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závěr roku 2008 a nástup roku 2009 je v evropském integračním dění bezpochyby
ve znamení České republiky a jejího zahajovaného předsednictví Radě EU. Obě
z klíčových témat prosincového summitu Evropské rady – klimaticko-energetický
balíček a opatření k překonání finanční a ekonomické krize – budou s největší
pravděpodobností dominantními obsahovými tématy českého předsednictví.
Především v oblasti nalézání východisek z krize lze očekávat přijetí řady zásadních rozhodnutí. Ta budou primárně zaměřena směrem k ozdravění finančních
trhů a vytvoření účinnějšího regulačního rámce vůči nim (například v podobě
revize směrnice o kapitálové přiměřenosti bank, směrnice regulující pojišťovací a investiční fondy, perspektivně i otázky působnosti ratingových agentur
apod.), k nalezení účinných nástrojů tlumících pokles ekonomické aktivity v EU
(například implementace Evropského plánu ekonomického oživení do podoby
proveditelných scénářů, využití flexibility Paktu stability a růstu ve prospěch přírůstových opatření či důraz na podporu konkurenceschopnosti), a k zapojení EU
do globální diskuse o budoucí finanční architektuře.
Přelom let znamenal mimořádnou, historickou ekonomicko-společenskou událost i pro Slovensko, jež se 1. ledna 2009 stalo šestnáctou zemí eurozóny. Vstup
Slovenska do eurozóny představuje pozitivní příklad přístupu k plnění členských
povinností v rámci EU, aktivního cílevědomého snažení při naplňování náročných
vstupních podmínek i zodpovědného dosahování celospolečenského konsensu
ohledně klíčových záležitostí slovenské evropské budoucnosti napříč politickým i
zájmovým spektrem. Snad i inspirováni slovenským příkladem odhodlali jsme se
konečně ústy premiéra Topolánka k činu, jež v českých politických podmínkách
vyžaduje značnou míru odvahy: letošní první listopadový den bychom se měli
dozvědět hodnověrný termín přijetí eura v ČR.
Samotný rok 2009 přináší navíc nejen některá zajímavá výročí, ale i podstatné
události, jež rovněž výkon českého předsednictví mohou částečně poznamenat.
Mezi oněmi události zajisté nelze opomenout polovinu června a další volby do
Evropského parlamentu; rovněž mandát Evropské komise ve stávajícím složení
se v tomto roce nachýlí a na podzim se dočkáme nového složení unijní exekutivy.
Mezi výročími nelze dále opomenout první desetiletí úspěšného fungování společné evropské měny euro. Vzpomenout musíme i pěti let, uplynulých od historicky zřejmě již navždy nejpočetnějšího rozšíření EU, zahrnujícího i naši republiku.
Přelom roku však našemu předsednictví přichystal rovněž i významné zahraničně-politické výzvy, spočívající v aktivní roli EU v nejnověji eskalujícím konfliktu
na Blízkém Východě, či při prosazení dohody mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně
dodávek strategických surovin, jež zásobují i podstatnou část teritoria EU.
Česká spořitelna je nejlepší bankou s EU know-how na našem trhu, a proto jsme
při této příležitosti spustili speciální webové stránky, které pokrývají tuto mimořádnou událost: www.csas.cz/predsednictvi-eu. Vše nejlepší v novém roce.
Petr Zahradník
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Události

Evropská rada se dohodla poskytnout Irsku dodatečné záruky,
že Lisabonská smlouva neovlivní ty oblasti, kterých se irští voliči
nejvíce obávali. Mimo jiné to znamená, že by se do budoucna
neměl snižovat počet členů Evropské komise. Úderem půlnoci
na Nový rok se začalo na Slovensku platit eurem. Zatím se zdá,
že z technického hlediska naši východní sousedé tento náročný
měnový přechod zvládli. Summit EU v hrubých rysech odsouhlasil
fiskální balíček na podporu ekonomik zemí Evropské unie.

POLITIKA

EKONOMIKA A EURO

Summit EU vyhověl Irsku, počet komisařů se
nezmění

Na Slovensku se začalo platit eurem

Vrcholní představitelé členských států a vlád na summitu
v Bruselu udělali ústupek Irsku a nabídli mu záruky, že
Lisabonská smlouva neovlivní ty oblasti, kterých se irští
občané obávali nejvíce.
Po odmítavém stanovisku v červnovém referendu mělo Irsko
na Evropské radě projednat, jak dále pokračovat v ratifikačním
procesu. Průzkum, který se zabýval příčinami irského „Ne“,
ukázal, že se velké části těch, kteří hlasovali pro zamítnutí
Lisabonské smlouvy, nezamlouvalo, že po přijetí nové smlouvy
může Irsko přijít o svého komisaře.
Podle Smlouvy z Nice, jež v současné době upravuje fungování
EU, má totiž počet komisařů klesnout z 27 na 18, tento stav
potvrzuje i Lisabonská smlouva. To by znamenalo, že některé
země o své komisaře na pětileté funkční období Evropské
komise přijdou. Země by se ale měly střídat, a tak by ty státy,
které by v jednom období o komisaře přišly, měly mít svého
zástupce v následující Komisi.
Evropská rada vyšla nakonec obavám Irska vstříc a v
závěrečném kompromisu se píše, že „za předpokladu, že
Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, bude přijato takové
opatření, že Komise bude mít i nadále jednoho zástupce z
každé členské země“.

Slovensko se 1. ledna stalo členem eurozóny v době, kdy
euro slaví deset let od svého vzniku. Společná evropská měna
se začala v bezhotovostním styku používat 1. ledna 1999. Od
ledna 2002 jsou pak v zemích Hospodářské a měnové unie
(EMU) v oběhu euro bankovky a mince a od března téhož roku
je euro v zemích EMU jedinou měnou. Slovensko se stalo 16.
členskou zemí eurozóny 1. ledna 2009.
Po vstupu Slovenska do eurozóny se euro stalo součástí
každodenního života již téměř 329 milionů obyvatel EU.
Komisař pro hospodářství a měnové záležitosti Joaquín
Almunia dodal: „Euro se stalo symbolem identity EU a chrání
nás proti vnějším šokům, s nimiž jsme si museli poradit od léta
2007.“ Z tohoto pohledu Slovensko svůj krok do eurozóny
nemohlo načasovat lépe. V období nestability dané finanční
krizí tak získalo stabilní měnovou kotvu. Slovenská měna
právě díky očekávání vstupu do eurozóny byla jedinou
měnou v regionu, která pod vlivem turbulencí na finančním
trhu spojených s přehodnocováním rizika v letošním druhém
pololetí významně neoslabila.

Mezi dalšími argumenty, kvůli nimž Irové hlasovali proti
Lisabonské smlouvě, byly obavy z toho, že země přijde o
svou suverenitu v daňové oblasti, v oblasti rodinné a sociální
politiky nebo etických otázkách. Obávali se také, že Lisabonská
smlouva díky svým opatřením v oblasti bezpečnosti a obrany
naruší tradiční vojenskou neutralitu Irska.
Předsedové vlád a prezidenti členských zemí se proto na
summitu dohodli na tom, že Unie bude „tyto otázky řešit k
vzájemné spokojenosti Irska a ostatních členských zemí“ a
Irsku poskytne „potřebné právní záruky“, že jejich obavy
budou vyslyšeny. Přijetí těchto záruk ale podmínili tím, že
irská vláda bude usilovat o to, aby Lisabonská smlouva byla
ratifikována ještě během funkčního období Barrosovy Komise,
které končí k 31. říjnu 2009.
Irové jsou přeborníci v přijímání obdobných evropských
smluv na druhý pokus. Dohodu z Nice nejprve v roce
2001 v referendu odmítli, aby ji o rok později v opakovaném
všelidovém hlasování přijali. Uvidíme, zda tuto „tradici“ dodrží i
u Lisabonské smlouvy.
http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-12_2008/
Conseil_europeen_11-12-2008_resultats
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/summit-eu-vyhov
el-irsku-pocet-komisaru-se-nezmeni-005407
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Zatím se zdá, že i z technického hlediska Slovensko náročný
měnový přechod zvládlo. „Konverze veškerých systémů
v bankovním sektoru probíhá hladce a dosud se nevyskytly
žádné nestandardní situace,“ informovala Národní banka
Slovenska.
Síť bankomatů na Slovensku byla plně funkční a schopná
vydávat eura již 2 hodiny po půlnoci na Nový rok. To
samé platí i o síti platebních terminálů. Slováci mohou až do
16. ledna v rámci duálního oběhu v obchodech platit eury i
korunami, nazpět ale budou dostávat jen eurové mince a
bankovky.

Události
Zdá se, že se slovenským příkladem nechala inspirovat i
česká vláda. Premiér Topolánek se nechal slyšet, že dne
1. listopadu 2009, kdy se musí do Bruselu poslat aktualizovaný
Konvergenční program, i Česká republika oznámí datum
vstupu do eurozóny.
http://www.euromena.sk/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/
eurozona-bude-mit-od-1-ledna-noveho-clena--slovensko005450

Summit přijal stimulační balíček
Evropskou komisí předložený plán na záchranu evropského
hospodářství před krizí byl v hrubých obrysech přijat
Evropskou radou, která tak potvrdila předchozí kladné
stanovisko ministrů financí členských států sdružených v Radě
EU.
Krizí postižená ekonomika Evropské unie tak bude podpořena
injekcí výdajů z veřejných rozpočtů ve výši 200 miliard eur
(1,5 % HDP), z toho 170 miliard eur ale bude realizováno ze
zdrojů členských států, zbylých 30 miliard pak prostřednictvím
strukturálních fondů EU a finančních nástrojů Evropské
investiční banky.
Spíše než o jednotnou asistenční koncepci se jedná o souhrn
nejrůznějších podpůrných kroků, které již byly některými
členskými státy přijaty nebo se s nimi počítá v blízké
budoucnosti. V této logice je i skutečnost, že každý členský
stát si sám vybere, jakým způsobem a do jaké míry bude
naplňovat v balíčku zmíněná opatření. Ministr financí Německa
Peer Steinbrück vysloveně prohlásil, že „nejsme vázáni
kopírovat to, co dělají ostatní země. Musíme spolupracovat,
ale konkrétní kroky mohou mít v různých zemích odlišnou
podobu.“
Mezi v balíčku vysloveně zmiňovaná opatření patří
vyšší podpory v nezaměstnanosti, investice do velkých
infrastrukturálních projektů, dočasné snížení DPH, investice
do ekologicky šetrných technologií, vzdělání, výzkumu a
inovací.
Česká republika se podle předsedy vlády Mirka Topolánka
zaměří na podporu vývozu a snížení sociálního pojištění,
které by mělo zlevnit náklady na pracovní sílu.
Vzhledem k tomu, že tato fiskální stimulační opatření povedou
ke zhoršení stavu veřejných financí, se Evropská komise již
nechala slyšet, že pravidla Paktu stability a růstu bude vykládat
volnějším způsobem.

FINANCE
Evropský parlament chce rozšířit bankovní
garance
Evropský parlament odsouhlasil návrh na státní garance
bankovních kont až do výše 100 tisíc eur ze současné
minimální hranice 20 tisíc eur pro jednotlivce, ale i malé a
střední podniky a místní úřady. Tato záruka se bude týkat
všech vkladů ve všech členských státech, bez ohledu na to,
zda se jedná o vklady v eurech nebo v jiné měně a měla by
začít platit nejpozději na konci roku 2010.
Není ještě zcela jisté, zda právě schválené zvýšení garancí
vstoupí nakonec v platnost. V rámci tzv. spolurozhodovací
procedury směrnici ještě musí schválit Rada. V každém
případě se však garance od června 2009 zvyšují na 50 tisíc eur
a zmizí spoluúčast vkladatelů, což ministři financí odsouhlasili
již na začátku října.
Evropským parlamentem schválená verze směrnice se od
původního návrhu liší především rozsahem. Poslanci do ní totiž
přidali dodatek, který ukládá Komisi, aby do konce příštího roku
předložila zprávu o „specifických potřebách malých a středních
podniků a místních úřadů“ a vyhodnotila rozšíření garancí
také o vklady těchto subjektů.
Zvlášť malé a střední podniky (MSP) u poslanců lobovaly za
to, aby byly do systému garancí také zahrnuty. Po té, co
Parlament jejich požadavky vyslyšel, MSP upírají svou pozornost
k Radě EU Ecofin, na které schválení nové legislativy závisí.
Další změna oproti původnímu návrhu Komise nastala v
maximální povolené lhůtě pro výplatu vkladů střadatelů.
Zatímco Komise navrhovala zkrátit tuto dobu z devadesáti dnů
až na tři, poslanci nakonec k této otázce zaujali konzervativnější
postoj a schválili dvacetidenní lhůtu.
Státní garance za bankovní vklady drobných vkladatelů
– fyzických osob jsou nezpochybnitelné. Otázkou zůstává, zda
má stát ručit i za vklady malých a středních podniků. Riziko
k podnikání patří, proto se domníváme, že toto opatření není
správné, neboť jen posílí morální hazard podnikatelů. Navíc
hrozí nebezpečí, že se o podobné garance přihlásí i velké a
nadnárodní společnosti.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-44862-350-12-51-907-20081216IPR44861-15-12-20082008-false/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/parlament-roz
siril-bankovni-garance-005433

PODNIKÁNÍ

http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-12_2008/
reunion_du_conseil_affaires_economiques_et_financieres

Ministři dali zelenou podpoře MSP

http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-12_2008/
Conseil_europeen_11-12-2008_resultats

Na jednání ministrů průmyslu zemí sedmadvacítky došlo ke
schválení plánu na podporu malých a středních podniků

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

Evropský parlament zamítl pracně dohadovaný kompromis
členských států na revizi směrnice o pracovní době. Europoslanci
nesouhlasili zejména s výjimkami z 48 hodinového pracovního
týdne. Evropská unie se dohodla s Kanadou na otevření
vzájemných leteckých trhů a investičních příležitostí. Černá Hora
podala přihlášku do Evropské unie. Po Chorvatsku a Makedonii se
tak stala další balkánskou zemí, která má o členství v EU oficiálně
požádáno.

(MSP), známého pod názvem Small Business Act, který by měl
spolu s nedávno představeným fiskálním stimulačním balíčkem
pomoci těmto firmám na cestě z krize.
Small Business Act (SBA) má malým a středním firmám
ulehčit financování jejich podnikatelských projektů a snížit
administrativní zátěž tak, aby mohly plně profitovat z příležitostí
na evropském i mezinárodním trhu.
Ministři se dále vyslovili pro razantní redukci administrativní
zátěže stěžující činnost malým a středním podnikům. Shody
nebylo opět dosaženo nad otázkou „Evropské soukromé
společnosti“ (European Company Private Statute) – institutu,
který by měl usnadnit zakládání i provozování MSP napříč
Evropou. Podle francouzského státního tajemníka pro otázky
malých a středních podniků Hervé Novelliho však v této otázce
bylo dosaženo hmatatelného pokroku a je velká šance, že se
návrh úspěšně podaří „dotáhnout do konce“ během českého
předsednictví.
Další jednání bude vyžadovat také projekt tzv. Patentu
společenství (Community Patent). Tento nástroj, po kterém
MSP volají už dlouhou dobu, by umožnil používat jeden patent
ve všech zemích Unie. Podle Novelliho jsou po „technické
stránce“ přípravy tohoto návrhu hotovy, avšak nepodařilo se
překonat „politické překážky“.
Ministři naopak vyjádřili jasnou podporu vytváření tzv.
technologických clusterů, kde by měly inovativní malé a
střední podniky mít možnost převést do praxe své nápady a
prosadit se s nimi i na mezinárodní úrovni.
Klíčová opatření plánu na podporu sektoru MSP by měla být
schválena na jaře letošního roku.
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-12_2008/
PFUE-01.12.2008/conseil_competitivite__principaux_resultats
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/ministri-dali-zele
nou-malym-a-strednim-podnikum-005369

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Evropský parlament proti výjimkám z 48
hodinové pracovní doby
Evropský parlament z návrhu směrnice o pracovní době
vyhodil výjimky, které si členské země vyjednaly u maximální
pracovní doby. Ta by podle poslanců měla být nejvýše 48 hodin
týdně.
Současná podoba směrnice o pracovní době z roku 1993
stanovuje, že zaměstnanci nesmějí v průměru pracovat
déle než 48 hodin (jde o průměr vypočtený z jakýchkoliv čtyř
měsíců), ovšem platí rozsáhlé výjimky.
Proti stávajícímu znění směrnice se již v několika rozsudcích
postavil Evropský soudní dvůr, proto je ji třeba novelizovat.
Evropská komise představila návrh novely směrnice v
květnu 2004, ale členským zemím se podařilo dosáhnout
kompromisu až letos v červnu.
4
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Podle něj by zaměstnanci museli sice pracovat maximálně
48 hodin, ale na základě dialogu se sociálními partnery by
bylo možné dohodnout „flexibilní opatření“ za předpokladu,
že s nimi bude souhlasit také zaměstnavatel. Vložení tohoto
dodatku, díky němuž by zaměstnanci mohli pracovat až
65 hodin týdně, bylo zásadním požadavkem vlády Velké
Británie.
Evropský parlament tento kompromis ve 2. čtení zamítl, když
požadoval, aby výjimky z pracovní doby skončily do tří let
od vstupu směrnice v platnost. Europoslanci také odmítli
dohodu Rady a Komise, podle které by pracovní pohotovost
neměla být započítávána jako pracovní doba, pokud nestanoví
jinak vnitrostátní právní předpisy nebo kolektivní smlouva
vycházející z vnitrostátních předpisů. Poslanci potvrdili svou
žádost z prvního čtení, aby doba pracovní pohotovosti (aktivní
i neaktivní) byla vypočítávána jako řádná pracovní doba.
Evropské pracovní trhy jsou postiženy svou nepružností,
požadavek Evropského parlamentu na odbourání výjimek
z pracovního týdne tento problém nevyřeší, ale zhorší.
Směrnice nyní poputuje do dohodovacího výboru, který je
posledním místem, kde může dojít ke kompromisu mezi
Evropským parlamentem a Radou. Pokud nedojde, zůstane v
platnosti stávající směrnice včetně výjimek.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
048-44550-350-12-51-908-20081215IPR44549-15-12-20082008-true/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/evropsky-parlam
ent-rekl-ne-vyjimkam-z-48-hodinove-pracovni-doby-005431

ENERGETIKA A DOPRAVA
Průlom jednání s Kanadou o liberalizaci
letecké dopravy
Místopředseda Evropské komise s odpovědností za dopravu
Antonio Tajani oznámil zásadní průlom v jednáních mezi EU
a Kanadou. Dohoda představuje zásadní krok k otevření
vzájemných leteckých trhů a investičních příležitostí a
zavádí významné výhody pro spotřebitele, aerolinky i širší
ekonomiku. Zároveň doplňuje zčásti otevřený transatlantický
letecký trh, který umožnila dohoda mezi EU a USA o otevřeném
nebi.
„Nová dohoda vytváří z evropsko-kanadského trhu jeden
z nejotevřenějších trhů na světě a představuje milník ve
vztazích mezi EU a Kanadou. Bude klíčem pro další stimulaci
transatlantického obchodu mezi EU a Kanadou. Je průlomová
v leteckém světě, neboť zahrnuje všechny aspekty letectví
včetně investic. Dohoda je důležité znamení v současné
ekonomické situaci, že Evropská unie a Kanada chtějí
významně rozšířit své vztahy“, uvedl místopředseda Tajani.
Všechny evropské aerolinky budou moci provozovat přímé
lety do Kanady odkudkoliv z Evropy. Dohoda odstraňuje
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všechna omezení na trasy, ceny či počet týdenní letů. Další
letecká práva budou postupně liberalizována v součinnosti
s otevíráním investičních příležitostí. Konečným cílem je, aby
se evropské subjekty mohly etablovat na kanadském trhu
a volně investovat do tamních leteckých společností a
naopak.
Dalším bodem dohody je závazek vzájemné pomoci při řešení
společných výzev typu bezpečnosti a životního prostředí.
Specifická opatření, která by měla zlepšit zájmy spotřebitelů,
jsou také zahrnuta.
Text dohody rovněž obsahuje silné mechanismy, které zaručují,
že žádná letecká společnost nebude diskriminována
z hlediska přístupu k letecké infrastruktuře nebo státním
dotacím, což je další novinkou v mezinárodním letectví.
Liberalizace letecké dopravy mezi EU a Kanadou přinese
do tohoto segmentu prospěšnou konkurenci, proto ji
považujeme za chvályhodnou.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1914

ROZŠÍŘENÍ
Černá Hora podala přihlášku do Unie
Premiér Černé Hory Milo Djukanovič formálně v Paříži předal
do rukou francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho
přihlášku své země do Evropské unie. Černá Hora se tak po
Chorvatsku a Makedonii stala třetí zemí západního Balkánu,
která má o členství v Unii oficiálně požádáno.
Země, která má pouhých 620.000 obyvatel, vznikla v roce 2006
odtržením od Srbska. V jejím čele stojí vláda Mila Djukanoviče,
která hned zpočátku udala zemi silně proevropský kurz. Již v
roce 2007 Černá Hora podepsala Stabilizační a asociační
dohodu s Evropskou unií, která je chápána jako první krok pro
členství země v EU.

Evropská unie v současné době monitoruje pokrok při plnění
tzv. Kodaňských kritérií, které musí země splnit ještě před
podáním oficiální přihlášky ke členství v Unii. Unie v případě
Černé Hory sleduje její úsilí při vytváření demokratických
institucí, právního řádu a tržní ekonomiky.

Podle poslední hodnotící zprávy, kterou Evropská komise
vydala 5. listopadu 2008, Unie oceňuje pokrok při vytváření
právního řádu a posilování institucionální infrastruktury,
kterou Černá Hora jako nová nezávislá země nutně potřebuje.
Zpráva hodnotí pozitivně také pokrok při vytváření tržní
ekonomiky a tempo, s jakým se země pustila do strukturálních
reforem. Na druhou stranu jí ale vytýká nedostatečný
boj s korupcí a organizovaným zločinem nebo špatnou
vymahatelnost práva.
V otázce dalšího rozšiřování jsme spíše pesimisty. Nejdále má
nakročeno Chorvatsko, které podle našeho názoru řady
EU rozšíří do roku 2012. Důležitou roli v tomto procesu bude
předsednictví České republiky, která v EU patří mezi největší
advokáty brzkého přijetí Chorvatska. Nepředpokládáme, že by
ostatní balkánské státy, včetně Černé Hory, do Evropské unie
vstoupily dříve než koncem druhé dekády. Evropská unie se
již několik posledních let zabývá především sama sebou, když
řeší reformu svých vnitřních institucionálních problémů, a další
rozšiřování v současnosti není prioritou. Nehledě na to, že
vinou neschválené Lisabonské smlouvy Unie nemá k tomuto
kroku ani dostatečný právní rámec.
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidate-countries/
montenegro/index_en.htm
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/cerna-hora-podalaprihlasku-do-unie-005416

VNĚJŠÍ VZTAHY
Komise představila
partnerství

návrh

Východního

Komise prezentovala návrh podoby Východního partnerství,
díky němuž by se měly posílit nejen vztahy EU s východními
sousedy, ale i jejich vzájemné vztahy. Východní partnerství
je novou iniciativou v rámci Evropské politiky sousedství a
vztahuje se na tyto země bývalého sovětského svazu:
• Arménie
• Ázerbajdžán
• Gruzie
• Moldávie
• Ukrajina
• Bělorusko (v závislosti na demokratizaci režimu prezidenta
Lukašenka)
Iniciativa Východního partnerství reflektuje změny, které se
odehrály v regionu od pádu komunismu. Země této oblasti se
dostaly do geografické blízkosti EU díky postupnému rozšíření
Unie a přiblížily se EU také politicky i hospodářsky zvláště díky
reformám, k nimž mnohdy dala impuls právě Evropská politika
sousedství. Je životním zájmem EU, aby tento region byl
hospodářsky rozvinutý a politicky stabilní.
Východní partnerství dává zahrnutým zemím perspektivu
uzavření asociačních dohod nové generace, v jejichž rámci
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Europoslanci schválili nové přísné normy na škodlivé emise z
těžkých automobilů „Euro VI“, které začnou platit v roce 2014.
Schengenský bezhraniční prostor se rozrostl na 23 členských
států. Poslední přistoupivší zemí se loni v prosinci stalo Švýcarsko.
Jedním z nástrojů boje proti negativním dopadům finanční krize je
prodloužení možnosti čerpat peníze ze strukturálních fondů o půl
roku. Česká republika toho využije a dotace na roky 2004-2006 se
budou moci čerpat až do června 2009.

se budou moci více integrovat do unijních struktur. K novým
bodům iniciativy patří:
• programy na zlepšení správní kapacity partnerů
• integrace do ekonomiky EU, která reflektuje individuální
stav ekonomik
• podpora vzájemné spolupráce partnerů
• uzavření „paktů o mobilitě a bezpečnosti“, které umožní
například snadnější cestování do EU nebo efektivnější boj
proti korupci
• posílení energetické bezpečnosti
• vytvoření čtyř mnohostranných politických platforem (pro
demokracii, správu a stabilitu; pro hospodářskou integraci
a sblížení s politikami EU; energetickou bezpečnost;
mezilidské kontakty)
V rámci východního partnerství Komise přislíbila navýšit
finanční pomoc těmto státům o 350 milionů eur pro léta
2010 až 2013. K oficiálnímu zahájení Východního partnerství
by mohlo dojít na jarním neformálním summitu EU v Praze.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1858
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/komise-predstavilanavrh-vychodniho-partnerstvi-005376

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nové Euro VI standardy pro emise těžkých
automobilů
Evropský parlament podpořil kompromisní návrh, který
stanoví přísnější limity pro škodlivé emise z kamionů,
nákladních automobilů a autobusů, včetně látek
poškozujících ozonovou vrstvu, jako jsou oxidy dusíku a
uhlovodíky. Přijaté nařízení budou muset splňovat veškerá
nová těžká nákladní vozidla o hmotnosti nad 2,610 kg a
nahradí limity stanovené v rámci „Euro IV” (platné od 11/
2006) a „Euro V” (od 10/2008).
Vzhledem k tomu, že legislativní postup byl ukončen, bude
nové nařízení Euro VI platit od 1. ledna 2014 pro všechna
nová těžká vozidla, tj. o devět měsíců dříve, než původně
navrhovala Komise, přičemž nové typy vozidel budou muset
splňovat nové standardy o rok dříve. Registrace, prodej a
provoz vozidel, která nebudou tyto standardy splňovat, budou
zakázané. Komise by proto měla přijmout příslušné technické
nařízení do 1. dubna 2010, aby měli výrobci dostatek času
provést na vozidlech příslušné úpravy.
Kompromisní text přebírá návrh Komise na zpřísnění limitů
pro emise určitých typů znečisťujících látek (CO, THC, NMHC,
CH4, NOx, NH3). Například limit pro oxidy dusíku (NOx) byl
stanoven na 400 mg/kWh (o 80 % méně ve srovnání s Euro V)
a emisní limit pro hmotnost částic na 10 mg/kWh (o 66 % méně
ve srovnání s Euro V).

6

Měsíčník EU aktualit ▪ leden 2009

Tyto nové limity budou kromě toho představovat krok vpřed
směrem ke globální harmonizaci, neboť v USA platí obdobné
limity.
Poslanci nicméně žádají Komisi, aby v případě potřeby
specifikovala také limity pro oxid dusičitý (NO2). Pokud
Komise dospěje k závěru, že by bylo vhodné stanovit limity i
pro další látky, předloží Parlamentu a Radě dodatečné návrhy.
Schválená norma přebírá návrh Komise na začlenění opatření
spojených s přístupem k informacím o opravách vozidel. To by
podle poslanců umožnilo zajistit skutečnou konkurenci na trhu
s opravami a údržbou vozidel. Připomínají totiž, že podobná
opatření existují i v legislativě týkající se osobních automobilů.
Členské státy budou moci poskytnout finanční pobídky,
jež by měly urychlit uvádění na trh těch vozidel, která splňují
stanovené normy.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
062-44607-350-12-51-910-20081216IPR44606-15-12-20082008-false/default_cs.htm

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Švýcarsko vstoupilo do Schengenského
prostoru
Švýcarsko vstoupilo v pátek 12. prosince do Schengenského
prostoru. Občané Švýcarska tak mohou využívat výhod zrušení
hraničních kontrol při cestě do 22 členských zemí EU (ze
27 zemí EU se Schengenu neúčastní Irsko, Velká Británie,
Bulharsko, Rumunsko a Kypr), Norska a Islandu. Švýcarsko
se také současně zapojilo do tzv. Dublinského systému, který
upravuje pravidla pro udílení azylu.
Zrušení hraničních kontrol přispívá k rozvoji příhraničních
regionů, turismu a zlepšování infrastruktury. Zároveň je
Schengen prospěšný i občanům třetích zemí, kteří nemusí žádat
o národní víza, ale stačí jim již jen jedno do Schengenského
prostoru. Podle Komise budou zrušeny kontroly na letištích
podle plánu v březnu 2009. Ze zveřejněných informací vyplývá,
že by do Schengenského prostoru mohlo do konce příštího
roku vstoupit i Lichtenštejnsko.
Naposled byl Schengenský prostor rozšířen 21. prosince 2007,
kdy do něj vstoupilo devět nových členských zemí včetně
ČR. Podle českého ministerstva vnitra přinesl Schengen
zejména pozitiva a obavy ze zhoršení bezpečnosti nebo
migrace se nepotvrdily.
Velmi zásadním způsobem se po vstupu do Schengenu změnila
práce cizinecké policie, která se v současné době zaměřuje
na kontroly nelegálních přistěhovalců a pracovníků ve
městech. Policie za jednoznačné pozitivum označuje zapojení
ČR do Schengenského informačního systému (SIS), s jehož
pomocí se podařilo zadržet 500 hledaných zločinců.
Schengenský
bezhraniční
prostor
je
jedním
z nejhmatatelnějších a nejpopulárnějších úspěchů
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evropské integrace a je jedině dobře, že se do něj zapojuje
stále více zemí.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1955
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/svy
carsko-vstoupilo-do-schengenskeho-prostoru-005410

Přeshraniční vymáhání pokut v EU se
zefektivní
Evropský parlament schválil návrh směrnice, která má
umožnit identifikovat zahraniční řidiče, kteří se v zahraniční
členské zemi EU dopustili dopravního přestupku a uložit jim
stejnou pokutu, jaká by byla v takovém případě uložena
domácím řidičům. V současné době žádný podobný systém
neexistuje.
Legislativní návrh pokrývá celou řadu přestupků, jako je
nepoužívání bezpečnostních pásů, řízení pod vlivem alkoholu
či nerespektování semaforů.
Návrh zavádí elektronický systém pro výměnu informací
o dopravních přestupcích mezi jednotlivými členskými
státy. Sítě, které budou za tímto účelem vytvořeny, umožní
identifikovat vozidlo, jež se dopustilo přestupku. Po jeho
identifikaci zašlou příslušné orgány státu, kde k přestupku
došlo, držiteli osvědčení o registraci vozidla oznámení
o přestupku, v němž bude informován o podrobnostech
přestupku, výši pokuty, kterou musí uhradit, a způsobech
platby. Poslanci v této souvislosti připomínají, že tyto
elektronické sítě musí splňovat požadavky na bezpečnost a
ochranu osobních údajů.
Pokud jde o kontroly v oblasti bezpečnosti silničního provozu,
měly by členské státy harmonizovat své metody tak,
aby v celé EU existovaly srovnatelné postupy. Každé
oznámení o přestupku by mělo obsahovat alespoň název
orgánu odpovědného za vymáhání sankcí a příslušné údaje
o přestupku. Dále by mělo stanovit výši pokuty, nejvhodnější
způsob platby, den, ke kterému musí být pokuta splacena,
možnosti odvolání se proti rozhodnutí o uložení pokuty a
postupy v případě sporu nebo odvolání.

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Lhůta pro čerpání z fondů EU je prodloužena
Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje využít nabídku Evropské
komise na prodloužení možnosti proplácení výdajů z
operačních programů v minulém programovacím období
od roku 2004 do roku 2006 o půl roku. Evropská komise tuto
možnost členským státům nabídla 3. prosince 2008 a k tomuto
kroku se rozhodla ve snaze pomoci podnikatelský subjektům,
neziskové sféře i celým ekonomikám lépe se vypořádat
s negativními dopady současné finanční krize. Podle původně
platného pravidla „N+2“ musely být veškeré dotace k projektům
podpořeným v programovacím období 2004-2006 vyplaceny
k 31. prosinci 2008.
Současného programovacího období 2007-2013 se toto
rozhodnutí netýká, protože podle současných pravidel budou
moci být dotace vypláceny až do roku 2015.
„Předpokládáme, že ke konci letošního roku zůstane z alokace
na roky 2004-2006 nevyčerpáno pouze několik procent. Tato
částka dosahující výše cca 800 milionů korun může být nižší
díky nabídnuté výjimce. Většina českých operačních programů
z minulého programového období se k žádosti o posun
konečného data připojila. Převážně je využijí na dokončení
administrativního zpracování projektů, ale teoreticky je
možné i přijímání nových žádostí o podporu,“ uvedl ředitel
Odboru publicity evropských fondů na MMR Petr Břinčil.
Výjimečné prodloužení čerpání dotací si nežádá žádnou
změnu legislativy, protože platné nařízení Rady EU č. 1260/
1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech tuto
možnost připouští.
http://www.mmr.cz/lhuta-pro-cerpani-z-fondu-eu-2004-2006-pr
odlouzena-o-pul-roku
Průběh čerpání strukturálních fondů EU 2004-2006
k 30.11.2008
Alokace
tis. €
454 332,6
318 819,3
260 852,1
246 360,4
173 901,4
1 454 265,8
71 295,4
58 793,4
130 088,8
1 584 354,6

Zbývá vyčerpat
v tis. €
v%
60 106,2
13 %
113 820,1
36 %
72 651,9
28 %
47 062,4
19 %
27 090,2
16 %
320 730,9
22 %
17 331,6
24 %
13 214,4
22 %
30 546,0
23 %
357 249,8
23 %

Je jen logické, že v prostředí volného pohybu osob musí
existovat pravidla na potrestání silničních pirátů z jiných
členských států. Na druhou stranu je pozitivní, že nejde až
příliš daleko a neharmonizuje výši pokut za stejné dopravní
přestupky.

OP/JPD
SROP
OP RLZ
OPPP
OPI
OP RVMZ
Cíl 1
JPD 2
JPD 3
Cíl 2 a 3
Celkem SF

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
062-44860-350-12-51-910-20081216IPR44859-15-12-20082008-false/default_cs.htm

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz, pozn.: k 30. 11. 2008 dosáhly
prostředky připravené kumulativně k certifikaci a proplacení
Evropskou komisí 1 398 407,7 tis. € (88,3 %).

Dva roky po vstupu směrnice v platnost předloží Komise zprávu
o jejím provádění. Na základě zjištěných skutečností bude
přijato rozhodnutí o případném rozšíření její působnosti na
další silniční přestupky.
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Evropský výbor pro bankovnictví se v rámci principu samoregulace
dohodl na nových pravidlech usnadňujících měnit bankovní účty.
Ze statistiky Eurostatu vyplývá, že téměř 30 % občanů EU využívá
internetového bankovnictví. V České republice je to zřetelně méně
– 14 %. Evropský parlament schválil novou směrnici, která by měla
odstranit bariéry na vnitřním trhu obrannou technikou. Z rozpočtu
EU na rok 2009 vyplývá, že největší část výdajů jde na výzkum,
inovace, zaměstnanost a regionální politiku.

1. PROSINCE
Antimonopolní politika – předběžná zpráva o vyšetřování ve
farmaceutickém odvětví: http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/08/1829
Účetní systémy pro malé a střední podniky – doporučení a
příklady: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/
accounting/accounting_en.htm

2. PROSINCE
Lepší ochrana proti padělání euromincí:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/04343307-336-12-49-907-20081201STO43283-2008-01-12-2008/
default_en.htm
Zápis ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/fr/intm/104428.pdf
Jednání Euroskupiny a Rady EU pro hospodářské a finanční
záležitosti: http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_
articles/article13516_en.htm

Podepsaná dohoda o energetice mezi EU a Egyptem:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1854

4. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/agricult/104467.pdf
Výbor Evropského parlamentu – změna klimatu je výraznější,
než bylo doposud známo: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/064-43310-336-12-49-91120081201STO43286-2008-01-12-2008/default_en.htm
Srbsko se připojilo k evropskému programu
konkurenceschopnost a inovaci:
http://www.europa.org.yu/code/navigate.php?Id=683

pro

5. PROSINCE

Bankovnictví – Komise vítá nová pravidla pro změny účtů:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1841

Zápis ze zasedání Rady EU k životnímu prostředí:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/fr/envir/104510.pdf

Evropská komise představila nový plán pro boj proti podvodům
s DPH: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/08/1846

Státní podpora – přehled národních záchranných opatření a
záruk: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=MEMO/08/766

3. PROSINCE
Téměř 30 % osob v EU používá internetové bankovnictví;
60 % domácností má připojení k internetu: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/08/169
Podíl osob používajících internetové bankovnictví
Finsko
72%
Malta
25%
Nizozemsko
69%
Slovensko
24%
Švédsko
65%
Slovinsko
21%
Dánsko
61%
Španělsko
20%
Estonsko
55%
Polsko
17%
Lucembursko
48%
ČR
14%
Francie
40%
Portugalsko
14%
Lotyšsko
39%
Itálie
13%
Německo
38%
Maďarsko
13%
UK
38%
Kypr
11%
Rakousko
34%
Řecko
5%
EU-27
29%
Rumunsko
2%
Irsko
28%
Bulharsko
1%
Litva
27%
Zdroj: Eurostat, rok 2008, údaje za Belgii nejsou k dispozici
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_12/402122008-EN-BP.PDF
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Jak evropské instituce reagovaly na doporučení Ombudsmana
v roce 2007:
http://www.ombudsman.europa.eu/followup/en/default.htm

Měsíčník EU aktualit ▪ leden 2009

Komise navrhuje nová práva pro cestující v autobusové a
námořní dopravě: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction
.do?reference=IP/08/1886

8. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ecofin/104530.pdf
Statistiky: čtvrtina dětí ve věku do tří let je formálně v péči
rodičů na mateřské dovolené:
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_12/305122008-EN-AP.PDF

9. PROSINCE
Závěry z pátého zasedání Rady pro stabilizaci a přidružení
mezi EU a Makedonií: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/en/er/104574.pdf
EU pomáhá zaměstnancům z obranného průmyslu lépe se
přizpůsobit změnám: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langI
d=en&catId=89&newsId=427&furtherNews=yes
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/fr/gena/104587.pdf

Kalendárium
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/fr/gena/104585.pdf

10. PROSINCE
Lidská práva a vztahy s Čínou: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/026-43921-343-12-50-90320081204STO43793-2008-08-12-2008/default_en.htm
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/fr/trans/104603.pdf
EU podepsala leteckou dohodu s Arménií: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1917
Statistiky: téměř dvě třetiny podniků v EU mají webové stránky:
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_12/409122008-EN-AP.PDF

11. PROSINCE
Komise hodnotí, jak členské státy uplatňují právo občanů EU
a jejich rodin na volný pohyb a pobyt: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1922
Komise přijala sdělení o cenách potravin:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article13524_en.htm
EU a Izrael podepsaly dohodu o letecké civilní dopravě:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/international/pillars/
common_aviation_area/israel_en.htm

12. PROSINCE
Komise požaduje vrátit 528,5 mil. eur vyplacených na
Společnou zemědělskou politiku od členských států:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1949

16. PROSINCE
Tísňová linka 112 nyní funguje ve všech členských státech EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1968
Zpráva o Evropském sociálním partnerství o snížení stresu při
práci: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/08/1969
Světová obchodní organizace potvrdila porušení obchodního
práva v případě čínských automobilových dílů: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1976
Komise učinila kroky k propagaci bezpečnosti pacientů
v Evropě: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/08/1973

17. PROSINCE
Co si myslí zaměstnanci o změně pracovní doby?:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/04844389-350-12-51-908-20081211STO44308-2008-15-12-2008/
default_en.htm
Zápis ze zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice,
zdraví a ochraně spotřebitelů: http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/lsa/104797.pdf
Strategický plán pro evropskou spolupráci ve vzdělání a školství:
http://ec.europa.eu/education/news/news1108_en.htm
Vylepšený fond pro přizpůsobení se globalizaci pomůže více
evropským pracovníkům: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?l
angId=en&catId=89&newsId=432&furtherNews=yes

18. PROSINCE
Odstraněny bariéry z evropského trhu s obranným zařízením:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1981

Další 3 výrobky přidány na Seznam chráněných označení
původu: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/321.htm

Evropská komise vítá finální přijetí evropského balíčku v oblasti
klimatu a energetiky: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/08/1998

EU a Norsko dosáhly dohody o možnostech rybářství v roce
2009: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_
releases/2008/com08_92_en.htm

Jednotný trh – naše nejcennější aktivum:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/2000

15. PROSINCE
Evropští poslanci a Francie se dohodly na konečných detailech
balíčku boje proti klimatickým změnám:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
064-44461-343-12-50-911-20081213IPR44460-08-12-20082008-false/default_en.htm
Propagace evropských zemědělských výrobků mimo EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1960
Ombudsman kritizuje Komisi za věkovou diskriminaci:
http://www.ombudsman.europa.eu/release/en/2008-12-15.htm

19. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/fr/agricult/104918.pdf
Evropský parlament přijal směrnici o bezpečnosti hraček:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
063-45132-350-12-51-911-20081217IPR45123-15-12-20082008-true/default_en.htm
Evropský rozpočet na rok 2009: zrychlení pro obnovu
ekonomiky: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=IP/08/2008

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

Po souhlasném stanovisku lídrů členských států na Evropské
radě v Bruselu Evropský parlament v polovině loňského prosince
drtivou většinou hlasů schválil klíčový soubor legislativních
opatření určených k dosažení 20% redukce emisí skleníkových
plynů, 20% podílu obnovitelných zdrojů energie a 20% posílení
energetické účinnosti – to vše do roku 2020. Celkově je navržená
legislativa považována za přijatelný kompromis, s kterým vyjádřili
souhlas i zástupci průmyslových podniků.

PARLAMENT STVRDIL KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK
Po jedenácti měsících legislativní práce Evropský parlament
drtivou většinou hlasů podpořil klimaticko-energetický balíček,
který má zaručit, že EU dosáhne v roce 2020 tří konkrétních
cílů v této oblasti:
• snížit emise skleníkových plynů o 20 %,
• posílit energetickou účinnost o 20 %,
• dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů energie.

Zachycování a skladování uhlíku (CCS)
Rovněž směrnici o zachycování a skladování CO2 (CCS) přijal
Parlament. S cílem snížit emise CO2 budou moci průmyslové
podniky a elektrárny využívat tuto novou technologii pro
zachycování a bezpečné skladování uhlíku. Na návrh
Parlamentu bude 300 milionů povolenek ETS poskytnuto
široké škále CCS projektů v EU.

Na základě jednání s francouzským předsednictvím dosáhl
Parlament neformální dohody pro první čtení o tomto
legislativním balíčku, který tvoří čtyři směrnice, jedno
nařízení a jedno rozhodnutí. Balíček je schvalován v postupu
spolurozhodování, který dává Parlamentu i Radě stejné
rozhodovací právo.

Obnovitelné zdroje energie
Nová směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů
stanoví povinné národní cíle, jichž by měly členské státy
dosáhnout podporou a využíváním obnovitelných zdrojů energie
ve třech oblastech: elektřina, topení a chlazení, doprava a
zajistit, že v roce 2020 bude podíl obnovitelných zdrojů energie
v EU činit 20 %. Podle dohody by v odvětví dopravy měly do
roku 2020 činit obnovitelné energie (biopaliva, elektřina, vodík)
alespoň 10 % celkové spotřeby.

Revize obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů (ETS)
Třetí fáze projektu bude prováděna v letech 2013–2020,
přičemž v tomto období by mělo dojít ke snížení emisí
skleníkových plynů o 21 % ve srovnání s rokem 2005. V první
a druhé fázi provádění systému ETS (2005–2012) byla většina
povolenek těmto podnikům poskytována zdarma. Revidovaná
směrnice stanoví prodej těchto povolenek v aukcích od roku
2013, představitelé států a vlád na prosincové Evropské radě
se však dohodli na řadě výjimek z tohoto pravidla, které potvrdil
také Evropský parlament.
U odvětví výroby elektrické energie bude plný prodej povolenek
na aukcích zaveden v roce 2013. Nové členské státy budou
moci za určitých podmínek využít přechodného období, když v
roce 2013 budou nakupovat pouze 30 % povolenek v aukcích
a zbytek budou dostávat zdarma jako doposud. Tento podíl se
bude však postupně navyšovat až na 100 % v roce 2020.
Ve výrobním odvětví by měl být prodej povolenek zaveden
postupně. V roce 2013 získají firmy tohoto odvětví 80 %
povolenek zdarma, přičemž v roce 2020 to bude pouze 30 % a
od roku 2027 by měl být plně zaveden prodej na aukcích.
Energeticky náročný průmysl, u něhož hrozí reálné nebezpečí,
že by přesunul svou výrobu mimo území EU, čímž by zvýšil
emise CO2 v třetích zemích, však může požádat do roku 2020
a do uzavření mezinárodní dohody až o 100 % povolenek
zdarma.
Společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů
Rozhodnutí o společném úsilí o snížení emisí skleníkových
plynů zavazuje členské státy, aby přijaly nezbytná opatření
na snížení emisí skleníkových plynů, které pocházejí ze
zdrojů mimo ETS (silniční a vodní doprava, budovy, služby,
zemědělství a malé průmyslové podniky). Podíl emisí
skleníkových plynů z těchto zdrojů činí v současné době 60 %.
Cílem je snížit v letech 2013–2020 tyto emise o 10 %, což
by mělo přispět k plnění globálního 20% cíle. Rozhodnutí o
společném úsilí je první legislativou svého druhu na světě.
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V České republice činil v roce 2005 podíl obnovitelných zdrojů
energie 6,1 % a do roku 2020 by měl být zvýšen na 13 %.
Nejvyšší podíl obnovitelných zdrojů energie mělo v roce 2005
Švédsko (39,8 %) a nejnižší Malta (0 %).
Emise CO2 z automobilů
Přijaté nařízení o emisích CO2 z automobilů stanoví maximální
emise CO2 pro nové osobní automobily zaregistrované v
EU. Podle schváleného návrhu by měly být průměrné emise
CO2 u nových automobilů sníženy do roku 2012 na 120g
CO2/km, přičemž současné průměrné emise dosahují 160g
CO2/km. Zlepšením technologií výroby motoru by přitom mělo
být dosaženo cíle 130 g CO2/km a dalšího 10% snížení by
mělo být dosaženo využitím jiných technických zlepšení. Text
nařízení dále stanoví dlouhodobý cíl pro průměrné emise, které
by neměly od roku 2020 překračovat 95g CO2/km.
Stanovených cílů budou producenti automobilů dosahovat
postupně. 130 g CO2/km budou muset automobiloví producenti
zajistit v roce 2012 u 65 % jejich produkce, v roce 2013 u
75 % produkce, v roce 2014 u 80 % produkce a v roce 2015
v celé produkci. V případě nedodržení stanovených cílů budou
výrobcům ukládány pokuty.
Tuto oblast pokrývá i další nově schválená norma. Nová směrnice o dohledu nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími
z paliv (silniční doprava a doprava po vnitrozemských vodních
cestách) ukládá dodavatelům paliv povinnost snížit do roku
2020 emise skleníkových plynů pocházejících z těžby, dopravy
a distribuce, zpracování a spalování pohonných látek (např.
fosilní paliva, biopaliva, elektřina a vodík) o 6 %. Komise by
měla do roku 2012 předložit návrh revize a případně zvýšit
povinné snížení emisí o další 4 %.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
064-44858-350-12-51-911-20081216IPR44857-15-12-20082008-false/default_cs.htm

Po období vánočních svátků se od začátku ledna již naplno
roztočí kolotoč nejrůznějších jednání a zasedání klíčových
evropských institucí. Právě díky výkonu předsednické funkce
Českou republikou se bude významná část těchto akcí konat na
našem území. Za zmínku stojí setkání členů Evropské komise s
ministry české vlády na začátku ledna, po kterém bude následovat
slavnostní zahájení českého předsednictví komponovaným
večerem v Národním divadle.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
7.1.2009
Praha, České republika
- Setkání vlády ČR s Evropskou komisí
8.1.2009
Praha, České republika
- Neformální zasedání Rady pro všeobecné záležitosti
8.-9.1.2009
Praha, Česká republika
- Neformální zasedání politických ředitelů
12.-15.1.2009
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
15.-16.1.2009
Praha, Česká republika
- Neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci
19.1.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
19.-20.1.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
20.1.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem (ECOFIN)
22.-24.1.2009
Luhačovice, Česká republika
- Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci
26.-27.1.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
29.-30.1.2009
Praha, Česká republika
- Neformální zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Regulace hedge fondů

DG MARKT

31.1.2009

Alternativní řešení sporů (ADR) ve finančních službách

DG MARKT

27.2.2009

Zelená kniha o územní kohezi

DG REGIO

28.2.2009

Kontrola v auditorských firmách a dopad na trh auditu

DG MARKT

28.2.2009

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

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

Prvním dnem letošního roku se po dobu šesti měsíců stala
Česká republika zemí, která předsedá Radě Evropské unie, tedy
klíčovému rozhodovacímu orgánu a instituci EU. Funkční období
předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na
základě principu rovnosti a rotace. Právě nejršiřší otázky spojené
s předsednictvím jsou tématem lednového čísla Měsíčníku. Více
informací naleznete na speciálních webových stránkách, které
jsme při této přiležitosti vytvořili: www.csas.cz/predsednictvi-eu.

ČESKÁ REPUBLIKA A PŘEDSEDNICTVÍ RADĚ EU
Nejde jen o formální záležitost, ale je to jeden z nejdůležitějších
nástrojů, jakým mohou členské země ovlivnit tvář a chod
EU. Česká republika se stane jakýmsi moderátorem a
vyjednavačem příslušné evropské agendy, což představuje
unikátní výzvu a příležitost. Její naplnění nás může politicky,
ekonomicky i společensky významně pozdvihnout v očích
našich unijních partnerů.
Význam a důležitost našemu předsednictví dodávají
zejména nepříznivé vnější podmínky. Současná finanční

krize je podle řady ukazatelů nejhorší podobnou událostí od
vzniku Evropských společenství v roce 1958. Podle většiny
odhadů se teprve v roce 2009 naplno negativně projeví i
v reálné ekonomice. Snaha minimalizovat dopady krize na
hospodářskou aktivitu a život občanů EU, stejně jako zavedení
takových systémových opatření, abychom podobnému vývoji
do budoucna předcházeli, budou hlavními tématy evropské
politiky za českého předsednictví. Nedostatkem práce naši
politici a diplomaté rozhodně trpět nebudou.

CO JE TO PŘEDSEDNICTVÍ EU
Jedná se o předsedání jedné členské země v klíčovém
rozhodovacím orgánu EU: Radě Evropské unie.
Co si pod termínem Rada EU představit? Při představě je
vhodné vyjít z toho, že EU není národním státem, nýbrž
integračním uskupením suverénních, nezávislých států, jež
dobrovolně přenášejí části svých svrchovaných pravomocí na
instituce EU; z nich klíčovou pro konečná rozhodnutí je právě
Rada EU (na rozdíl od národního státu, kde tímto bývá obvykle
parlament).
Rada EU představuje hlavní a v zásadě jedinou instituci EU
s konečnou rozhodovací pravomocí, jež respektuje stanovisko
jednotlivých národních států.
Je tvořena reprezentanty vlád členských států – ministry, kteří
zde jednají a hlasují (rozhodují) o zákonodárství a legislativním
systému EU. Přestože institucionálně existuje jediná Rada a
v zásadě i její obecný název, je její složení proměnlivé. Od
roku 2002 se schází v devíti různých složeních, která závisejí
na programu projednávaných otázek.
V případě, že na úrovni Rady EU zasedají ministři zahraničí
členských států, se tento orgán nazývá Všeobecnou radou
(General Affairs and External Relations) a zabývá se důležitými
politickými otázkami. K diskusi věcně specializovaných otázek
je Rada EU složena z příslušných resortních ministrů (či jejich
alternátů). V případě nyní mimořádně aktuálního zasedání
Rady EU k finančním a měnovým otázkám je Rada nazývána
ECOFIN Council (Economic and Financial Affairs). Další možná
složení Rady jsou následující:
• Spolupráce na poli justice a záležitostí vnitra (JHA);
• Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a spotřebitelské
záležitosti;
• Konkurenceschopnost;
• Doprava, telekomunikace a energetika;
• Zemědělství a rybářství;
• Životní prostředí;
• Vzdělávání, mládež a kultura.
K diskusím věcně specializovaných otázek zasedá Rada tak
často, jak je pro vyřešení problému potřeba.
12
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Je zajímavé, a zkušenost uplynulého období to v zásadě
potvrdila, že v určitých situacích může dojít ke zjevnému
rozporu zájmů mezi jednotlivými členy Rady. Ti jsou – jako
jednotliví národní ministři – zodpovědní svým národním vládám
a národním parlamentům. Jako členové Rady EU jsou však
zodpovědní i za přijímání komunitární legislativy a politik,
jež řeší věcné problémy na úrovni celé Unie a které jsou po
přijetí závazné, konečné a neodvolatelné. Jak některé případy
ukázaly, uspokojivé řešení problému na úrovni národního státu
nemusí být v souladu s řešením téhož problému na úrovni
Unie. Anebo jinak: v dané chvíli existuje potřeba řešit dva různé
problémy; jeden akutní z pohledu národního, druhý z pohledu
komunitárního. Na členech Rady – a současně ministrech
národních vlád – leží v mnoha případech závažná rozhodnutí,
kterému z problémů dát přednost.
V kompetenci Rady je přijímat nejzávažnější zákonodárné
předpisy unijní legislativy – směrnice a nařízení.
V závislosti na oblasti a předmětu projednávání má Rada EU
rozděleny způsoby hlasování do tří modelů:
• hlasování prostou většinou (jež se týká procedurálních
rozhodnutí spojených s vlastní činností Rady);
• hlasování kvalifikovanou většinou (představující vážený
systém, v němž je hlasování založeno na populaci
členských států; používá se pro mnoho rozhodnutí,
týkajících se například Jednotného vnitřního trhu,
ekonomických záležitostí či obchodu);
• hlasování jednomyslné (uplatňované v případě zahraniční
politiky, obrany, spolupráce justice a policie či záležitostí
zdanění).
Posilování většinového hlasovacího systému je předmětem
stálých diskusí o zesílení efektivnosti fungování institucí a
systému rozhodování v rámci stále většího počtu členů EU a
je jedním z důležitých bodů, které by měla přinést navrhovaná
a v současnosti s komplikacemi ratifikovaná kompromisní
Lisabonská smlouva.
Ve velké většině případů Rada EU přebírá rozhodnutí na
základě návrhu Evropské komise – vrcholného výkonného

Téma
orgánu a instituce EU – a v součinnosti s Evropským
parlamentem. Tato součinnost nabývá buď podoby konzultační
procedury (v záležitostech zemědělství, spolupráce justice a
policie, zdanění apod.) nebo spolurozhodování (například celá
oblast Jednotného vnitřního trhu).

jednotlivých členských států odpovědných za projednávanou
oblast (resp. na nejvyšší úrovni šéfů států a vlád v podobě
Evropské rady). Na jednáních Rady předsedající země usiluje
o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů s cílem nalézt
řešení projednávaného problému.

Rozhodnutí Rady jsou připravována strukturou přibližně
250 pracovních skupin a výborů, v nichž jsou zastoupeni
delegáti z jednotlivých členských států. Mezi těmito výbory
lze specificky jmenovat ty nejvýznamnější z pohledu celkové
koordinace agendy výkonu předsednictví; jsou jimi například
Hospodářský a finanční výbor, Politický a bezpečnostní výbor
(monitoring mezinárodní situace v oblasti zahraniční politiky
a společné bezpečnosti; zajišťování politické kontroly a
strategického řízení operací pro řešení krizí), nebo Koordinační
výbor (policejní a justiční spolupráce v trestních věcech).

Nejvyšší představitelé předsedající země rovněž zastupují
Evropskou unii a jejím jménem jednají s třetími zeměmi a
mezinárodními organizacemi. Rovněž také reprezentují Radu
EU při kontaktech a jednáních s ostatními institucemi EU,
zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Počínaje rokem 1975 se konají pravidelná a institucionalizovaná
zasedání šéfů států a vlád členských zemí EU, ministrů
zahraničí, předsedy a místopředsedy Evropské komise, zvaná
Evropská rada. Evropská rada tak ve skutečnosti představuje
rozšířenou Radu EU v jejím nejvyšším možném složení.
Praktické a široce frekventované používání termínu Evropská
rada se datuje rokem 1987. Tato zasedání na vrcholné úrovni
se konají nejméně dvakrát ročně. Pokud se během roku konají
více než dvě vrcholná zasedání Evropské rady, mají charakter
mimořádných, případně krizových summitů projednávajících
témata aktuální vrcholné důležitosti. De facto se tak Evropská
rada stala nejvyšším politickým orgánem Unie.
Předsednictví Radě EU se střídá po šesti měsících a jejich
pořadí je stanoveno až do roku 2020.

Funkce a úkoly předsednictví
Hlavním úkolem členské země, která po dobu šesti měsíců
předsedá Radě EU, je svolávat, vést a řídit běžnou provozní
agendu v nejširším možném rozsahu, kterou má Rada
předurčenou rozhodnutím svých představitelů – ministrů

Kromě těchto formálních funkcí, jež vyplývají z primárního
práva EU, se v rámci předsednictví realizuje řada neformálních
akcí. Právě realizace doprovodného, odborného, diskusního,
kongresového a konferenčního programu je další z funkcí
předsednické země. Úspěšným zvládnutím těchto aktivit
země prokazuje odbornou kompetenci vést a řídit tento
program, organizovat jej jak na své národní půdě, tak na půdě
evropských institucí, a současně i schopnost upozornit na
sebe jako schopného organizátora a invenčního, přemýšlivého
a tvůrčího člena EU.

Význam a priority předsednictví
Předsedající členské státy na začátku svého funkčního období
předkládají Radě EU i Evropskému parlamentu své programové
priority, které by chtěly v průběhu svého předsednictví
v Evropské unii prosadit. Tyto priority jsou zpravidla kombinací
aktuálních potřeb a problémů, kterým EU v daném období čelí
a které daná předsednická země považuje za důležité.
Vedle vlastního půlročního programu každé předsednické
země existuje ještě „program tří předsednictví“, jehož obsah
je určujícím rámcem pro tři po sobě jdoucí předsednické země
na období 18-ti měsíců. Smyslem týmového předsednictví
je udržení kontinuity výkonu předsednické funkce a její
koordinace. Česká republika je součástí předsednického tria
společně s předchozí Francií a následujícím Švédskem.

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNII
Česká republika zastává předsednictví v Radě EU v prvním
pololetí 2009, kdy pravděpodobně vrcholí negativní dopady
finanční krize na reálnou ekonomiku. Také z tohoto důvodu je
českému předsednictví přikládána velká důležitost, kterou ale
doprovázejí obavy, zda tíhu odpovědnosti zvládneme.

Oficiální priority českého předsednictví
Hlavní prioritní cíle, které by české předsednictví chtělo
realizovat se odrážejí v mottu předsednictví: „Evropa bez
bariér“. Prostřednictvím jeho Česká republika deklaruje, že se
chce zaměřit na odstraňování stále přetrvávajících překážek pro
efektivní naplnění jednotného vnitřního trhu. Seznam konkrétních
témat a oblastí, které by ČR v době předsednictví chtěla v EU
prosadit, se koncentruje do hlavních prioritních oblastí:

a) Konkurenceschopná Evropa – ve světě stále
zesilující globální konkurence musí EU posilovat svou
konkurenceschopnost. Hlavní úkoly v této prioritě:
• naplnění Lisabonské strategie,
• skutečné uplatňování pravidel vnitřního trhu a jeho čtyř
ekonomických svobod,
• liberalizace celosvětové obchodní politiky,
• umožnění legální imigrace do EU zejména v oblasti
kvalifikovaných pracovníků,
• reforma společného rozpočtu EU,
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• dobudování trans-evropských dopravních sítí,
• rozjezd evropského systému satelitní navigace Galileo.
b) Energetika a změna klimatu – ČR si uvědomuje, že
nejcitlivějším bodem evropské konkurenceschopnosti nyní i
ve střednědobé budoucnosti je energetika a s ní úzce spojené
problémy životního prostředí a klimatické změny. Hlavní úkoly
v této prioritě:
• projednání připravovaného tzv. Strategického energetického
přehledu,
• zajišťování energetické bezpečnosti EU,
• dojednávání post-Kjótského režimu snižování emisí
skleníkových plynů,
• vyjednání finální podoby klimaticko-energetického balíčku
EU,
• zvyšování energetické účinnosti,
• vznik skutečného vnitřního trhu s energiemi.
c) Evropa otevřená a bezpečná – má-li Evropská unie splnit
očekávání občanů, musí být nejen otevřená, ale i bezpečná.
Hlavní úkoly v této prioritě:
• posilování východní dimenze Evropské politiky sousedství
– posílení vztahů s Ukrajinou, podpora demokratizačních
a stabilizačních procesů v Gruzii, Moldavsku, Arménii a
Ázerbájdžánu,
• rozvoj vztahů s Ruskem na bázi rovnocenného partnerství,
• podpora brzkého vstupu Chorvatska do EU,
• posilování trans-atlantické vazby.

Hlavní téma českého předsednictví
Oficiální priority českého předsednictví poukazují na skutečné
problémy Evropské unie, které ale nejsou zcela nové a jejich
řešení bude možné spíše v dlouhodobějším horizontu. Proto se
zdá být jisté, že díky aktuální ekonomické situaci bude hlavním

tématem českého předsednictví řešení současné finanční
krize, eliminace jejích dopadů a zabránění podobným krizím
do budoucna. V konkrétní podobě to budou zejména práce na
návrzích opatření iniciovaných za francouzského předsednictví
v druhém pololetí 2008. Mezi nejvýznamnější patří:
• uvedení do praxe stimulačního fiskálního balíčku Evropské
komise,
• vyjednání a prosazení novely směrnice o kapitálové
přiměřenosti bank,
• negociace a schválení nového nařízení na regulaci činnosti
ratingových agentur.

Organizační stránka českého předsednictví
Předpokladem úspěšného zvládnutí předsednictví Radě EU je
kvalitní organizační, logistické, finanční, personální a mediální
zajištění všech jejích zasedání zejména v Bruselu, ale i na
území ČR. Výkon předsednictví tak klade mimořádné nároky
na celou státní správu předsedající země.
Útvarem odpovědným za zdárný průběh předsednictví je
vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a jeho
tým. V něm hrají klíčovou roli dva náměstci/-kyně:
• Jana Hendrichová – je odpovědná za organizační zajištění
předsednictví,
• Marek Mora – je odpovědný za obsahovou část
předsednictví.
V rámci předsednictví se bude na území České republiky konat
několik stovek akcí, které můžeme rozdělit do několika skupin:
a) Neformální zasedání Rady EU – setkání ministrů členských
států EU k jednotlivým tématům, které je vždy doprovázeno
početným doprovodem. Na jedno zasedání Rady může přijet
až 300 delegátů a 400 novinářů. Během českého předsednictví
se na našem území bude konat 14 takovýchto Rad, z toho 9
v Praze a 5 v ostatních krajích:
Téma zasedání ministrů
Datum Místo
Všeobecné záležitosti
8.1. Praha
Spravedlnost a vnitřní věci
15.-16.1. Praha
Zaměstnanost a sociální věci 22.-24.1. Luhačovice
Rozvojová spolupráce
29.-30.1. Praha
Otázky rodinné politiky
4.-5.2. Praha
Obrana
12.-13.3. Praha
Vzdělávání, mládež a kultura 22.-23.3. Praha
Zahraniční politika
27.-28.3. Hluboká n. Vltavou
Hospodářské a fin. záležitosti
3.-4.4. Praha
Regionální rozvoj
22.-24.4. Mariánské Lázně
Doprava
28.-30.4. Litoměřice
Konkurenceschopnost
3.-5.5. Praha
Zemědělství a rybolov
31.5.-2.6. Brno
Životní prostředí
12.-14.6. Praha
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Téma
MINULÁ A BUDOUCÍ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU
V současnosti je na základě rozhodnutí Rady EU stanoveno
pořadí předsedajících zemí až do 1. pololetí 2020.

Budoucí předsednictví Radě EU do roku 2020
Období
2. pol. 2009
1. pol. 2010
2. pol. 2010
1. pol. 2011
2. pol. 2011
1. pol. 2012
2. pol. 2012
1. pol. 2013
2. pol. 2013
1. pol. 2014
2. pol. 2014

Členská země
Švédsko
Španělsko
Belgie
Maďarsko
Polsko
Dánsko
Kypr
Irsko
Litva
Řecko
Itálie

Období
1. pol. 2015
2. pol. 2015
1. pol. 2016
2. pol. 2016
1. pol. 2017
2. pol. 2017
1. pol. 2018
2. pol. 2018
1. pol. 2019
2. pol. 2019
1. pol. 2020

Členská země
Lotyšsko
Lucembursko
Nizozemsko
Slovensko
Malta
Velká Británie
Estonsko
Bulharsko
Rakousko
Rumunsko
Finsko

Minulá předsednictví Radě EU od roku 1958
Období
1. pol. 1958
2. pol. 1958
1. pol. 1959
2. pol. 1959
1. pol. 1960
2. pol. 1960
1. pol. 1961
2. pol. 1961
1. pol. 1962
2. pol. 1962
1. pol. 1963
2. pol. 1963
1. pol. 1964
2. pol. 1964
1. pol. 1965
2. pol. 1965
1. pol. 1966
2. pol. 1966
1. pol. 1967
2. pol. 1967
1. pol. 1968
2. pol. 1968
1. pol. 1969
2. pol. 1969

Členská země Období
Členská země
Belgie
1. pol. 1970 Belgie
Německo
2. pol. 1970 Německo
Francie
1. pol. 1971 Francie
Itálie
2. pol. 1971 Itálie
Lucembursko
1. pol. 1972 Lucembursko
Nizozemí
2. pol. 1972 Nizozemí
Belgie
1. pol. 1973 Belgie
Německo
2. pol. 1973 Dánsko
Francie
1. pol. 1974 Německo
Itálie
2. pol. 1974 Francie
Lucembursko
1. pol. 1975 Irsko
Nizozemí
2. pol. 1975 Itálie
Belgie
1. pol. 1976 Lucembursko
Německo
2. pol. 1976 Nizozemí
Francie
1. pol. 1977 Velká Británie
Itálie
2. pol. 1977 Belgie
Lucembursko
1. pol. 1978 Dánsko
Nizozemí
2. pol. 1978 Německo
Belgie
1. pol. 1979 Francie
Německo
2. pol. 1979 Irsko
Francie
1. pol. 1980 Itálie
Itálie
2. pol. 1980 Lucembursko
Lucembursko
1. pol. 1981 Nizozemí
Nizozemí
2. pol. 1981 Velká Británie

1. pol. 1982
2. pol. 1982
1. pol. 1983
2. pol. 1983
1. pol. 1984
2. pol. 1984
1. pol. 1985
2. pol. 1985
1. pol. 1986
2. pol. 1986
1. pol. 1987
2. pol. 1987
1. pol. 1988
2. pol. 1988
1. pol. 1989
2. pol. 1989
1. pol. 1990
2. pol. 1990
1. pol. 1991
2. pol. 1991
1. pol. 1992
2. pol. 1992
1. pol. 1993
2. pol. 1993
1. pol. 1994
2. pol. 1994
1. pol. 1995

Belgie
Dánsko
Německo
Řecko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Nizozemí
Velká Británie
Belgie
Dánsko
Německo
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Nizozemí
Portugalsko
Velká Británie
Dánsko
Belgie
Řecko
Německo
Francie

2. pol. 1995
1. pol. 1996
2. pol. 1996
1. pol. 1997
2. pol. 1997
1. pol. 1998
1. pol. 1998
1. pol. 1999
2. pol. 1999
1. pol. 2000
2. pol. 2000
1. pol. 2001
2. pol. 2001
1. pol. 2002
2. pol. 2002
1. pol. 2003
2. pol. 2003
1. pol. 2004
2. pol. 2004
1. pol. 2005
2. pol. 2005
1. pol. 2006
2. pol. 2006
1. pol. 2007
2. pol. 2007
1. pol. 2008
2. pol. 2008

Španělsko
Itálie
Irsko
Nizozemí
Lucembursko
Velká Británie
Rakousko
Německo
Finsko
Portugalsko
Francie
Švédsko
Belgie
Španělsko
Dánsko
Řecko
Itálie
Irsko
Nizozemsko
Lucembursko
Velká Británie
Rakousko
Finsko
Německo
Portugalsko
Slovinsko
Francie

Priority předsednických zemí od roku 2001
období a země
priority
2. pol. 2008
- energie a klima: udržitelný rozvoj a energie
Francie
- problematika migrace: Evropský imigrační a
azylový pakt
- bezpečnost a obrana: zlepšení evropského
obranného potenciálu
- revize Společné zemědělské politiky
1. pol. 2008
- Lisabonská smlouva: nový institucionální
Slovinsko
rámec EU
- Lisabonská strategie: růst a zaměstnanost
- energetická politika a klimatické změny
- sbližování se zeměmi západního Balkánu
2. pol. 2007
- budoucnost Evropy
Portugalsko - Lisabonská strategie: růst a zaměstnanost
- integrovaná námořní politika

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
1. pol. 2007
Německo

2. pol. 2006
Finsko

1. pol. 2006
Rakousko

-

2. pol. 2005
Velká Británie 1. pol. 2005
Lucembursko 2. pol. 2004
Nizozemsko -

smlouva o Ústavě pro Evropu
dynamika ekonomiky a sociální odpovědnost
energetická politika
evropská sociální dimenze
spravedlnost a vnitřní bezpečnost
společná zahraniční a bezpečnostní politika
a posílení vnějších vztahů
zvyšování konkurenceschopnosti
potlačování klimatických změn
oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
budoucnost Evropy
finanční perspektiva 2007-2013
vytvoření pracovních míst a zajištění růstu v
Evropě
rovnost mezi muži a ženami
udržitelné využití přírodních zdrojů
ekonomická výkonnost
svoboda, bezpečnost a spravedlnost
zahraniční politika
vzdělání a kultura
vrácení občanům EU důvěru v integraci
role Evropy ve světě
reformy ekonomické a sociální politiky
bezpečnost a stabilita
budoucnost financování EU
střednědobé vyhodnocení lisabonské strat.
revize Paktu stability a růstu
finanční perspektiva na období let 2007-13
hospodářské a sociální otázky a vnitřní trh
zemědělství a rybolov/Bezpečnost potravin
udržitelný rozvoj
spravedlnost a vnitřní záležitosti
realizovat úspěch z rozšíření
posílení evropské ekonomiky a redukce
administrativní zátěže
oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
budoucí rozpočtová struktura: Agenda 2007
role EU ve světě: efektivní, koherentní a
angažovaná zahraniční politika

1. pol. 2004
Irsko

-

2. pol. 2003
Itálie

-

1. pol. 2003
Řecko

-

2. pol. 2002
Dánsko

1. pol. 2002
Španělsko

2. pol. 2001
Belgie

-

1. pol. 2001
Švédsko

-

úspěšné rozšíření EU o 10 nových států
Lisabonská strategie a ekonomický růst
EU jako území svobody, bezpečnosti a práva
angažovanost EU při řešení celosvětových
bezpečnostních a mírových otázek
mezivládní konference (schválení textu
Ústavní smlouvy pro Evropu)
obecná agenda; institucionální záležitosti
evropská bezpečnostní a obranná politika
dokončení procesu rozšíření
urychlení
implementace
lisabonské
strategie
imigrační a azylová politika
budoucnost Evropy; výsledky jednání
Konventu
rozšíření EU; „z Kodaně do Kodaně“
svoboda, bezpečnost a právo
udržitelný rozvoj
nezávadnost a bezpečnost potravin
globální zodpovědnost
boj proti terorismu
úspěšné zavedení jednotné měny euro
impuls Lisabonskému procesu na zasedání
Evropské rady v Barceloně
proces rozšíření Evropské unie
vnější vztahy: více Evropy ve světě
debata o budoucnosti Evropy
prohloubení debaty o budoucnosti Evropy
zlepšení kvality práce, boj proti chudobě a
za rovné příležitosti
vytvoření evropského prostoru svobody,
bezpečnosti a práva
podpora trvale udržitelného rozvoje a
zlepšení životní úrovně
rozšíření EU a posílení vnějších vztahů
připravit EU na blížící se rozšíření,
plná zaměstnanosti, hospodářský růst a
sociální koheze,
životní prostředí a udržitelný rozvoj

ZÁVĚR
Mnohý čtenář si může v tomto čase položit zcela legitimní
a oprávněnou otázku: K čemu vlastně Česká republika od
ledna zastává roli předsedajícího Radě EU? Na takto jasně
položenou otázku lze nabídnout různé varianty odpovědí.
První variantou je formální odpověď, jež by mohla znít, že
právě taková existuje v EU výše popsaná procedura. V rámci
tohoto předsednictví tato členská země se snaží být jakýmsi
moderátorem, ale i vyjednavačem příslušné evropské agendy.
Další odpovědi mohou mířit více pod pokličku výkonu
předsednictví. Obsahový program každého výkonu
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předsednictví je svým způsobem daný agendou Rady i
aktuálními či strategickými unijními potřebami. Současně je
pravdou, že náhle se objevivší situace mohou tento program
radikálním způsobem změnit. Předsednictví České republiky
toho může být praktickou ukázkou: lze se oprávněně domnívat,
že dominantním obsahovým tématem českého předsednictví
se stana ekonomická a finanční krize – identifikace jejích příčin
a především návrh východisek z ní. Pokud Česká republika
aktivně přispěje procesu vytváření nové finanční architektury,
bude její mise hodnocena pozitivně.

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

Dotační
výzvy

Vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
Operační
program
FM EHP/
Norsko

(Pod) Oblast podpory / Program

OP Životní prostředí

9.3.2009

Podnikatelé, sdružení podnikatelů, obecně prospěšné
společnosti a občanská sdružení

28.2.2009

Podoblast podpory 1.1.1:
Snížení znečištění z komunálních
zdrojů

Obce a města nad 2000 ekvivalentních obyvatel,
příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,
svazky obcí, Vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy
na území vojenských újezdů, obchodní společnosti, které
jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, vlastněné
z více než 50 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

23.2.2009

Oblast podpory 1.2:
Zlepšení jakosti pitné vody

Obce a města nad 2000 ekvivalentních obyvatel,
23.2.2009
příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,
svazky obcí, Vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy
na území vojenských újezdů, obchodní společnosti, které
jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, vlastněné
z více než 50 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

Oblast podpory 1.1:
OP Lidské
Zvýšení adaptability zaměstnanců
zdromje a
podniků v profesních oborových a
zaměstnanost
odvětvových sdruženích

Integrovaný OP

Uzávěrka

Oblast podpory:
Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,
Zlepšení života v komunitách
účelová zařízení registrovaných církví a náboženských
prostřednictvím aktivit a služeb NNO společností

Oblast podpory 5.2.: Infrastruktura
OP Podnikání
pro rozvoj lidských zdrojů –
a inovace
program Školicí střediska

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Vhodný žadatel

Zaměstnavatelské svazy, Hospodářská komora a Agrární
komora České republiky, svazy výrobních družstev

16.3.2009

Oblast podpory 4.1: Posilování
Správní úřady ČR, resp. organizační složky státu, to je
institucionální kapacity a efektivnosti ministerstva a další ústřední správní úřady
státní správy – Provádění analýz
veřejné správy k navrhování
realizace postupů a činností
vedoucích k naplnění cílů strategie
Smart Administration

15.12.2010

Oblast podpory 5.1:
Národní podpora využití potenciálu
kulturního dědictví

Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové
organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace či
nadační fondy, obce a jimi zřizované organizace, svazky
obcí, zájmová sdružení právnických osob

31.12.2012

Oblast podpory 1.1:
Rozvoj informační společnosti ve
veřejné správě

Orgány státní správy, ministerstva

15.12.2010

Oblast podpory 2.1:
Zavádění ICT v územní veřejné
správě

Obce a jimi zřizované a zakládané organizace

31.3.2009

Oblast podpory 3.2:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora nabídky dalšího vzdělávání

31.12.2013

Máte zájem získat více informací k jednotlivým výzvám? Prosím kontaktujte specialisty portálu eDotace.cz
(http://www.edotace.cz/poradenstvi; 542 212 111) nebo EU Office ČS (EU_office@csas.cz; 261 07 3484).
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Výzva měsíce

Rubrika Výzva měsíce je připravována ve spolupráci s RAVEN
EU Advisory, dceřinou společností České spořitelny. Doufáme,
že Vám zde poskytované informace usnadní cestu k realizaci
Vašeho záměru prostřednictvím dotací z fondů Evropské unie.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo o některé z výzev přímo uvažujete,
prosím neváhejte se obrátit na konzultanty ze společnosti RAVEN
(kontakty naleznete na www.raven.cz).

ROP NUTS II SEVEROZÁPAD – OBLAST PODPORY 4.2.:
BUDOVÁNÍ A ROZVOJ ATRAKTIVIT A INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
Atraktivní investici pro podnikatelské subjekty představují
projekty směřující do sféry cestovního ruchu. Na záměry tohoto
typu lze získat finanční prostředky z Evropského fondu pro
regionální rozvoj pomocí Regionálního operačního programu.
Česká republika je z administrativního hlediska členěna na
8 regionů soudržnosti a každý tento region (kromě regionu
soudržnosti Praha) má svůj vlastní Regionální operační program
(dále jen „ROP“). V následujících odstavcích se dozvíte
informace týkající se možností financování infrastrukturních
projektů cestovního ruchu realizovaných v Karlovarském a
Ústeckém kraji.
V Regionálním operačním programu NUTS II Severozápad
je na rozvoj cestovního ruchu zaměřena prioritní osa 4
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Prioritní osa je složena ze
tří základních oblastí podpory:
• 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního
ruchu,
• 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích
zařízení,
• 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR.
Z této prioritní osy jsou v současnosti vyhlášeny dvě výzvy pro
předkládání žádostí o dotaci a to sice v rámci oblasti podpory
4.1. a 4.2.

Oblast podpory 4.2 Budování a rozvoj atraktivit
a infrastruktury cestovního ruchu

• Žádat o dotaci v rámci oblasti podpory 4.2 nemohou
zemědělské subjekty,
• Žadatel musí mít v plném rozsahu způsobilost k právním
úkonům, mít stabilní a dostatečné finanční zdroje pro
zajištění své existence během realizace projektu a k účasti
na jeho financování, a to i po dobu udržitelnosti projektu,
• Žadatel musí být zaregistrován jako poplatník daně z
příjmů u místně příslušného správce daně podle § 33 odst.
1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů,
• Na majetek žadatele nebyl v posledních 10 letech před
podáním žádosti o dotaci prohlášen konkurz nebo povoleno
vyrovnání podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a
vyrovnání, není v úpadku nebo v likvidaci, vůči jeho majetku
neprobíhá insolvenční řízení nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení
věřitelů, není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
není proti němu veden výkon rozhodnutí,
• Minimální výše způsobilých výdajů je výzvou stanovena na
5 mil. Kč,

Výzva pro předkládání žádostí o dotaci do této oblasti podpory
byla vyhlášena 25. listopadu 2008 a příjem žádostí bude
ukončen 12. března 2009 ve 12 hodin.

• V případě, že je na předmět projektu uvaleno zástavní
právo, musí být splaceno min. 60 % kupní ceny či úvěru.
Břemeno vzniklé v důsledku realizace projektu, na který je
žádáno o dotaci, je tolerováno,

Cílem oblasti podpory je podpořit vybudování dostatečného
množství vysoce kvalitních ubytovacích a stravovacích zařízení
s dostatečnou kapacitou pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
odpovídající poptávce s dostatečným zázemím doprovodné
infrastruktury umožňující celoroční využití potenciálu
cestovního ruchu pro rozvoj regionu.

• Žadatel musí mít vyjasněny vlastnické vztahy
k nemovitostem, které jsou předmětem projektu - musí být
buď ve vlastnictví žadatele, nebo musí být uzavřen nějaký
smluvní vztah osvědčující dispoziční právo k nemovitosti
(nájemní smlouva alespoň na 5 (3 pro MSP) let od ukončení
projektu),

V rámci daného opatření je možné čerpat dotaci na projekty
zaměřené na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci lehkých
sezónních ubytovacích zařízení (např. veřejná tábořiště,
autokempinky, chatové osady), objektů pro celoroční využití
(penziony), ubytovacích zařízení hotelového typu úrovně
nejméně středního standardu (***) včetně související doplňující
infrastruktury a nezbytného zázemí.
Oprávnění příjemci
• Zájmová sdružení právnických osob § 20f až § 20i
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
• Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií
(právnické a fyzické osoby)
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• Ke dni podání žádosti musí žadatel prokázat oprávnění
podnikat v oblasti cestovního ruchu. Tímto oprávněním se
myslí oprávnění vydané podle zákona (např. živnostenské
oprávnění) k provozování činnosti, která má být výsledkem
realizace projektu, nebo oprávnění vyplývající z právního
postavení žadatele jako veřejnoprávního subjektu a
spadající do oblasti jeho působnosti dané zákonem (např.
obec a výstavba dopravní infrastruktury),
• Výstupy projektu, na které byla obdržena dotace, musí být
zachovány min. po dobu udržitelnosti projektu tj. u velkých
podniků 5 let po ukončení realizace projektu a u malých a
středních firem je tato doba stanovena na 3 roky.

Výzva měsíce
Forma a výše podpory
Úspěšný žadatel může získat podporu ve formě nevratné
přímé pomoci (dotace) ve výši až 40 - 60 % dle typu příjemce
podnikatele. Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých
výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu.
typ příjemce – počet zaměstnanců
malý podnikatel – do 50
střední podnik – od 51 do 250
velký podnik – nad 250

výše dotace
60 %
50 %
40 %

pozn.: doplněk do 100 % od výše dotace tvoří vlastní prostředky
žadatele
Způsobilé výdaje
Za způsobilé jsou u projektů zakládajících veřejnou podporu
považovány výdaje, které vznikly a byly skutečně uhrazeny
nejdříve v den vystavení Osvědčení o způsobilosti projektu
Řídícím orgánem ROP Severozápad.
V případě, že je dle pravidel dotačního titulu nutné provést
výběrové řízení na dodavatele, musí být nejdříve provedeno
výběrové řízení.
Za způsobilé jsou v této oblasti podpory považovány zejména
následující typy výdajů:
• nákup pozemků (do 10 % CZV) – pouze v případě, že kupní
smlouva bude uzavřena až po datu oznámení přijatelnosti
projektu žadateli;
• výkup budov určených k demolici ve výjimečných a řádně
odůvodněných případech (do 10 % CZV projektu) - pouze
v případě, že kupní smlouva bude uzavřena až po datu
oznámení přijatelnosti projektu žadateli;
• zabezpečení stavby (inženýrská činnost);
• odstranění stavby;
• stavební části stavby (povrchové terénní úpravy, hrubá
stavba, střecha, vnitřní úpravy, vnější úpravy) včetně
předem plánovaných vyvolaných nákladů;
• technické zařízení budov (vzduchotechnika, elektroinstalace
atd.) a zařizovací předměty (zdravotechnika);
• technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže);
• vybavení budov nezbytné k naplnění cílů projektu (např.
nábytek – drobný hmotný majetek lze do způsobilých
výdajů zahrnout pouze v případě, že bude veden jako
souhrn movitých věcí);
• nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty,
licence, know-how aj.);
• DPH (za podmínky, že příjemce plnění nemá nárok na
odpočet DPH na vstupu).
Povinné přílohy
Společně s žádostí je nutné doložit následující přílohy:
a) přílohy předkládané spolu se žádostí:
Podklady pro ekonomické hodnocení projektu, doklady o právní

subjektivitě žadatele, podklady pro posouzení finančního
zdraví žadatele, doklad o prokázání vlastnických vztahů,
doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku,
příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření, projektová
dokumentace, doklad o posouzení vlivu projektu na životní
prostředí, doklad o partnerství, doklad o zajištění finančního
krytí projektu, dokumentace k zadávacímu řízení (v případě, že
již proběhlo výběrové řízení na dodavatele).
b) přílohy předkládané před podpisem Smlouvy:
Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci,
smlouva o vedení účtu, úvěrová smlouva (v případě, že k
žádosti byl doložen závazný úvěrový příslib), dokumentace k
zadávacímu řízení (v případě, že již proběhlo výběrové řízení
na dodavatele).
Doporučení
Projekt by měl být koncipován tak, aby měl pozitivní vliv na
horizontální témata, tj. udržitelný rozvoj a rovné příležitosti.
V rámci projektu by mělo být využito alternativních zdrojů
vytápění, ekologicky šetrných druhů materiálů použitých při
výstavbě a rekonstrukci atd. tak, aby měl projekt pozitivní vliv
na životní prostředí.
Realizací projektu by měly být uplatněny principy rovných
příležitostí, tzn. nabídka služeb, které zvýší komfort
následujícím skupinám: senioři, rodiny s dětmi, handicapovaní
(bezbariérový přístup, bezbariérové pokoje, přirozená vodící
linie pro nevidomé), poskytování služeb dle specifických
požadavků hostů (dietní jídelníčky, specifické programy pro
různé znevýhodněné skupiny atd.), zaměstnávání i méně
kvalifikované či nekvalifikované pracovní síly, vytvoření
pracovních míst a podmínek pro znevýhodněné skupiny (matky
s malými dětmi, absolventi a další těžko umístitelní uchazeči
o zaměstnání). Bez pozitivního vlivu projektu na horizontální
témata má projekt pouze malou šanci na schválení.
Žadatel, jehož finanční zdraví je hodnoceno hůře než „E“, má
jen minimální šanci na schválení projektu a získání dotace,
proto doporučujeme žadatelům, kteří mají v úmyslu realizovat
projekt za spoluúčasti veřejných prostředků, nejdříve zhodnotit
jejich finanční zdraví.
Nejčastější chyby v žádostech
• Nevyjasněny vlastnické vztahy ke všem dotčeným
pozemkům
• Nedoloženy vyžadované přílohy v požadovaném rozsahu
• Rozpory mezi jednotlivými přílohami a žádostí
• Formální nedostatky v žádosti – chybějící či nedostatečné
údaje
• Nevhodné či chybné zvolení závazných indikátorů projektu
• Chybně zadaný druh výběrového řízení
Výše zmíněných chyb je možné se vyvarovat kvalitní a
dlouhodobou přípravou a také spoluprací s poradenskými
subjekty zabývajícími se dotační problematikou.
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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 dat 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
1,8
3,0
3,4
-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
-4,3
-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 ▪ leden 2009

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
IX-08
X-08
XI-08
6,6
6,6
n/a
5,6
5,6
n/a
4,4
4,4
n/a
3,0
3,2
n/a
7,1
7,1
n/a
6,8
7,5
n/a
6,6
7,1
n/a
n/a
n/a
n/a
12,1
12,8
n/a
8,0
8,2
n/a
n/a
n/a
n/a
3,8
3,8
n/a
6,9
7,2
n/a
4,6
4,7
n/a
4,2
4,2
n/a
7,9
8,1
n/a
5,6
5,7
n/a
2,5
2,5
n/a
3,1
3,0
n/a
6,5
6,4
n/a
7,8
7,8
n/a
n/a
n/a
n/a
4,1
4,3
n/a
10,0
10,0
n/a
6,4
6,4
n/a
6,3
6,6
n/a
n/a
n/a
n/a
7,0
7,1
n/a

Meziroční inflace
IX-08
X-08
XI-08
5,5
4,8
3,2
11,4
11,2
8,8
6,4
5,7
4,1
4,5
3,8
2,8
3,0
2,5
1,4
10,8
10,1
8,5
3,2
2,7
2,1
4,7
4,0
3,0
4,6
3,6
2,4
3,3
3,0
1,9
3,9
3,6
2,7
5,0
4,8
3,1
14,7
13,7
11,6
11,3
10,7
9,2
4,8
3,9
2,0
5,6
5,1
4,1
4,9
5,7
4,9
2,8
2,5
1,9
3,7
3,0
2,3
4,1
4,0
3,6
3,2
2,5
1,4
7,3
7,4
6,8
5,6
4,8
2,9
4,5
4,2
3,9
4,7
4,4
3,5
4,2
3,4
2,4
5,2
4,5
4,1
4,2
3,7
2,8

HDP per capita k Ø EU
2005
2006
2007
121,0
119,6
118,1
35,3
36,7
38,1
76,5
78,5
82,0
126,5
125,6
122,8
115,0
114,0
113,2
62,8
68,3
72,1
143,6
145,3
146,3
96,1
97,2
97,9
102,9
104,8
106,9
112,3
111,8
111,3
105,1
103,2
101,4
92,5
91,8
92,7
49,9
53,6
58,0
53,1
56,1
60,3
264,0
278,9
276,4
64,1
64,9
63,5
77,4
76,9
77,1
131,0
130,4
130,9
128,7
127,4
128,2
51,2
52,4
53,6
75,4
74,4
74,7
35,4
38,8
40,7
86,8
87,7
88,8
60,5
63,6
68,6
115,1
116,8
116,2
123,6
124,4
126,2
119,1
117,8
115,9
100,0
100,0
100,0

Cenová
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

hladina
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

k Ø EU
2007
105,4
46,0
62,6
136,9
103,2
71,3
126,0
88,6
93,0
106,7
102,9
87,7
65,0
59,7
105,1
65,7
73,2
103,1
100,0
63,4
84,6
64,7
76,9
63,0
121,4
116,4
112,3
100,0
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