liberalizační proces zahájený po nástupu
Raula Castra k moci. Občané Kuby si například nově mohou
nakupovat CD média či mobilní telefony a chodit na pláže dříve
rezervované pouze pro zahraniční turisty.
Ministři zahraničí členských zemí zároveň vyzvali kubánské
úřady k propuštění všech politických vězňů, kterých je
odhadováno na 200, a k přizvání opozice k rozhovorům o
budoucnosti ostrova.
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_
Releases/June/0620MZZ_Cuba.html

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Merkel a Sarkozy se dohodli na emisích u aut
Na bilaterálním summitu Francie-Německo se podařilo německé
kancléřce Angele Merkel a francouzskému prezidentovi Nicolasi
Sarkozymu dosáhnout dohody nad návrhem Evropské komise
na snižování emisí oxidu uhličitého u nových automobilů.
Ve společném prohlášení podpořili oba plán Evropské komise
snížit emise oxidu uhličitého u nových aut ze současné úrovně
160 g/km na průměrných 120 g/km do roku 2012.

Události
I když detatily zůstávají ještě nedořešené, Merkel a Sarkozy
uvedli, že se shodli na tom, že se cíle pro jednotlivá vozidla
budou odvíjet od jejich hmotnosti, což je v souladu s návrhem
Evropské komise. Těžší automobily (terénní automobily nebo
luxusní automobily, které se vyrábějí právě v Německu), které
ovzduší zatěžují více, by tedy mohly vypouštět více CO2 v
případě, že jejich výrobci vyváží tuto produkci výrobou
menších vozidel, které ovzduší znečišťují méně.

Členské státy budou povinny vypracovat seznam, včetně map
(pokud budou dostupné) emisí, vypouštění a úniků všech
prioritních a znečišťujících látek pro každé povodí či jeho část
nacházející se na jejich území. Tyto seznamy budou mimo jiné
obsahovat koncentrace daných látek v sedimentech a biotě
(živých organismech). Tyto seznamy budou součástí plánů, jež
jsou členské státy povinny předložit do roku 2009 a které budou
v roce 2015 aktualizovány.

Merkel a Sarkozy vyzvali dále k vyšší flexibilitě při udílení
pokut pro výrobce, které požadavky evropského nařízení
nesplní. Pokuty by měly podle politiků zohledňovat „malé
odchylky výrobců od stanovených cílů“.

Směrnice bude pravděpodobně přijata v roce 2008 a vstoupí v
platnost nejdříve v roce 2010.

Dodali rovněž, že by automobilky měly mít nějaký manévrovací
prostor v případě, že chtějí zavádět čistší technologii. „Směrnice
by měla umožnit přidělit automobilkám kredit až do určité meze
(od šesti do osmi gramů) pro průměr vyráběných modelů. Výše
kreditu by závisela na využití těchto zelených technologií“.
Z dohody samozřejmě nevyplývá žádný právní závazek,
nicméně je významným signálem toho, že by se na regulaci
emisí CO2 z automobilů celá Evropská unie mohla v blízké
budoucnosti shodnout. Právě Německo a Francie byly totiž
vůdčími státy dvou táborů, které měly na tuto problematiku
přesně opačný názor.
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_
home.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/merkel-a-sark
ozy-se-dohodli-na-emisich-u-aut

Přísnější kontrola znečišťujících látek ve
vodách
Po dosažení kompromisní dohody s Radou europoslanci
schválili směrnici, která je posledním významným
legislativním prvkem rámcové směrnice o vodě.

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
064-31748-168-06-25-911-20080616IPR31747-16-06-20082008-false/default_cs.htm

Evropským parlamentem prošla směrnice o
odpadech
Evropský parlament schválil novou rámcovou směrnici o
odpadech, která nahrazuje zastaralou legislativní normu z
roku 1975. Aktivitu evropských institucí v této oblasti vyvolal
především vysoký nárůst odpadu v uplynulých letech, který
stoupá rychleji než HDP, a nedokonalé způsoby jeho likvidace.
Pouze necelá třetina odpadu je zpětně recyklována, největší
procento končí na skládkách a ve spalovnách.
Nová směrnice, na jejímž znění se dohodla Rada EU s
Evropským parlamentem, zavádí cíle pro opětovné využití
odpadu, které mají být naplněny do roku 2020. Podle
přijatého textu by se měly členské státy zasadit, aby do tohoto
roku podíl opětovného využití a recyklace komunálního a
podobného odpadu (papír, sklo atp.) dosahoval nejméně 50 %
hmotnosti. U stavebního a demoličního odpadu by měl tento
podíl činit až 70 %.

Nová direktiva stanovuje normy environmentální kvality u 33
znečišťujících látek (pesticidy, těžké kovy a další), které se
mohou nacházet v řekách, jezerech či pobřežních vodách.
Podle přijatého kompromisu budou členské státy povinny
učinit pokrok pro dosažení standardů kvality vod do roku
2018. Tyto standardy se vypočítávají jako maximální povolené
koncentrace a roční průměrné hodnoty. Třináct z těchto 33
znečišťujících látek, jako například těžké kovy či rtuť, již spadají
do kategorie „prioritní nebezpečné látky” a do 20 let musí být
kompletně vymýceny.
Poslanci dále žádají Komisi, aby kromě toho zvážila, zda by
dalších 13 látek (včetně dioxinů a PSB) mělo být identifikováno
jako prioritní látky nebo prioritní nebezpečné látky.
Komise dále do roku 2013 navrhne environmentální
normy kvality pro nové prioritní látky. Přijetí těchto ENK
je stanoveno na rok 2015, kdy vyprší lhůta pro předložení
druhého plánu povodí ze strany členských států.

Nová směrnice ukládá členským státům povinnost vytvořit do
pěti let od vstupu v platnost plány pro nakládání s odpadem a
plány na předcházení vzniku odpadů, včetně stanovení cílů.

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

Návrh na harmonizaci pravidel navrácení nelegálních imigrantů
ze zemí Evropské unie úspěšně prošel prvním čtení Evropského
parlamentu. Nakládání s osobami s nelegálním pobytem by tak
mělo odpovídat minimálním společným normám. Po loni zahájené
cenové regulaci poplatků za roaming si komisařka pro informační
společnost Viviane Reding brousí zuby i na určování maximálních
cen za přeshraniční posílání SMS zpráv, přeshraniční datové
služby a propojovací poplatky mezi mobilními operátory.

Součástí kompromisního znění je také pětistupňová hierarchie
způsobů nakládání s odpady, která má umožnit efektivní
předcházení a snížení objemu produkce odpadu. Tato hierarchie
uvádí pořadí preferencí pro nakládání s odpady: předcházení,
opětovné použití, recyklace, další využití a v poslední řadě
environmentálně šetrné odstranění. Tato hierarchie je závazná
a členské státy by ji měly považovat za prioritu.
Své zájmy si v konečném znění směrnice prosadila i Česká
republika. Její vyjednávači se zasadili o omezení převozu
odpadu do členských států, kde je jejich spalování levnější
než v zemi původu. Evropská komise ve svém návrhu počítala
s liberalizací této oblasti.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
064-31746-168-06-25-911-20080616IPR31745-16-06-20082008-true/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/evropskym-parlam
entem-prosla-nova-ramcova-smernice-o-odpadech

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Harmonizace imigračních pravidel prošla
Europarlamentem
V prvním čtení Evropský parlament přijal kompromisní znění
směrnice o navracení nelegálních přistěhovalců, které bylo
vyjednáno s Radou. Tato směrnice, která představuje první
krok směrem ke společné politice v oblasti imigrace, klade
důraz na dobrovolný návrat nelegálních přistěhovalců a stanoví
normy, pokud jde o maximální dobu předběžné vazby a zákaz
opětovného vstupu.
Nakládání s osobami s nelegálním pobytem by tak mělo
odpovídat minimálním společným normám. Směrnice
zakazuje členským státům uplatnit méně příznivé normy a
současně jim nechává možnost zachovat své platné předpisy
či přijmout předpisy příznivější. Směrnice se použije pouze
v případě, že byl vydán příkaz k navrácení dané osoby a
ponechává členským státům možnost svobodně se rozhodnout,
zda pobyt určité osoby legalizují, či nikoli.
Směrnice zavádí dvoustupňový přístup: po rozhodnutí o
návratu přistěhovalce bude bezprostředně následovat „lhůta
pro dobrovolné opuštění území”. Pokud přistěhovalec do té
doby z EU nevycestuje, bude vydáno rozhodnutí o vyhoštění.
Přijatý text zavádí maximální lhůtu pro dobrovolný návrat
v rozmezí 7 až 30 dnů. Maximální délka předběžné vazby
je stanovena na 6 měsíců. V určitých případech však může
být prodloužena o dalších 12 měsíců. Směrnice dále zavádí
nejvýše pětiletý zákaz opětovného vstupu na území EU, pokud
je dotčená osoba vyhoštěna po uplynutí lhůty pro dobrovolný
návrat. Doba zákazu však může být prodloužena, představuje-li
daná osoba „vážnou” hrozbu pro veřejnou bezpečnost.
Pokud jde o zvláštní situaci dětí a rodin, nesmí na ně být
použita žádná donucovací opatření a mohou být zadrženy
pouze v případě, neexistuje-li žádná jiná možnost.
8
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Členské státy jsou povinny převést směrnici do svých právních
předpisů do 24 měsíců od jejího zveřejnění v Úředním věstníku.
Text však nejprve musí posvětit ministři zahraničních věcí na
svém červencovém zasedání.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
018-31787-168-06-25-902-20080616IPR31785-16-06-20082008-true/default_cs.htm

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Komise pro nižší propojovací poplatky u
mobilů
Koncem června Evropská komise zveřejnila plán na snížení
propojovacích sazeb (tzv. sazeb za ukončení hlasových
služeb), které operátor zákazníka, který je příjemcem hovoru,
účtuje operátorovi sítě volajícího.
V Evropské unii stojí každý hovor zprostředkovaný mezi
klienty dvou různých operátorů v průměru 0,9 eurocentů za
minutu hovoru (22 haléřů). Podobný poplatek platí operátoři
také za zprostředkování telefonátu z mobilní sítě na pevnou
linku. Poplatky za hovory do pevných sítí jsou ale v průměru
daleko levnější. I když spotřebitelé propojovací poplatky
přímo neplatí, mají nepřímý dopad na výši konečného
účtu.
Například ve Spojených státech poplatky za ukončené volání
sice existují, ale operátoři přímo zákazníkům účtují poplatek
za přijetí hovoru.
Komisařka pro informační společnost Viviane Reding proto
požaduje snížení propojovacího poplatku o 70 % během tří
let. Tarify za mobilní telefony by měly konvergovat k sazbám,
které si účtují provozovatelé pevných linek.
Návrh má zatím podobu právně nezávazného doporučení.
Nad dokumentem, který Evropská komise včera zveřejnila, má
do 3. září 2008 probíhat veřejná diskuse, poté se Komise
rozhodne, co dál.
Po regulaci poplatků za roaming, zahájené loni v červenci,
Evropská komise rovněž uvažuje o cenové regulaci
přeshraničních posílaných SMS či přeshraničních
datových služeb mobilních operátorů.
Domníváme se, že silný nástroj přímé cenové regulace,
ať už velkoobchodních nebo koncových cen, by měl být
používán pouze v odůvodněných případech jasného
selhání tržních mechanismů. To se ale v případě mobilních
telekomunikací na trhu EU neděje. Obáváme se, že cenová
regulace může mít středně- a dlouhodobé negativní důsledky
na konkurenceschopnost evropského telekomunikačního
průmyslu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1016
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/operatori-se-d
esi-planovaneho-snizovani-poplatku-za-volani

Z ostatních aktivit, které se nedostaly do komentované rubriky
Události, stojí za zmínku návrh směrnice o řízení bezpečnosti
silniční infrastruktury, kterou schválil Evropský parlament. V
souladu s principem subsidiarity bylo rozhodnuto, že členské
státy si samy zvolí nejvhodnější způsob, jak zvýšit bezpečnost
silničního provozu. Ze statistik zveřejněných Evropskou komisí
vyplývá, že 3 % domácností v EU nemá pevnou telefonní linku ani
mobilní telefon.
2. ČERVNA
Komise udělila červenou kartu pravidlu mezinárodní fotbalové
asociace FIFA „6+5“: http://ec.europa.eu/employment_social/
news/2008/may/fifa_en.pdf

3. ČERVNA
Barma, Tibet a olympijské hry tématem diskuzí evropských
poslanců a čínských poslanců:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-30643-154-06-23-903-20080603IPR30642-02-06-20082008-false/default_en.htm
Evropský hospodářský a sociální výbor hodnotí výhody
eura: http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2008/
communique-presse-eesc-051-2008-en.doc

4. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/ecofin/&fileName=100885.pdf
Jak pomoci mladým zemědělcům v EU? – zpráva Evropského
parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_
page/032-30511-156-06-23-904-20080530STO30464-200804-06-2008/default_en.htm
Obnovená Strategie vstupů na zahraniční trhy platí již rok:
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/mk_access/
pr040608_en.htm

5. ČERVNA
Rybářství: Komise navrhuje jednodušší přístup k technickým
opatřením: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_
releases/2008/com08_43_en.htm
Posílení parlamentní kontroly společné zahraniční politiky:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-30972-156-06-23-903-20080605IPR30971-04-06-20082008-true/default_en.htm

6. ČERVNA
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=100984.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/jha/&fileName=100983.pdf
EU a Moldávie podepsaly dohodu o mobilitě:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/er/&fileName=100941.pdf

Kalendárium

9. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím: http://www.consilium.europa.eu/cms3_
applications/applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsI
D=221&LANG=en&directory=en/trans/&fileName=101008.pdf
Podle Výboru regionů se musí Lisabonská strategie více
zaměřit na zaměstnatelnost a sociální začlenění mladých lidí:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=de
tail&id=787dd8f2-a608-4759-a8eb-23734928bdbc
Země OECD se zavázaly dát prostor tzv. Suverénním
fondům: http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/investment/
pr060608_en.htm

10. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice,
zdraví a ochraně spotřebitele:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/lsa/&fileName=101031.pdf
Výnosy z obchodu se zbožím z USA byly v roce 2007 více než
80 mld. Kč:
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_06/609062008-EN-AP.PDF
Internalizace externích nákladů dopravy – aktualizovaná
publikace:
http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm
Studie dokazují lidský podíl na změnách klimatu:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_08_06_09_en.html&item=Info
centre&artid=7373

11. ČERVNA
Výzkumníci objevili kmenové buňky, které se umějí samy
obnovit: http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_
en.cfm?id=/research/headlines/news/article_08_06_11_en.htm
l&item=Infocentre&artid=7375

12. ČERVNA
Evropská unie poskytla 1,4 mil. eur na podpůrné programy pro
děti v Srbsku: http://www.ear.europa.eu/news/news.htm
Pakt stability a růstu a fiskální politika - poslední doporučení
Evropské komise:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article12722_en.htm

13. ČERVNA
Komise se připojila ke světovému dni proti dětské práci:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=414

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

9

Kalendárium
16. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím: http://www.consilium.europa.eu/cms3_
applications/applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsI
D=221&LANG=en&directory=en/trans/&fileName=101093.pdf

17. ČERVNA
Návrh na snížení objemu odpadu a zvýšení kvality pitné
vody v Evropě do roku 2020: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/064-31732-168-06-25-91120080616STO31731-2008-16-06-2008/default_en.htm
Služby poradenství a konzultací ohledně účetních a finančních
systémů IT:
http://ec.europa.eu/budget/other_main/call_tenders_en.htm

18. ČERVNA
Pravidla ekologického managementu by měla platit i pro
Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20060124STO0
4628+0+DOC+XML+V0//EN

19. ČERVNA
Pátá vnitřní zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti v EU:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/
reports/interim5_en.htm

20. ČERVNA
Evropský parlament přijal návrh směrnice o řízení bezpečnosti
silniční infrastruktury: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/062-32290-168-06-25-91020080619IPR32289-16-06-2008-2008-true/default_en.htm

23. ČERVNA
Konsolidovaná verze přílohy Směrnice 2005/36/ES o uznávání
odborných kvalifikací:
http://ec.europa.eu/internal_market/whatsnew_en.htm
Zpráva Evropské komise o rozdílech mezi domácím a
přeshraničním internetovým obchodováním: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/980

24. ČERVNA
Europolu a Eurojustu se podařilo rozbít evropskou síť
pašeráků: http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/2008/
23-06-2008.htm
Program na ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/
webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/
2008/08-06-23_Children_Internet_EN.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/agricult/101422.pdf
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25. ČERVNA
První výroční zpráva Agentury EU pro základní lidská práva:
http://www.eumc.europa.eu/eumc/index.php?fuseaction=conte
nt.dsp_cat_content&catid=9
Jak usnadnit práci výzkumníkům - nový webový portál:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&
year=2008&na=na-240608
Čtvrtletní makroekonomická zpráva pro eurozónu:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article12806_en.htm

26. ČERVNA
Komise zpřístupnila nové vyhlídky pro dopravní spoje se
západním Balkánem: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc
tion.do?reference=IP/08/997

27. ČERVNA
Nová evropská linka pomoci 116:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=3921
Program na rozvoj venkova pro rok 2007-2013 odsouhlasen:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1010
Report o stav veřejných financí v eurozóně v roce 2008:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article12804_en.htm

30. ČERVNA
Statistický přehled penetrace mobilními telefony a pevnými
linkami v evropských domácnostech:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1049
Podíl domácností bez pevné telefonní linky a mobilního
telefonu
Rumunsko
20%
Bulharsko
10%
Portugalsko
9%
Litva
9%
Maďarsko
8%
Slovensko
7%
Polsko
5%
Lotyšsko
5%
Belgie
4%
Španělsko
4%
ČR
4%
EU-27
3%
Itálie
3%
Estonsko
3%
Zdroj: Evropská komise

UK
Německo
Rakousko
Malta
Řecko
Finsko
Slovinsko
Irsko
Francie
Lucembursko
Nizozemsko
Švédsko
Dánsko
Kypr

2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Hlavní událostí června, která bude zaměstnávat příznivce
evropského dění i v nejbližších měsících, bylo irské odmítnutí
Lisabonské smlouvy ve všelidovém hlasování a z toho plynoucí
konsekvence. Proto není překvapivé, že na toto téma jsme se
hlouběji podívali v naší analýze. Ačkoliv se jedná o vážné zadrhnutí
evropského integračního procesu, pohledem do minulosti zjistíme,
že o jedinečnou událost nejde. I v minulosti se totiž Evropské
společenství ocitlo na podobných rozcestích.

Analýza

IROVÉ V REFERENDU ODMÍTLI LISABONSKOU SMLOUVU
V pátek 13. června byly zveřejněny výsledky irského referenda o
Lisabonské smlouvě reformující institucionální uspořádání EU.
Zúčastnilo se ho 53 % irských voličů, když NE smlouvě řeklo
53,4 % občanů (862 415 lidí), naopak souhlasné stanovisko
vyjádřilo 46,6 % Irů (752 451 lidí). Irsko bylo jedinou zemí
Unie, kde o Lisabonské smlouvě rozhodovali občané. Ostatní
členské státy se rozhodli pro ratifikaci parlamentní cestou.

Jaké byly irské motivy?
Z průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vyplývá, že
většina respondentů, kteří hlasovali „ano“, tak prý udělala
z přesvědčení, že je přijetí smlouvy v zájmu Irska, dále že
Irsko ze svého členství v Unii profituje a že to pomáhá jeho
ekonomice. Mezi odpůrci smlouvy byla zaznamenána mnohem
širší paleta zdůvodnění jejich rozhodnutí. Čtvrtina z nich
nepodpořila smlouvu z důvodu nedostatku informací,
dvanáct procent pro ochranu irské identity. Za přijetí Lisabonské
smlouvy se postavili především důchodci, manageři a odborníci
z nejrůznějších oborů. Proti stáli nejčastěji nezaměstnaní a
ženy.
Většina respondentů hlasujících pro i proti uvedla, že kampaň
odpůrců smlouvy byla přesvědčující. I když některé jejich
argumenty, např. že po schválení Lisabonské smlouvy bude
moci EU Irsku vnutit liberální potratovou legislativu či mu zvýší
jeho atraktivní nízkou sazbu korporátní daně, nejsou pravdivé.

Co dál s ratifikací?
Ačkoliv Lisabonskou smlouvu odmítlo jediné Irsko, jedná se o
vážnou překážku. Smlouva nemůže vstoupit v platnost, když
se proti ní vysloví byť i jen jedna smluvní strana. Jasné slovo
co dál s ratifikací nepřinesl ani červnový summit Evropské unie.
Nejvyšší představitelé členských států se zde dohodli, že na
řešení otázky dalšího osudu Lisabonské smlouvy počkají do
říjnového summitu EU. Irsko by do té doby mělo předložit návrh
možných východisek z celé situace.
Ratifikační proces ve zbylých státech bude pokračovat, v
České republice se čeká na stanovisko Ústavního soudu, zda
je smlouva v souladu s ústavním pořádkem ČR.
Pokud by Irové ve svém NE zůstali osamoceni, je možné
opakování všelidového hlasování v první polovině příštího
roku. Smlouva by však byla doplněna o protokol či deklaraci,
který by explicitně Irsku zaručoval neutralitu, autonomii v
přímém zdanění či nedotknutelnost náboženských hodnot.
Smlouvu by definitivně pohřbil patrně až druhý členský
stát, který by ji odmítl. Možným kandidátem je nyní Polsko,
jehož prezident Lech Kaczynski prohlásil, že smlouvu prozatím
podepsat nehodlá. Obě komory polského parlamentu ji přitom
schválily již v dubnu.

V takovém případě patrně ožije nebezpečná vize
dvourychlostní Evropy. Vedle jádra proevropských zemí,
chtějících se dohodnout a dále integrovat, by vznikly země
na periferii evropského dění. Důsledkem by bylo politické i
ekonomické oslabení celé EU.
Možnost, že by smlouva byla otevřena a znovu usilovně
projednávána či že by se začalo vyjednávat o novém podobném
dokumentu je spíše méně pravděpodobnou variantou. Po
pracně dosaženém kompromisu se do toho nikomu nechce.
Ratifikační proces Lisabonské smlouvy
Země
Stav ratifikace Země
Stav ratifikace
Maďarsko ano, 6.2.2008
Lucembursko ano, 29.5.2008
Malta
ano, 6.2.2008
Estonsko
ano, 11.6.2008
Francie
ano, 14.2.2008 Finsko
ano, 11.6.2008
Rumunsko ano, 11.3.2008 Řecko
ano, 11.6.2008
Polsko*)
ano, 2.4.2008
Irsko
ne, 12.6.2008
Slovensko ano, 10.4.2008 UK
ano, 18.6.2008
Portugalsko ano, 23.4.2008 Kypr
ano, 3.7.2008
Slovinsko ano, 24.4.2008 Švédsko
v procesu
Bulharsko ano, 28.4.2008 Belgie
v procesu
Lotyšsko
ano, 8.5.2008
Španělsko
v procesu
Litva
ano, 8.5.2008
ČR
v procesu
Rakousko ano, 13.5.2008 Itálie
v procesu
Německo*) ano, 23.5.2008 Nizozemí
v procesu
Dánsko
ano, 29.5.2008
Zdroj: www.europa.eu, *) čeká se ještě na podpis prezidenta

Unie pojede dál i bez Lisabonu, ale...
I kdyby Lisabonská smlouva nakonec nevstoupila v platnost,
evropská integrace by se nezhroutila, neboť má dostatečný
právní základ daný Dohodou z Nice. I když tehdejší pravidla
platící pro 15 členských zemí jsou při téměř dvojnásobném
počtu členů neefektivní a zastaralá, dá se s nimi žít a fungovat.
Stávající právní uspořádání EU ale neumožňuje další
rozšiřování. Chorvatsko, klepající na dveře Unie, v případě
neschválení Lisabonské smlouvy její řady v nejbližší době
nerozšíří, o dalších balkánských zemích či Turecku ani nemluvě.
Odmítnutí Lisabonské smlouvy je vážná komplikace
evropského integračního procesu, kterou budou muset řešit
Francouzi, předsedající EU v nynějším pololetí, ale i Češi, kteří
se předsednického žezla ujmou v lednu 2009. Sympatické
heslo našeho předsednictví „Evropa bez bariér“ patrně
zůstane spíše jen na papíře. Místo žádoucího otevírání dveří
konkurenci a liberalizaci dalších trhů budou hlavním bodem
našich vyjednavačů otázky spojené s budoucností Lisabonské
smlouvy a podoby evropského integračního procesu vůbec.
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Informační
servis

Červenec je posledním měsícem před pravidelnými srpnovými
prázdninami, které si klíčové evropské instituce berou. Tomu
také odpovídá vysoká frekvence nejrůznějších formálních i
neformálních setkání ministrů členských států. Pro naše východní
sousedy bude klíčové zasedání Ecofinu, které by mělo definitivně
potvrdit nahrazení slovenské koruny společnou evropskou měnou
euro. Neznámou, kterou ministři financí na zasedání vyřeší, bude
finančními trhy dychtivě očekávaná hodnota konverzního kurzu.

Zasedání klíčových institucí EU
3.-5.7.2008
Paříž, Francie
- Neformální setkání ministrů pro životní prostředí a energetiku
7.-8.7.2008
Cannes, Francie
- Neformální setkání ministrů pro justici a záležitosti vnitra
7.-10.7.2008
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského Parlamentu
8.7.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem (Ecofin)
10.-11.7.2008
Chantilly, Francie
- Neformální setkání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů
15.7.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
17.7.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem (Ecofin)
22.-23.7.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
24.-25.7.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Revize rozhodnutí k ustavení výborů regulátorů finančních trhů

DG MARKT

18.7.2008

Revize směrnice o spotřebě paliva a emisích CO2 nových aut

DG ENV

28.7.2008

Revize směrnice o použití informací veřejného sektoru

DG INFSO

31.7.2008

Revize nařízení o ochraně zvířat během dopravy

DG AGRI

7.8.2008

Dopad odlesňování na klimatické změny a úbytek biodiverzity

DG ENV

22.8.2008

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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V minulém červnovém čísle našeho Měsíčníku EU aktualit
jsme v rámci rubriky Téma nabídli přehled klíčových vývojových
trendů na trhu práce v EU. V nynějším volném pokračování se
detailněji zaměříme na identifikaci rozdílů mezi členskými státy
Evropské unie optikou plněné lisabonského a stockholmského
cíle zaměstnanosti.

Téma

CHARAKTERISTIKY VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI V EU
Z POHLEDU LISABONSKÉHO A STOCKHOLMSKÉHO CÍLE
CELKOVÝ POKROK VE VZTAHU K LISABONSKÝM A STOCKHOLMSKÝM CÍLŮM
V první polovině této dekády pokračovala EU v dalším
pozitivním vývoji směrem k plnění lisabonských a
stockholmských cílů zaměstnanosti, a to i přesto, že
v některých sledovaných kritériích byl tento vývoj skromný.
Chválihodnou výjimkou z tohoto skromného vývoje je
zaměstnanost starších osob.
Přiznáním omezeného pokroku dosaženého směrem k těmto
cílům se Evropská rada v roce 2005 rozhodla, že se opětovně
soustředí na vlastní obsah Lisabonské strategie a bez průtahu
se znovu zaměří na prioritní faktory ovlivňující hospodářský
růst a zaměstnanost v jednotlivých členských státech. Jako
součást tohoto přístupu byla v červenci 2005 Radou EU
přijata nová sada zásad a principů zaměstnanosti na období
2005 – 2008, v níž se odráží ono nové zaměření na tvorbu
pracovních míst.
Formuje současně část balíčku „integrovaných zásad“,
přijatého rovněž v roce 2005, který definuje ucelenou
strategii makroekonomické a mikroekonomické politiky a
politiky zaměstnanosti, jež by měly Evropě napomoci změnit
stále nedostatečnou růstovou výkonnost a nedostatečné
vytváření pracovních míst. Zásady zaměstnanosti pokračují
v reflexi celkového cíle Evropské unie při dosahování plné
zaměstnanosti, kvality a produktivity práce a sociální a
teritoriální soudržnosti, a obhajují přístup práci z pohledu
životního cyklu, který se zabývá problémy, jimž čelí všechny
věkové skupiny.
Zásady zaměstnanosti se tak člení do tří širokých oblastí, na
které se mají zaměřovat prováděné aktivity:
• přivábit a získat více lidí do stavu zaměstnaných, zvýšit
nabídku pracovní síly a modernizovat systém sociální
ochrany;
• zlepšit adaptabilitu pracovníků a podniků;
• zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího
vzdělání a kvalifikačních schopností.
Je odhadováno, že ve druhé polovině této dekády (2005 – 2010)
by zaměstnanost populace v produktivním věku potřebovala
vzrůst přibližně o 21 miliónů osob, aby byl dosažen celkový
cíl pro rok 2010; to odpovídá ekvivalentu růstu zaměstnanosti
přes 2 % ročně. Tato data by měla být viděna v kontextu tvorby
zaměstnanosti populace v produktivním věku, jež v první
polovině této dekády činila 8 miliónů osob, i ve světle faktu,
že růst zaměstnanosti v období 2006 – 2007 vedl k vytvoření
přibližně 3,6 miliónu nových pracovních míst.

Podobně pak splnění cílů míry nezaměstnanosti pro ženy a
starší pracovníky by mělo zvýšit zaměstnanost asi o 6,5 miliónu
osob v každé z těchto podskupin, ačkoliv střednědobé trendy
ve zvýšení míry zaměstnanosti pro tyto podskupiny ukazují,
že příležitost dosáhnout příslušné cíle v roce 2010, nebo se
k nim alespoň podstatně přiblížit, jsou poměrně povzbuzující.
Skutečně, míra zaměstnanosti pro ženy se v průměru zvýšila
o více než 3 procentní body ročně od roku 2000, pro starší
pracovníky pak dokonce o zhruba 6 procentních bodů – a to
bez ohledu na fakt, že toto období bylo převážně dobou obecně
nízkého hospodářského růstu.
Nicméně pokračující dlouhodobý nárůst v aktivitě žen
a starších pracovníků bude podstatný k dosažení růstu
zaměstnanosti, potřebného k dosažení konečného cíle,
společně se zlepšením příležitostí k zaměstnání pro
nízkokvalifikované pracovníky.
S ohledem na toto je odstranění zbývajících překážek pro
zaměstnanost žen, pokračování strukturálních reforem
zaměřených na získání starších lidí do pracovního procesu
na delší období a zvýšení úrovně kvalifikace, zejména pro
méně kvalifikované, skutečně zásadní. Je rovněž vyžadováno
úsilí ke zlepšení integrace pracovního trhu pro mladé lidi,
v souladu s Evropským paktem mládeže, který na zasedání
Evropské rady v březnu 2005 přijali šéfové vlád a členských
států EU.
Lisabonské a stockholmské cíle míry zaměstnanosti a
znovuzahájení Lisabonská strategie
Lisabonský summit Evropské rady v roce 2000 vytvořil
strategický cíl pro dekádu 2000 – 2010, aby se EU „stala
nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější, na znalostech
založenou ekonomikou na světě, schopnou dosažení
udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními
místy a větší sociální soudržností“.
Specificky vymezuje, aby celkový cíl zaměstnanosti a
hospodářské politiky vedl ke zvýšení míry zaměstnanosti na
úroveň co nejbližší hodnotě 70 % v roce 2010 a ke zvýšení
míry zaměstnanosti žen na více než 60 % ve stejném roce;
v neposlední řadě by mělo dojít k opětovnému zesílení
udržitelnosti systémů sociální ochrany. Vedle vymezeného
lisabonského cíle do roku 2010 vymezil stockholmský summit
Evropské rady v roce 2001 nový cíl zvýšení průměrné míry
zaměstnanosti EU pro starší osoby (ve věkovém rozmezí 55
– 64 let) na 50 % do roku 2010.
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Téma
VÝVOJ MĚR ZAMĚSTNANOSTI V ČLENSKÝCH STÁTECH EU
Výrazné rozdíly zůstávají v hodnotách měr zaměstnanosti mezi
členskými zeměmi EU. V průběhu první poloviny této dekády
se tyto lišily mezi 53 % v Polsku až 76 % v Dánsku.
V souladu s celkovým zlepšením v míře zaměstnanosti na
úrovni EU se míry zaměstnanosti zvýšily ve většině členských
států ve srovnání s počátkem dekády – nejvýznamněji pak
v Estonsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku a Polsku,
kde všude míra zaměstnanosti vzrostla o více než 1 procentní
bod ročně, a zejména ve Španělsku, kde to byly více než 2
procentní body ročně. Míra zaměstnanosti poklesla významněji
pouze na Kypru a v Portugalsku.
Mezi velkými státy zůstala prakticky nezměněná míra
zaměstnanosti ve Francii, Itálii a Velké Británii; o 0,4
procentního bodu se zvýšila v Německu.
S výjimkou Estonska, Finska a Švédska zůstává míra
zaměstnanosti žen podstatně níže pod úrovní zaměstnanosti
mužů v členských zemích EU. Bez ohledu na pokračující
redukci rozdílů mezi zaměstnaností mužů a žen na úrovni EU
stále zůstávají výrazné genderové rozdíly v rozsahu více než
20 procentních bodů na Kypru, v Řecku, Itálii a ve Španělsku,
zatímco na Maltě činí tato mezera až 40 procentních bodů, což
odráží fakt, že v této zemi pouze jedna ze tří žen v produktivním
věku je zaměstnaná.
Významné disparity přetrvávají v rámci EU mezi mírami
zaměstnanosti různých genderových a věkových skupin v rámci
ekonomicky aktivní populace. Míra zaměstnanosti mezi mladými
(ve věku 15 – 24 let) činí 36,8 % za celou EU. Kolísá od úrovní
kolem 25 % a níže v Řecku, Maďarsku, Litvě, Lucembursku
a Polsku, po více než 65 % v Nizozemsku. Obdobné rozdíly
existují v mírách zaměstnanosti starších lidí (55 – 64 let
věku), které se pohybují od 27 % v Polsku až k téměř 70 % ve
Švédsku. Nicméně jestliže míry zaměstnanosti starších osob se
silně zvyšují v posledních letech téměř ve všech zemích Unie,
naproti tomu v případě mladých lidí poměrně podstatně klesly ve
významné většině členských zemí, přičemž to částečně odráží
nedávný trend vyšší účasti na vzdělávání mezi mladými.

Míra zaměstnanosti členských států EU (bez Rumunska a
Bulharska)
Míra zaměstnanosti
celkem
žen
starších osob
Belgie
61,1
53,8
31,8
Česká republika
64,8
56,3
44,5
Dánsko
75,9
71,9
59,5
Německo
65,4
59,6
45,4
Estonsko
64,4
62,1
56,1
Řecko
60,1
46,1
41,6
Španělsko
63,3
51,2
43,1
Francie
63,1
57,6
37,9
Irsko
67,6
58,3
51,6
Itálie
57,6
45,3
31,4
Kypr
68,5
58,4
50,6
Lotyšsko
63,3
59,3
49,5
Litva
62,6
59,4
49,2
Lucembursko
63,6
53,7
31,7
Maďarsko
56,9
51,0
33,0
Malta
53,9
33,7
30,8
Nizozemsko
73,2
66,4
46,1
Rakousko
68,6
62,0
31,8
Polsko
52,8
46,8
27,2
Portugalsko
67,5
61,7
50,5
Slovinsko
66,0
61,3
30,7
Slovensko
57,7
50,9
30,3
Finsko
68,4
66,5
52,7
Švédsko
72,5
70,4
69,4
Velká Británie
71,7
65,9
56,9
EU-15
65,2
57,4
44,1
EU-25
63,8
56,3
42,5
Cíl roku 2010
70%
více než 60%
50%
Zdroj: Evropská komise, Eurostat

SITUACE ČLENSKÝCH STÁTŮ VŮČI LISABONSKÝM A STOCKHOLMSKÝM CÍLŮM
Zatímco lisabonské a stockholmské cíle míry zaměstnanosti
jsou kolektivními cíli pro EU jako celek, může být zajímavé
rozebrat detailněji pozici jednotlivých členských států
s ohledem na kolektivní cíle pro rok 2010. Na základě měr
zaměstnanosti dosažených v rámci dosavadního průběhu této
dekády můžeme sumarizovat následující:
• pouze čtyři členské státy (Dánsko, Nizozemsko, Švédsko
a Velká Británie) již vyhovují celkovému cíli pro rok 2010
ohledně výše míry zaměstnanosti na úrovni 70 % a mají
stabilní vývoj tohoto ukazatele s vyhlídkami jeho udržení. Pět
dalších zemí (Rakousko, Kypr, Finsko, Irsko a Portugalsko)
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se pohybuje v rozmezí do 3 procentních bodů (pb) od
splnění tohoto cíle. Nicméně, výrazná mezera více než 10
pb zůstává v případě pěti zemí, včetně velkých států Itálie
a Polska, které se nyní pohybují 12, resp. 17 pb pod cílem
EU. Od počátku Lisabonské strategie se největší zlepšení
v celkové míře zaměstnanosti uskutečnilo ve Španělsku,
kde se míra zvýšila o 7 pb. Na druhou stranu míra rovněž
poklesla u některých členských států, nevýrazněji v případě
Polska;
• devět členských států již vyhovuje cíli míry zaměstnanosti
žen pro rok 2010 a šest dalších se vejde do rozmezí do

Téma
3 pb pod hodnotou cíle, včetně Francie a Německa. Mezi
zbývajícími členskými státy zůstává mezera 10 a více pb
v případě Řecka, Itálie a Polska, a doslovná propast 26
pb v případě Malty. Od roku 2000 byly výrazné nárůsty
v zaměstnanosti žen dosaženy v případě Kypru, Estonska,
Lotyšska a Itálie, kde míry zaměstnanosti žen vzrostly
ve všech případech o přibližně 5 pb či více, zejména u
Španělska (+10 pb);
• pro cíl zaměstnanosti starších lidí do roku 2010 již osm
členských zemí splňuje požadovanou hodnotu, ale jen dvě
další se vyskytují v rámci rozpětí do 3 pb pod ní. Jestliže

pro mnoho členských států stále zůstávají významné
mezery od hodnoty splnění cíle (v devíti případech mezi
15 a 25 pb pod stanoveným cílem), od roku 2000 na straně
druhé byl učiněn významný pokrok směrem ke splnění cíle
v mnoha zemích. Zejména 16 členských států dosáhlo
zvýšení o 5 pb a více, zejména se silnými nárůsty (přes
10 pb) ve Finsku, Maďarsku a Lotyšsku. Pouze Polsko a
Portugalsko prošly v tomto období (od roku 2000) poklesem
v míře zaměstnanosti starších osob, ačkoliv u Portugalska
je míra zaměstnanosti již vysoká a nad hodnotou cíle pro
rok 2010.

MÍRY EKONOMICKÉ AKTIVITY
Bez ohledu na nedávné zlepšení ve výkonnosti pracovních trhů
EU pokračující snížená dynamika hospodářství v porovnání
s dalšími podobně rozvinutými ekonomikami je částečně
způsobena faktem, že vstup pracovní síly na trh práce
zůstává relativně nízký. V roce 2005 míra ekonomické aktivity
v EU (proporce celkové populace ve věku 15 – 64 let, jež je
ekonomicky aktivní – zaměstnaná nebo nezaměstnaná) činila
v průměru 70,2 %, přibližně 5 procentních bodů pod úrovní
USA a téměř 11 procentních bodů níže než ve Švýcarsku.
To ukazuje, že EU má podstatnou mezeru nevyužívané pracovní
síly, s výrazným prostorem pro další zvýšení zaměstnanosti,
zejména mezi skupinami žen, starších lidí a mládeže. Zvyšující
se míry zaměstnanosti směrem k cílům stanoveným lisabonskou
Radou spoléhají na snížení nezaměstnanosti a/ nebo na zvýšení
aktivity na trhu práce. V souladu s tímto je klíčový, ústřední prvek
„Integrovaných zásad pro růst a pracovní místa“, přijatých Radou
v červenci 2005, zaměřen na přijetí nutných kroků k přivábení
více lidí na trh práce a vytvoření více pracovních míst.
Celková míra ekonomické aktivity pro EU pokračovala v růstu
a v dosavadním průběhu druhé poloviny dekády vzrostla
přibližně o 0,5 procentního bodu ročně. Tento výsledek byl
především tažen silnými nárůsty v Rakousku, Německu, Irsku,
Španělsku a Švédsku. Míra ekonomické aktivity pro jednotlivé
členské země se pohybuje od přibližně 58 % na Maltě, přičemž
v Maďarsku, Itálii a Polsku je rovněž výrazněji pod unijním
průměrem (o 5 a více procentních bodů), až po téměř 80 %
v Dánsku. Jestliže míry aktivity v případě mužů a žen jsou
si v některých členských státech blízké (Finsko, Švédsko),
výrazné rozdíly zůstávají v jiných zemích, především Řecku,
Španělsku, Itálii a zejména na Maltě; to svědčí o tom, že zde
existuje výrazný prostor pro zvýšení ekonomické aktivity žen
v řadě členských států.
Míry ekonomické aktivity v EU jsou extrémně věkově a
genderově specifické. Pro mladé (15 – 24) a starší osoby (55
– 64) činí míry ekonomické aktivity v průměru 45 %, dramaticky
méně než míra ekonomické aktivity u pracovníků v hlavním
produktivním věku (25 – 54), která činí 84 %. Hlavním důvodem
pro ekonomickou neaktivitu u osob mladých je jejich účast na

vzdělávání, zatímco penze je hlavním důvodem neaktivity osob
starších. U žen je mnohem vyšší pravděpodobnost neaktivity
než u mužů ve všech věkových skupinách ve všech členských
státech, s výjimkou Finska a Švédska – důvodem tohoto stavu
je přebírání rodinných povinností ze strany žen, jak vyplývá
z uváděných přehledů pracovní síly, zveřejňovaných Evropskou
komisí. Na počátku druhé poloviny této dekády rozdíl mezi
mírou ekonomické aktivity mužů (77,8 %) a žen (62,5 %) v EU
dosáhl v průměru 15,3 procentního bodu, což je v zásadě
stagnující hodnota, resp. mírné snížení oproti situaci před pěti
lety; je tím potvrzován zatím jen velmi mírně se vyvíjející trend
směrem k uzavírání této mezery, jež je povětšinou vyvoláván
mírně rostoucí ekonomickou aktivitou žen.
Pokračování růstu míry ekonomické aktivity je pozorováno již
od poloviny 90. let, přičemž od roku 2000 rostla dokonce o
1,5 procentního bodu v celé EU. Tento vývoj byl tažen téměř
výlučně pokračujícím nárůstem účasti žen, jež se zvýšila až
o 2,5 procentního bodu, v porovnání se stejným ukazatelem
u mužů (+0,4 procentního bodu). Silný příspěvek ke zvýšení
míry ekonomické aktivity přišel zejména od žen v hlavním
produktivním věku a od starších žen ve věku 55 – 64. V případě
mužů jediný významný příspěvek vzešel od starší věkové
skupiny, když míra ekonomické aktivity u mužů v hlavním
produktivním věku se od roku 2000 vlastně nezměnila a
v případě mladých mužů ještě poklesla.
Míra ekonomické aktivity u mladých poklesla od roku 2000 o
1,3 procentního bodu, s poklesem více méně shodným pro
muže i ženy. To odráží – alespoň částečně – zvýšenou účast na
vzdělávání (v EU proporce studentů ve věku 15 – 24 let vzrostla
z 56,4 % v roce 2000 na 61,6% v roce 2006), která v kontextu
vytváření konkurenceschopné, na znalostech založené
ekonomiky, a zlepšujících se kvalifikačních a dovednostních
úrovní pro mladé lidí, zvyšující své šance na zaměstnání, může
být spatřována jako pozitivní charakteristika. Navíc, v kontrastu
ke klesajícímu trendu v minulých letech se míra ekonomické
aktivity mladých po roce 2005 stabilizovala. Mezitím míra
ekonomické aktivity u starších lidí (55 - 64) se od roku 2000
dramaticky zvýšila v průměru o 6 procentních bodů, se silným
růstem v období 2004 – 2006 o 2,3 procentního bodu.
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Téma
NEZAMĚSTNANOST
Míra nezaměstnanosti podle dosud nejaktuálnějších údajů za
květen 2008 se v EU-27 mírně zvýšila v porovnání s dubnem
2008 (na 6,8 % z 6,7 %); v porovnání s květnem 2007 se
naopak snížila z hodnoty 7,2 %, čímž je potvrzen pozitivní
klesající trend ve vývoji míry nezaměstnanosti, když v roce
2005 tato činila 8,7 %, o rok dříve 9,1 % a v polovině 90.
let se stabilně pohybovala v průměru výrazně nad 10 %.
V eurozóně je míra nezaměstnanosti mírně vyšší než unijní
průměr; v květnu 2008 činila 7,2 %, tedy stejně jako o měsíc
dříve a o 0,3 procentního bodu méně než ve stejném období
roku 2007.

Míra nezaměstnanosti v případě mužů pro EU-27 zůstala
stabilní na 6,6 % jak v letošním, tak loňském květnu; kdežto
v případě euro-zóny tato ve stejném období poklesla o 0,3
procentního bodu na 6,3 %. Nezaměstnanost žen poklesla
za stejné období z 8,5 % na 8,0 % v eurozóně a ze 7,9 % na
7,3 % v celé Unii.
Letos v květnu pak míra nezaměstnanosti mladých osob pod
25 let věku činila 15,0 % v euro-zóně a 14,9 % v EU-27,
přičemž o rok dříve to bylo 14,8 %, resp. 15,5 %. Nejnižší míra
nezaměstnanosti mladých je vykázána v Nizozemsku (5,6 %)
a Dánsku (5,8 %), nejvyšší pak ve Španělsku (23,9 %), Řecku
(22,7 %) a Itálii (20,8 %).
Míra nezaměstnanosti v EU podle vybraných sociálních
skupin (%; květen 2008)

V absolutním vyjádření představuje květnové číslo míry
nezaměstnanosti 16,171 mil. nezaměstnaných osob, z nichž
11,199 mil. je v eurozóně. V porovnání s letošním dubnem je
toto číslo o 42.000, resp. 67.000 osob vyšší. Naproti tomu
v porovnání s loňským květnem se počet nezaměstnaných
osob snížil o 0,9, resp. 0,2 mil. osob.
Nejnižší míra nezaměstnanosti zůstává v rámci EU v Dánsku
(2,7 %), Nizozemsku (2,9 %) a na Kypru (3,5 %); nejvyšší je
pak na Slovensku (10,5 %), ve Španělsku (9,9 %) a Řecku
(7,8 %).
Za poslední rok zaznamenalo 21 členských zemí EU
pokles jejich míry nezaměstnanosti; v šesti byl vykázán
její nárůst. Největší pokles míry nezaměstnanosti vykazují
Polsko (z 9,8% na 7,5%) a Bulharsko (ze 7,1% na 5,7%);
největší nárůst je pak zaznamenán ve Španělsku (z 8,1% na
9,9%) a v Irsku (ze 4,8% na 6,0%). Za poslední rok zůstala
nezměněna i hodnota diference mezi zemí s nejvyšší a
nejnižší mírou nezaměstnanosti (7,5 procentního bodu);
dokonce i nositelé těchto hodnot – Dánsko a Slovensko – se
nezměnili rovněž.
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mladí lidé
(pod 25 let věku)
Belgie
17,2
Bulharsko
13,9
Česká republika
10,9
Dánsko
5,8
Německo
9,9
Estonsko
7,6
Irsko
14,2
Řecko
22,7
Španělsko
23,9
Francie
17,5
Itálie
20,8
Kypr
9,3
Lotyšsko
10,8
Litva
9,8
Lucembursko
15,6
Maďarsko
19,7
Malta
10,8
Nizozemsko
5,6
Rakousko
8,4
Polsko
17,3
Portugalsko
15,6
Rumunsko
18,2
Slovinsko
11,0
Slovensko
18,3
Finsko
16,3
Švédsko
15,4
Velká Británie
14,2
Euro-zóna
15,0
EU-27
14,9
Zdroj: Eurostat

muži

ženy

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

7,4
6,3
5,7
2,9
7,4
4,6
4,9
11,6
11,7
7,8
8,9
4,1
5,1
4,3
4,9
8,2
6,8
3,0
4,6
8,3
8,7
4,1
4,9
12,6
6,6
5,5
5,0
8,0
7,3

Téma
ZÁVĚREM: RYSY ZAMĚSTNANOSTI EU V DOSAVADNÍM PRŮBĚHU TÉTO DEKÁDY
Bez ohledu na ne zrovna strmý hospodářský růst v dosavadním
průběhu této dekády, s výrazně proměnlivým průběhem a po
epizodě s předpokládaným zrychlením nyní spíše střídané
známkami dalšího zpomalení až poklesu v řadě zemí EU, se
zaměstnanost od roku 2000 v EU zvýšila a získala i některé
své kvalitativní parametry. Tento nárůst zaměstnanosti nicméně
rozhodně nebyl uniformní, jednolitý jak s ohledem na rozdíly
mezi pohlavími, tak i věku a typu zaměstnání. Ve skutečnosti
byly zaznamenány rozdíly v trendech výkonnosti a vývoje trhů
práce pro různé součásti populace v produktivním věku. Namísto
závěru jsme se je pokusili shrnout do následujících bodů.

Klesající trend míry nezaměstnanosti
Klesající míra nezaměstnanosti představuje dlouhodobý trend,
pozorovaný následně poté, co v polovině 90. let přijala Evropská
komise i jednotlivé členské státy klíčové reformní kroky na trhu
práce, v jejichž důsledku se za více než 10 let snížila míra
nezaměstnanosti v EU téměř na polovinu a výrazně se snížila
rovněž dlouhodobá a strukturální nezaměstnanost, ačkoliv tato
v některých státech zůstává stále nadměrně vysoká.

Rostoucí ekonomická aktivita žen
Co se týče rozložení mezi pohlavími, ženy se postaraly o
největší růst zaměstnanosti jak v relativních, tak absolutních
veličinách. Skutečně celkový nárůst zaměstnanosti žen byl více
než dvojnásobný v porovnání s růstem zaměstnanosti mužů.
To odráží nedávný trend zvyšování účasti žen na trhu práce,
u nichž míra ekonomické aktivity pouze za první polovinu této
dekády vzrostla ze 60 na 62,5 %, oproti nárůstu o pouhých 0,4
procentního bodu v případě zaměstnanosti mužů.

Rostoucí ekonomická aktivita starších osob
Ve vztahu k hladinám zaměstnanosti na počátku této dekády
byl nicméně nejvyšší růst zaměstnanosti dosažen ve věkové
skupině 55 – 64, kde se zaměstnanost zvýšila přibližně o
čtvrtinu. A dokonce i osoby nad 65 let věku vykázaly rovněž
podstatný relativní nárůst. A navíc i v absolutních číslech
byl nárůst pro věkovou skupinu 55 – 64 velmi strmý, když
představoval téměř polovinu celkového nárůstu zaměstnanosti
a nebyl příliš vzdálen od celkového nárůstu zaměstnanosti
vykázané v celé věkové skupině hlavního produktivního
věku (25 – 54). To v důsledku představuje celkový nárůst
ekonomické aktivity pro tuto věkovou skupinu o více než 6
procentních bodů, který je možné dát do souvislosti rovněž
s nedávným vývojem a aplikací přijatých reforem v této oblasti,
zaměřených na změny parametrů penzijních systémů v podobě
posunutí statutárně daného věku pro odchod do důchodu a
obecně redukující podmínky pro dřívější odchod do důchodu.
Výsledkem pak je přispění k obrácení poklesu ekonomické
aktivity starších pracovníků v řadě členských zemí EU.

Klesající zaměstnanost mladých
Jestliže v případě starších věkových skupin jsme zaznamenali
výrazný nárůst zaměstnanosti, věková skupina mladých (15
– 24) vykázala snížení zaměstnanosti v průběhu této dekády
o zhruba 5 % a pokles míry ekonomické aktivity ze 46,5 % na
přibližně 45 % v nynějším období. Tento vývoj může být částečně
vysvětlen zvýšenou účastí na vzdělávání (obvykle s růstem počtu
přijatých osob do vzdělávacího procesu klesá jejich účast na trhu
práce), přičemž ti z mladých lidí, kteří zůstávají na trhu práce,
vykazují spíše tendenci vykonávat ty nejméně kvalifikované
aktivity. V delším období nicméně by se měla zvýšená účast
na vzdělávání projevit ve zlepšení lidského kapitálu s pozitivním
efektem na celkovou zaměstnanost a hospodářství.

Rostoucí podíl zaměstnanosti na částečný
úvazek a na dobu určitou
Co se týče vývoje typů zaměstnanosti, relativní růst částečných
úvazků a úvazků na dobu určitou od roku 2000 byl velmi
podstatný, když oba dva typy zaměstnanosti se za toto období
zvýšily přibližně o 20 %. Rozšířená dostupnost pracovních míst
na dobu určitou usnadnila ekonomickou aktivitu zejména u žen,
jimž umožnila lépe kombinovat pracovní a rodinné povinnosti,
ačkoliv je vhodné současně přiznat, že práce na částečný
úvazek může být spojena s menšími zaměstnaneckými
výhodami a benefity a možnostmi rozvoje pracovní kariéry
v porovnání s plnými úvazky a může do jisté míry odrážet
nedostupnost práce na plný úvazek. Navíc, ačkoliv přesun
k práci na částečný úvazek může odrážet i osobní preference a
může pomoci lidem vstoupit či znovuvstoupit na trh práce, velké
rozdíly mezi pohlavími v podílu pracovníků na částečný úvazek
je rovněž důkazem rozdílů v modelech využívání a naplňování
času mezi ženami a muži, včetně větší obtížnosti, které ženy
čelí v případě jejich úsilí spojit práci a soukromý život.

Zlepšená kvalifikační struktura pracovní síly
Od počátku této dekády rovněž viditelně poklesl podíl osob
s nejnižší kvalifikací na populaci v produktivním věku (ze
36,2 % v roce 2000 na nynějších přibližně 32 %), zatímco
podíl středně a vysoce kvalifikovaných vzrostl (ze 46,3 % na
přibližně 47,5 %; resp. ze 17,6 % na více než 20 %). Tato
změna v kvalifikační struktuře populace v reduktivním věku
rovněž přispívá ke zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím
vytváření lépe zaměstnatelné pracovní síly.
Další faktory, které se podílejí na zlepšování vývoje
zaměstnanosti v EU v nedávném období zahrnují snížení
počtu překážek pro práci, jež byly zabudovány v daňových
systémech a systémech sociálních benefitů, silnější důraz na
aktivní politiky trhu práce, jisté snížení daňového břemene na
pracovní sílu hlavně pro nízko kvalifikované a rozšíření mzdové
zdrženlivosti.
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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 výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
Operační
program
OP Přeshr.
spolupráce ČR Rakousko

(Pod)Oblast podpory/Program

Fond malých projektů v Jihočeském Vhodným příjemcem jsou právnické osoby, a to:
kraji pro OP přeshraniční
a) veřejnoprávní nebo
spolupráce ČR-Rakousko
b) ovládané veřejnoprávními právnickými osobami
nebo
c) založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)

Oblast podpory 5.2:
OP
Informovanost a publicita OP
Výzkum a vývoj pro
Oblast podpory 5.3:
inovace
Absorpční kapacita OP VaVpI
ICT v podnicích II

ROP pro NUTS 2 Jihozápad

OP
Inovace – Inovační projekt II
Podnikání a inovace
Spolupráce – Technologické
platformy I
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Vhodný žadatel

Uzávěrka
29.8.2008

Odbor technické pomoci MŠMT

31.12.2013

Odbor technické pomoci MŠMT

31.12.2013

MSP

28.2.2009

Podnikatel

3.9.2008

Podnikatel

1.10.2008

Oblast podpory 1.1:
Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
Modernizace regionální silniční sítě

31.7.2008

Oblast podpory 1.2:
Rozvoj infrastruktury pro veřejnou
dopravu

Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji,
obce, svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní
dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě

31.7.2008

Oblast podpory 1.4:
Rozvoj regionálních letišť

Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
a obcemi

31.7.2008

Oblast podpory 1.5:
Rozvoj místních komunikací

Obce a organizace zřizované nebo zakládané
obcemi

31.7.2008

Oblast podpory 2.1:
Integrované projekty rozvojových
center

Města České Budějovice a Plzeň

30.9.2008

Oblast podpory 2.2:
Rozvojové projekty spádových
center

Obce s počtem obyvatel 5 000 – 49 999 a
organizace zřizované nebo zakládané obcemi

31.7.2008

Oblast podpory 2.3:
Revitalizace částí měst a obcí

Obce s počtem obyvatel 500 – 4 999 a organizace
zřizované nebo zakládané obcemi

31.7.2008

Oblast podpory 2.4:
Rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného
školství

Kraje, obce, školy a školská zařízení zřizovaná
nebo zakládaná kraji a obcemi, církevní školy
a školská zařízení, soukromé školy a školská
zařízení, školské právnické osoby

31.7.2008

Oblast podpory 2.5:
Rozvoj infrastruktury pro sociální
integraci

Kraje, obce a organizace zřizované nebo zakládané
kraji a obcemi, svazky obcí, školská zařízení
zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi, církevní
školská zařízení, soukromá školská zařízení,
školské právnické osoby, poskytovatelé sociálních
služeb uvedení

31.7.2008
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Dotační
výzvy

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Integrovaný operační
program

ROP pro NUTS 2
Severovýchod

Oblast podpory 2.6:
Rozvoj zdravotnické péče

Kraje, obce a organizace zřizované nebo zakládané
kraji a obcemi, svazky obcí, nestátní zdravotnická
zařízení

31.7.2008

Oblast podpory 3.1:
Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu

Kraje, obce a organizace zřizované nebo zakládané
kraji a obcemi, svazky obcí, NNO, MSP, zájmová
sdružení právnických osob

31.7.2008

Oblast podpory 3.2:
Revitalizace památek a využití
kulturního dědictví v rozvoji
cestovního ruchu

Kraje, obce a organizace zřizované nebo zakládané
kraji a obcemi, svazky obcí, NNO, MSP, zájmová
sdružení právnických osob

31.7.2008

Oblast podpory 3.3:
Rozvoj služeb cestovního ruchu,
marketingu a produktů cestovního
ruchu

Kraje, obce a organizace zřizované nebo zakládané
kraji a obcemi, svazky obcí, NNO, MSP, zájmová
sdružení právnických osob, Hospodářská komora
ČR a její složky

31.7.2008

Oblast podpory 2.1:
Rozvoj regionálních center

Obce s více než 50 tisíci obyvateli

30.9.2008

Oblast podpory 6.1 (6.1a + 6.1b):
Aktivity spojené s řízením IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum
pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo kultury
ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví
ČR

31.12.2013

Oblast podpory 6.2 (6.2a + 6.2b):
Ostatní náklady technické pomoci
IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum
pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo kultury
ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví
ČR

31.12.2010

Oblast podpory 1.1:
Zvyšování kvality ve vzdělávání –
v Plzeňském kraji

Školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení
asociace škol, právnické osoby působící ve
vzdělávání a kariérovém poradenství, města,
obce a svazky obcí, odborové organizace a
organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová
sdružení, Hospodářská komora, zaměstnavatelé,
nestátní neziskové organizace (NNO)

4.8.2008

Oblast podpory 1.2:
Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami –
v Plzeňském kraji

Školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení
asociace škol, právnické osoby působící ve
vzdělávání a kariérovém poradenství, organizace
působící v oblasti volného času dětí a mládeže,
města, obce a svazky obcí, nestátní neziskové
organizace (NNO)

4.8.2008

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).
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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
5,3
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
2005
2006
2007
-2,3
0,3
-0,2
-3,6
-2,7
-1,6
-3,6
-2,7
-1,6
5,0
4,8
4,4
-3,4
-1,6
0,0
1,8
3,4
2,8
1,6
3,0
0,3
-5,1
-2,6
-2,8
1,0
1,8
2,2
-2,9
-2,4
-2,7
-4,2
-3,4
-1,9
-2,4
-1,2
3,3
-0,4
-0,2
0,0
-0,5
-0,5
-1,2
-0,1
1,3
2,9
-7,8
-9,2
-5,5
-3,0
-2,5
-1,8
-0,3
0,5
0,4
-1,5
-1,5
-0,5
-4,6
-3,8
-2,0
-6,1
-3,9
-2,6
-1,2
-2,2
-2,5
-1,5
-1,2
-0,1
-2,8
-3,6
-2,2
2,9
4,1
5,3
2,2
2,3
3,5
-3,4
-2,6
-2,9
-2,5
-1,4
-0,9

Měsíčník EU aktualit ▪ červenec 2008

Saldo běžného účtu k HDP
2005
2006
2007
3,0
3,3
3,3
-11,5
-16,3
-22,0
-2,3
-3,1
-2,4
4,4
2,6
1,1
4,7
5,2
6,9
-10,1
-15,7
-15,7
-3,5
-4,2
-5,0
-13,4
-14,4
-16,2
-7,5
-8,8
-10,0
-1,7
-2,2
-2,6
-1,2
-2,0
-1,7
-5,9
-5,9
-7,3
-12,5
-22,5
-22,9
-7,2
-10,5
-13,8
10,9
10,3
9,1
-6,8
-6,5
-5,0
-8,8
-8,3
-5,5
7,1
7,6
8,4
3,0
3,5
4,7
-1,6
-3,1
-3,7
-9,8
-9,8
-9,8
-8,9
-10,4
-13,9
-2,0
-2,8
-4,8
-8,5
-7,7
-5,4
3,9
4,9
4,4
6,1
8,5
6,5
-2,5
-3,9
-4,2
-0,4
-0,9
-0,9
Veřejný dluh k
2005
2006
92,1
88,2
29,2
22,7
29,7
29,4
36,4
30,4
67,8
67,6
4,5
4,2
27,4
25,1
98,0
95,3
43,0
39,7
66,4
63,6
105,8
106,5
69,1
64,8
12,4
10,7
18,6
18,2
6,1
6,6
61,6
65,6
70,4
64,2
52,3
47,9
63,5
61,8
47,1
47,6
63,6
64,7
15,8
12,4
27,5
27,2
34,2
30,4
41,3
39,2
50,9
45,9
42,1
43,1
62,6
61,3

HDP
2007
84,9
18,2
28,7
26,0
65,0
3,4
25,4
94,5
36,2
64,2
104,0
59,8
9,7
17,3
6,8
66,0
62,6
45,4
59,1
45,2
63,6
13,0
24,1
29,4
35,4
40,6
43,8
58,7

Míra nezaměstnanosti
III-08
IV-08
V-08
6,8
6,8
6,7
6,1
5,7
5,7
4,4
4,4
4,4
2,9
2,7
2,7
7,4
7,4
7,4
4,2
4,2
4,1
5,7
5,8
6,0
7,8
n/a
n/a
9,4
9,6
9,9
7,5
7,5
7,4
6,5
n/a
n/a
3,7
3,6
3,5
6,0
5,5
5,6
4,5
4,4
4,3
4,1
4,2
4,2
7,6
7,6
7,6
5,7
5,7
5,8
2,9
2,9
2,9
4,1
4,1
4,1
7,5
7,6
7,5
7,4
7,4
7,5
6,0
n/a
n/a
4,7
4,3
4,3
10,3
10,5
10,5
6,3
6,2
6,1
5,6
5,4
5,2
5,2
n/a
n/a
6,7
6,7
6,8

Meziroční inflace
III-08
IV-08
V-08
4,4
4,1
5,1
13,2
13,4
14,0
7,1
6,7
6,8
3,3
3,4
3,6
3,3
2,6
3,1
11,2
11,6
11,4
3,7
3,3
3,7
4,4
4,4
4,9
4,6
4,2
4,7
3,5
3,4
3,7
3,6
3,6
3,7
4,4
4,3
4,6
16,6
17,4
17,7
11,4
11,9
12,3
4,4
4,3
4,8
6,7
6,8
6,9
4,3
4,1
4,1
1,9
1,7
2,1
3,5
3,4
3,8
4,4
4,3
4,3
3,1
2,5
2,8
8,7
8,7
8,5
6,6
6,2
6,2
3,6
3,7
4,0
3,6
3,3
4,1
3,2
3,2
3,9
2,5
3,0
n/a
3,7
3,6
4,0

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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