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není asi velkou nadsázkou tvrdit, že letošní únor byl v evropském integračním
dění zabarven bílo-modře – tedy řecky; a to ne právě lichotivě. Řecká stopa
v událostech evropské integrace byla patrná již v období přelomu roku, v průběhu
letošního února se však objevila v poněkud dramatickém hávu. Teprve v průběhu
letošního února zodpovědné řecké autority definitivně přiznaly to, co objektivní
pozorovatelé s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládali již nejméně
tři předcházející měsíce – a sice to, že Řecko tedy rozhodně není zázračný
ekonomický ráj, jemuž se krize pozoruhodně vyhýbá, a že jeho veřejné finance
jsou ve stavu doslova odpudivém.
I byl představen řecký ozdravný, ambiciózní plán, vyvolavší vášnivé diskuse o
jeho reálné splnitelnosti; velké evropské státy musely činit dojímavá prohlášení,
že nenechají Řecko na holičkách, či na pospas útoků některých lačných států
mimoevropských, disponujících i v čase krize nadbytkem hotovosti. Řekové
současně vyrazili do ulic a záchranný plán, resp. jeho restriktivní obsah,
„nohama“ odmítli. Lze s jistotou předjímat, že letošní únor zdaleka nebyl
posledním „řeckým“ měsícem; jen si lze přát, aby byly příští řecké měsíce
opentleny větší mírou optimismu a naděje.
Letošní únor byl rovněž ve jménu budoucího výhledu EU v horizontu roku
2020. Ekonomická krize a některá nyní rezonující „nová témata“ jsou hlavním
obsahovým článkem strategického rozvojového dokumentu – Strategie Evropa
2020. Dlužno dodat, že její načasování je akurátní.
Po faktickém kolapsu předchozí Lisabonské strategie, v čase doznívání krize
a objevování se nových výzev se autoři tohoto konceptu v mnohém poučili – je
již podstatně méně ideologicky zabarvený v porovnání s jeho předchůdcem;
oslovuje dle mého názoru autentické priority, halí je do realistického hávu a
usiluje rovněž o otevření „Pandořiny skříňky“ – veřejných financí a stávající
impotence Paktu stability a růstu v jeho snaze udržet je v rámci jistých limitů
disciplíny.
Únor přinesl rovněž zveřejnění dosud nejaktuálnějšího žebříčku pořadí
vyspělosti 271 regionů soudržnosti typu NUTS II, reflektující nicméně těsně
předkrizovou situaci. V něm se Praha vyšplhala dokonce již na 5. místo (před
Vídeň či Stockholm!) v celé Evropské unii a Česká republika jako celek obhájila
svoji pozici druhé nejbohatší post-komunistické země (po Slovinsku) s 80,1 %
průměru EU.
Úřadu se s jistým zpožděním ujala nová Evropská komise a její český člen Štefan
Fule ve svém rozšiřovacím portfoliu se ihned zapojil do procesu islandského
začleňování.
Petr Zahradník

Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou
portál EurActiv.cz a společnost Grantika ČS
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Události

Europoslanci schválili podobu nové Evropské komise pod vedením
José Manuela Barrossa. Český kandidát Štefan Füle má na starosti
rozšiřování. Průběžná ekonomická prognóza Evropské komise
načrtla nelichotivý obrázek – ani v letošním roce se evropské
hospodářství razantně neodrazí ode dna a růst je odhadován na
pouhá 0,7 %. Česká vláda schválila aktualizovaný Konvergenční
program, který se vyznačuje malými ambicemi. Schodek veřejných
financí snížíme pod 3 % nejdříve v roce 2013.

POLITIKA
Nová Komise dostala od Parlamentu zelenou
Europoslanci dne 9. února schválili nové složení Evropské
komise předsedy José Manuela Barrosa. K jejímu složení se
měli europoslanci původně vyjádřit již 26. ledna, ale hlasování
bylo odloženo na únor. Důvodem byly výhrady europoslanců vůči
některým Barrosovým kandidátům, které se objevily po skončení
jejich „grilování“ a vyústily ve změnu bulharské nominace.
Složení nové Evropské komise
José Manuel Barroso (PT) předseda
Catherine Ashton (UK)
místopředs., vysoká představitelka
pro zahraniční věci a bezp. politiku
Viviane Reding (LU)
místopředsedkyně, spravedlnost,
základní práva a občanství
Joaquín Almunia (ES)
místopředseda, hospod. soutěž
Siim Kallas ((EE)
místopředseda, doprava
Neelie Kroes (NL)
místopředsedk., digitální agenda
Antonio Tajani (IT)
místopředs., průmysl a podnikání
Maroš Šefčovič (SK)
místopředseda, interinstitucionální
vztahy a administrativa
Janez Potočnik (SI)
životní prostředí
Olli Rehn (FI)
hospodář. a měnové záležitosti
Andris Piebalgs (LV)
rozvoj
Michel Barnier (FR)
vnitřní trh a služby
Androulla Vassiliou (CY) vzděláv.,kultura,mnohojaz.a mlád.
Algirdas Šemeta (LT)
daně a celní unie, audit a boj proti
podvodům
Karel De Gucht (BE)
obchod
John Dalli (MT)
zdraví a spotřebitelská politika
Máire Geoghegan-Quinn(IE) výzkum, inovace a věda
Janusz Lewandowski (PL) finanční plánování a rozpočet
Maria Damanaki (EL)
námořní záležitosti a rybolov
Kristalina Georgieva (BG) mezinárodní spolupráce,
humanitární pomoc a řešení krizí
Günther Oettinger (DE)
energetika
Johannes Hahn (AT)
regionální politika
Connie Hedegaard (DK)
opatření v oblasti změny klimatu
Štefan Füle (CZ)
rozšíření a politika sousedství
László Andor (HU)
zaměstn., soc. věci a sociál. začl.
Cecilia Malmström (SE)
vnitřní věci
Dacian Cioloş (RO)
zemědělství a rozvoj venkova
Pro novou Evropskou komisi, která i se svým předsedou
Barrosem čítá 27 členů, se vyslovilo 488 zákonodárců z
celkového počtu 736. O tom, že europoslanci se svých výhrad
vůči některým navrhovaným kandidátům nezbavili, svědčí i
fakt, že 137 z nich se složením komise nesouhlasilo, 72 se při
hlasování zdrželo a 39 se hlasování vůbec nezúčastnilo.
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Rozdílné názory panují i mezi českými zástupci v Evropském
parlamentu. Europoslanci z ODS, jejichž počet čítá devět
členů, se hlasování zdrželi, zatímco dva zástupci lidovců
a všech sedm sociálních demokratů hlasovali pro. Čeští
komunisté, kteří do europarlamentu vyslali čtyři zástupce, se
při hlasování rozdělili přesně napůl.
ODS své rozhodnutí zdržet se hlasování vysvětlila tím, že
„hlasování o Komisi jako celku znemožňuje zodpovědné
rozhodnutí o schopnostech jednotlivých komisařů.“ Ač
lednová slyšení představila „řadu kompetentních kandidátů“,
podle občanských demokratů mají v nové Barrosově komisi
zasednout lidé, o jejichž kvalitách existují ve straně silné
pochybnosti. Největší výhrady měli europoslanci z ODS vůči
nové „ministryni zahraničí“, která je zároveň místopředsedkyní
Komise, Catherine Ashton.
Mandát Evropská komise, která je podle druhého funkčního
období svého předsedy označována za Barroso II, je pětiletý.
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100209_2_cs.htm
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/komise-dostal
a-od-parlamentu-zelenou-007068

EKONOMIKA A EURO
Průběžná ekonomická prognóza EU: oživení
pokračuje, ale je křehké
Podle nejnovější aktualizace prognózy Evropské komise se
hospodářský výhled pro EU v podstatě nezměnil. Předpokládá
se, že HDP v roce 2010 vykáže růst o 0,7 % jak v Unii jako
celku, tak v eurozóně. I projekce inflace zůstávají v zásadě
beze změn na hodnotě 1,4 % pro EU a 1,1 % pro eurozónu.
Prognózy jsou poznamenány nadále převládající nejistotou, o
níž svědčí nedávný vývoj na finančních trzích.
Pro EU jako celek i pro eurozónu byly projekce růstu pro první
pololetí letošního roku v prognóze Komise upraveny mírně
nahoru. Jelikož však pro druhé pololetí byly revidovány lehce
směrem dolů, celková projekce tempa růstu HDP v roce 2010
zůstává v podstatě beze změny na hodnotě 0,7 % v obou
skupinách zemí. Tento výpočet je založen na aktualizovaných
výhledech pro Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko,
Polsko, Španělsko a Spojené království, které dohromady
tvoří 80 % HDP Evropské unie.
V delším horizontu by měl globální hospodářský růst
dočasně polevit v důsledku postupně slábnoucího účinku
stimulačních opatření a vlivu cyklu zásob. Mezi zeměmi
přetrvávají značné rozdíly, přičemž rozvíjející se ekonomiky
vykazují znatelně silnější oživení, neboť se obnovuje příliv
kapitálu a investorům se vrací chuť riskovat. Mimo EU dochází
k rychlejší hospodářské obnově, než se čekalo, ale do jaké
míry to v tomto roce Unii pomůže, teprve uvidíme.
Zlepšující se ukazatele nálady investorů v EU svědčí o
vzestupu ekonomické aktivity, avšak statistické údaje, zejména

Události
o průmyslové produkci a maloobchodním prodeji, nejsou v
poslední době až tak povzbudivé. Lepší situace v zemích
mimo EU, než jaká se očekávala, by sice mohla být pobídkou
pro vývoz, ale investice jsou stále velmi slabé a odrážejí
výjimečně nízkou míru využití kapacit.
Rizika ohrožující perspektivy růstu hospodářství EU v roce
2010 se stále jeví víceméně vyvážená. Pokud jde o protirůstové
faktory, situace na finančních trzích je nadále velmi nejistá
a podléhá závažným nepříznivým rizikům. Pokud jde o faktory
růstové, intenzita oživení světového hospodářství (zejména
v jihovýchodní Asii) a bezprostředně nadcházející obrat v cyklu
zásob v EU mohou mít větší dopad na domácí poptávku, než
se dnes předpokládá.
Víceméně vyvážená se pro tento rok zdají i rizika ohrožující
inflační výhled. Evropská komise očekává, že cenová stabilita
bude zachována – pomalu rostoucí ekonomika by měla udržet
inflaci na uzdě a vyvážit nárůst cen energií a komodit.
Průběžná ekonomická prognóza Evropské komise vykreslila
střízlivý obrázek pouze pozvolného oživení evropské
ekonomiky, který se pravděpodobně bude hodně blížit
skutečnosti. Zřetelné odražení se ode dna letos v Evropě
nenastane.
Průběžná prognóza Komise – meziroční růst HDP v %
země
1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010 4Q 2010
Německo
0,0
0,3
0,3
0,4
Španělsko
-0,1
0,1
-0,2
0,1
Francie
0,4
0,0
0,1
0,3
Itálie
0,4
0,1
0,2
0,3
Nizozemsko
0,3
0,3
0,3
0,3
Eurozóna
0,2
0,2
0,2
0,3
Polsko
0,1
0,5
0,8
0,9
UK
0,2
0,2
0,3
0,4
EU 27
0,2
0,2
0,2
0,3

2010
1,2
-0,6
1,2
0,7
0,9
0,7
2,6
0,6
0,7

Zdroj: Evropská komise, pozn.: průběžná ekonomická
prognóza je stanovována pouze pro EU, eurozónu a sedm
největších členských států
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/188

Vláda schválila Konvergenční program
Kabinet Jana Fischera na druhém únorovém zasedání schválil
aktualizovaný Konvergenční program a plán „ústupu“ od
protikrizových opatření (tzv. exit strategy).
Oba schválené dokumenty spolu úzce souvisejí: vhodný
„ústup“ od protikrizových opatření totiž podmiňuje zdravé
veřejné finance, které jsou klíčovou podmínkou vyžadovanou
Bruselem pro přijetí společné evropské měny.
Zásady exit strategy se dají ve stručnosti shrnout takto: úspory
a vysoké odvody a daně. Vláda například kývla na ponechání
sazeb DPH na 10 a 20 %, zachování nižší nemocenské

nebo vyšší daně z nemovitosti a také navrhla, aby vzniklo
nové daňové pásmo pro lidi s vysokými příjmy ve výši 25 %.
Další peníze do státního rozpočtu by měly přinést úspory na
jednotlivých ministerstvech.
Pokud jde o aktualizovaný konvergenční program, tam vláda
načrtla v zásadě dva možné scénáře: rychlejší, který by
umožnil přijmout euro v roce 2016, a pomalejší, jenž počítá
s rokem 2017.
Z Maastrichtských kritérií má Česko v současnosti problémy
zejména s těmi fiskálními. Potíž je u nás s deficitem veřejných
financí, který se loni vyhoupl na 6,6 % HDP (v roce 2008 přitom
činil pouze 2,1 %). Schodek by se podle predikce vlády měl pod
přípustná 3 % dostat až v roce 2013 nebo 2014.
Domníváme se, že konvergenční program je se svým plánem
fiskální konsolidace málo ambiciozní. Česká republika má
rozhodně na to, aby přijala euro v dřívějším období.
Nejčasnějším – a zároveň realistickým – datem, kdy bychom
mohli vstoupit do eurozóny, je rok 2014. Podmínkou je
splnění kritického 3% schodku vůči HDP v roce 2012 tak, aby
Konvergenční zpráva ECB a Evropské komise z jara 2013
mohly konstatovat soulad s maastrichtskými kritérii. A sražení
schodku pod 3 % k HDP do roku 2012 by při dostatečné
politické vůli nemělo být tvrdým oříškem.
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tisko
va-konference-po-jednani-vlady--8-2-2010--68041/
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/vlada-vcera-s
chvalila-konvergencni-program-a-exit-strategy-007060
Základní parametry Konvergenčního programu z 01/2010
v%
Reálný růst HDP
Harmonizovaná inflace
Míra nezaměstnanosti
Schodek veřejných rozpočtů *)
Veřejný dluh *)

2010
1,3
1,8
8,8
-5,3
38,6

2011
2,6
1,5
8,6
-4,8
40,8

2012
3,8
1,8
7,6
-4,2
42,0

Zdroj: Konvergenční program ČR, *) k HDP

ROZPOČET
Brusel schválil řecký plán úspor, nejistota trvá
Evropská komise zhodnotila stabilizační program Řecka a
doporučila, aby se drželo navrženého úsporného plánu, který mu
má pomoci z hluboké krize, a zároveň uložila přísné kontroly.
Evropská exekutiva Řecku nevěří a požaduje, aby Atény už v
polovině března předložily první zprávu o pokroku v boji proti
ohromnému deficitu a pak stejný krok opakovaly každé čtvrtletí.
Pro Řecko je pozitivní stanovisko Komise ke stabilizačnímu
plánu klíčové. Ta ho ovšem upozornila, že velmi pravděpodobně
musí dojít k ještě větším škrtům ve veřejném sektoru (než
je načrtnuto v plánu), pokud má řecký deficit v roce 2012
klesnout pod 3 % HDP.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropští poslanci shodili se stolu prozatímní dohodu mezi EU
a USA týkající se výměny informací o pohybech na bankovních
účtech s cílem potírání financování terorismu. Obávají se totiž o
narušení ochrany osobních údajů. Evropská komise zveřejnila
výsledky konzultace týkající se strategie EU 2020, která by
měla být následovníkem nepříliš úspěšné Lisabonské strategie.
V evropském parlamentu se opět schyluje k bitvě o minimální
povinnou délku mateřské dovolené.

Loňský deficit Řecka podle odhadů dosáhl 12,7 % HDP a v
plánu je jeho redukce na 2,8 % do roku 2012, což bude velmi
obtížné. Pokud se jeho realizace zadrhne, dají to bezpochyby
finanční trhy Řecku pocítit ještě silněji než nyní.
Rada ministrů financí Ecofin se přiklonila k návrhu Komise
a řecký stabilizační program schválila. Ministři financí také
odsouhlasili závěry mimořádné Evropské rady z 11. února,
v nichž se dočteme, že členské státy „v případě potřeby“
přijmou „rozhodná a koordinovaná opatření“ k zajištění stability
eurozóny – jinými slovy počítají s finanční pomocí (i když v
závěrech se výslovně uvádí, že řecká vláda o ni nepožádala).
Finanční trhy nyní spekulují, zda se Řecku pomoci od ostatních
členů skutečně dostane. Tvrdé jádro eurozóny v čele
s Německem jinou možnost ani nemá, pokud chce zachovat
eurozónu v její současné podobě.
V době uzávěrky tohoto čísla Měsíčníku se spekulovalo
o pomoci dosahující až 30 miliard eur, které by Řecku
poskytla skupina zemí EU v čele s Německem a Francií
(např. přes státem ovládané banky). Částka uvažovaná
pomoci koresponduje s finanční potřebou Řecka, kterou do
května musí vydat na úhradu v té době splácených v minulosti
vydaných dluhopisů a na aktuální rozpočtové potřeby.
Zatím se vše odehrává za zavřenými dveřmi a v rovině
spekulací, opravdového rozuzlení situace kolem řecké
pomoci se pravděpodobně dočkáme již v březnu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/116
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/brusel-schvalil
-recky-plan-uspor-nejistota-ale-trva-007048

VNITŘNÍ TRH
Směrnice o službách působí Bruselu bolehlav
Řadě států Evropské unie se do konce prosince minulého roku
nepodařilo zdárně implementovat směrnici o službách, i
když měly tři roky času, a teď čekají, jak se k tomu postaví
Evropská komise. V Česku proběhla implementace směrnice
bez problémů. Když designovaný komisař pro vnitřní trh Michel
Barnier v polovině ledna při parlamentním slyšení říkal, že je při
prosazování principů směrnice o službách nutné spoléhat spíš
na citlivé vyjednávání, než na tvrdé sankce, určitě nemluvil do
větru. Barnier totiž pochází z Francie, tedy země, která při její
implementaci dost pohořela.
Neslavná je situace i u našich sousedů Němců, jimž legislativní
proces komplikuje hlavně federální uspořádání administrativy.
V každé ze spolkových zemí (celkem jich je 16) totiž platí
trochu jiná pravidla, a tak se například zavádění jednotných
kontaktních míst ukázalo být „tvrdým oříškem“.
V Polsku sice příslušný zákon, který převádí směrnici o
službách do národní legislativy, vstoupil v platnost 28. prosince,
tedy tak, jak měl, ovšem praxe bezproblémová není. Podle
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tamních podnikatelů totiž chybí další legislativa, která by
umožnila převést principy směrnice do praxe, a náprava
může trvat dlouhé měsíce nebo i roky.
Zpoždění se nevyhnulo ani Slovensku, kde kabinet přijal
příslušný zákon implementující směrnici až v polovině ledna a
ten jde teď do parlamentních výborů, které s jeho přezkumem
nebudou hotovy dřív než v březnu. Při zavádění směrnice do
praxe bude největším problémem e-government.
Směrnice o službách na vnitřním trhu je učebnicovým příkladem
politiky odstraňování bariér a liberalizace trhů, které přinesla
Evropská unie. Že v některých státech situace není zdaleka tak
růžová, jak by to mělo být, je chybou tamějších vlád, které
se otevírání trhů a přístupu konkurenci poskytovatelů služeb
z ostatních členských států zuby nechty brání.
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/
index_en.htm
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/smer
nice-o-sluzbach-pusobi-bruselu-bolehlav-007033

FINANCE
Poslanci dali SWIFTu červenou
Parlament odmítl posvětit prozatímní dohodu mezi EU
a USA, která umožňuje americkým vyšetřovatelům přístup
k bankovním údajům evropských občanů a má pomoci
předcházet teroristickým útokům. Poslanci svým rozhodnutím
zasadili ránu do zad evropským vládám i americkým úřadům,
které SWIFT od 1. února užívaly.
Proti smlouvě hlasovalo 378 europoslanců, v její prospěch
jen 196. Výsledek se však dal očekávat, protože poslanci
proti úmluvě brojili již od konce listopadu, kdy ji bez předchozí
konzultace s EP schválili evropští ministři vnitra. Poslanci
sami nemohou navrhovat mezinárodní smlouvy, ale jejich „ne“
takovým dokumentům znamená, že se tvůrci legislativy budou
muset znovu chopit pera a hledat jiné cesty, jak poslance
přesvědčit.
Americké ministerstvo zahraničí je výsledkem hlasování v
Parlamentu zklamané. „Jejich verdikt narušuje důležitý
protiteroristický program, jehož výsledkem doposud bylo
přes 1500 zpráv a množství indicií pro evropské vlády,“ stojí
v prohlášení ministerstva. Systém SWIFT je podle Američanů
efektivní zejména díky tomu, že obsahuje data asi osmi tisíc bank
z celého světa a může denně zpracovávat miliony transakcí.
Předseda Parlamentu Jerzy Buzek výsledky hlasování přivítal
a řekl, že ministerskému návrhu chyběla vyváženost mezi
ochranou bezpečnosti a ochranou občanských svobod a
základních práv. Buzek původně prosazoval odložení platnosti
dohody a varoval ministry, že by bylo „nemoudré“ prosadit takto
kontroverzní dohodu bez souhlasu Parlamentu.
V reakci na rozhodnutí Evropského parlamentu se evropští
ministři vnitra jednomyslně shodli, že by měla EU začít s

Události
Američany jednat o nové dohodě o transferu bankovních
údajů, která by nahradila prozatímní smlouvu SWIFT.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
019-68675-039-02-07-902-20100209IPR68674-08-02-20102010-false/default_en.htm
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
poslanci-dali-swiftu-cervenou-007079

PODNIKÁNÍ
EU 2020: Unie se musí sjednotit a reformovat,
říká Komise
Evropská komise zveřejnila hodnocení Lisabonské strategie pro
růst a zaměstnanost a také výsledky konzultace zaměřené
na její následnici: EU 2020. Do sídla Komise v Bruselu až do
polovina ledna dorazilo více než 1.500 připomínek.
Většina členských zemí klade velký důraz na propojení EU
2020 s dalšími strategiemi, vzájemnou závislost hospodářské,
sociální a environmentální politiky, problém veřejných financí a
klíčovou roli malých a středních podniků v ekonomice. Mnoho
států volá po zefektivnění implementace a kontroly provádění
nové strategie a také posílení role Evropské rady.
Materiál Komise shrnuje také stanoviska dalších stakeholderů
od evropských regionů, přes zaměstnavatele a zahraniční
subjekty až po jednotlivce. Jejich pozice moc nepřekvapí:
regiony volají po „rovnocenném partnerství s centrálními
vládami“ při provádění strategie (a jejím propojení s kohezní
politikou), vědci po více penězích na výzkum, konzervativci v
Evropském parlamentu kladou důraz na dokončení jednotného
trhu, ekologové zase na „zelenání“ ekonomiky atd.

výzkumem a inovacemi, reformou trhů práce, podporou
podnikání (hlavně SMEs) a energeticko-klimatickou agendou.
Komise zmiňuje úspěchy při odbourávání administrativní
zátěže, tvorbě pracovních míst a fiskální konsolidaci, která v
některých státech Unie proběhla během poslední dekády, nebo
nasměrování strukturálních fondů do „prorůstových“ opatření.
Podle evropské exekutivy však Lisabonská strategie (a to
byla chyba) věnovala jen málo pozornosti otázkám, které
hrály klíčovou roli ve finanční krizi, jako jsou bankovní
dohled, sledování tzv. systémových rizik na finančních
trzích, spekulativních bublin nebo nadměrného zadlužování
domácností. Komise také kritizuje obrovskou propast mezi
státy Unie, které se nebojí reforem a těmi ostatními.
http://ec.europa.eu/eu2020/
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-2020-komi
se-unie-se-musi-sjednotit-a-reformovat-007045

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Bitva o délku mateřské mezi členskými státy
EU pokračuje
Výbor Evropského parlamentu pro práva žen usiluje o
prodloužení minimální délky povinné mateřské dovolené
na 20 týdnů. Některé členské státy se však staví proti – v
době hospodářské krize nechtějí více zatěžovat svůj systém
sociálního zabezpečení.
Evropský parlament v únoru zažil „déjà vu“, když se Výboru pro
práva žen podařilo schválit návrh portugalské europoslankyně
Edite Estrely na prodloužení minimální povinné délky
mateřské dovolené na 20 týdnů. S podobným návrhem se
totiž europoslanci již setkali. Bylo to v červnu loňského roku a
tehdy jej, především hlasy středopravicových a liberálně
orientovaných poslanců, smetli ze stolu.
Debata o minimální povinné délce mateřské dovolené
zaměstnává členské státy již delší dobu. V říjnu roku 2008
Evropská komise přišla s návrhem na novelizaci stávající
směrnice (92/85/EEC), která by současných 14 týdnů
prodloužila o další čtyři. Komise také doporučila, aby v průběhu
této doby členské země vyplácely ženám jejich plnou mzdu.
Ať už portugalská europoslankyně pro svůj návrh získá
dostatečnou podporu či ne, v europarlamentu lze očekávat
pokračování politické bitvy. Největší výhrady měla k návrhu
Velká Británie, která varovala před vysokými náklady. Je tedy
pravděpodobné, že v případě, že se portugalský návrh bude
projednávat na ministerské úrovni, Londýn jej zablokuje.
Evropský parlament bude o návrhu hlasovat 11. března 2010.

Evropská komise zveřejnila rovněž dokument, který hodnotí,
jak byla dobíhající Lisabonská strategie úspěšná. Pozitiva
strategie tkví hlavně v tom, že (zvlášť po její revizi v roce 2005)
přiměla všechny členské státy, aby se začaly více zabývat

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
014-69364-054-02-09-902-20100223IPR69363-23-02-20102010-false/default_en.htm
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/bitva-o-delku-ma
terske-dovolene-mezi-clenskymi-staty-eu-pokracuje-007132
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Události

Europarlament se pozitivně vyjádřil k probíhajícím přístupovým
rozhovorům s Chorvatskem a vyjádřil naději na brzký vstup
Zábřehu do Unie. Naopak v hodnocení tureckého pokroku zazníval
smíšený tón. Evropská komise vydala oficiální doporučení na
brzké odstartování přístupových jednání s Islandem. Česká
diplomacie zažila zklamání, když ministři vnitra ostatních států EU
nepodpořili své české kolegy v boji za zrušení vstupních víz při
cestování do Kanady.

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Komise nucená zobecnit návrh směrnice o
půdě
Po několika letech vyjednávání pět unijních států stále blokuje
směrnici o půdě. Rakousko, Francie, Německo, Nizozemsko
a Velká Británie znovu potvrdily svůj nesouhlas s
navrhovaným textem. Stalo se tak poté, co se španělské
předsednictví v Radě EU pokusilo nalézt politickou shodu.
Rámcovou směrnici o půdě Komise iniciovala již v září 2006
jako součást strategie pro ochranu půdy. Tu Evropský
parlament přijal v prvním čtení v listopadu 2007, a od té doby
o ní diskutují národní delegace. Postupně se dohodu snažila
zprostředkovat předsednictví portugalské, francouzské a
české. Všechna ale bez úspěchu.
Hlavními překážkami dohody je způsob identifikace oblastí s
kontaminovanou půdou a následného citlivého a finančně
efektivního systému revitalizace takové půdy. Politický tlak
na zlepšení ochrany půdy roste v souvislosti se schopností
půdy absorbovat molekuly uhlíku, což pomáhá v boji proti
klimatickým změnám.
Nově jmenovaný eurokomisař pro životní prostředí Janez
Potočnik během svého lednového „grilování“ prohlásil, že
prosazení směrnice o půdě bude jednou z jeho priorit.
Nutnost zlepšit ochranu půdy již několikrát vyjádřil i Evropský
parlament.
Přestože španělské předsednictví vyjádřilo očekávání,
že bude politická dohoda dojednána na setkání ministrů
životního prostředí 15. března, nejmenovaný diplomat řekl,
že ve skutečnosti existuje pouze „malá naděje“ na
pokrok. Diplomat doplňuje, že pokud zákulisní rozhovory na
vysoké úrovni nezmění postoje některých zemí, tak směrnice
neprojde.
V této souvislosti se šíří spekulace, že Evropská komise návrh
směrnice zcela stáhne, aby přišla s přijatelnější verzí, která by
byla obecnější a ne tolik detailní.
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/komise-nucena-zo
becnit-navrh-smernice-o-pude-007069

ROZŠÍŘENÍ
Předvstupní jednání s Chorvatskem by mohla
být ukončena ještě letos
Evropský parlament během svého únorového zasedání ocenil
ve třech oddělených usneseních loňské úsilí dvojice
kandidátských zemí Chorvatska a Makedonie na jejich
cestě do Evropské unie. Další kandidátská země Turecko si
místo pochvaly vysloužila pokárání za pouze omezený pokrok
v přístupových rozhovorech.
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Podle europoslanců by Chorvatsko mohlo završit přístupové
rozhovory s Evropskou unií v roce 2010 a jeho následný
úspěšný vstup mezi státy sedmadvacítky by tak povzbudil
integraci dalších západobalkánských zemí do unijních
struktur.
Pochvala,
kterou
si
Chorvatsko od europoslanců
vysloužilo,
nikoho
nepřekvapila. Tato jadranská
země, která nese status
kandidátského státu od roku
2004, podle konstatování
soudců Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii (ICTY) s tribunálem „plně spolupracuje“ a
urovnání dlouhotrvajícího hraničního sporu s členskou
zemí EU Slovinskem „umožnilo otevřít zbývající vyjednávací
kapitoly“. Evropský parlament proto doporučil, aby Rada EU
„co nejrychleji“ zahájila jednání v další z kapitol, která se týká
oblasti justice a vnitra.
Parlamentní
usnesení
týkající se Makedonie, které
během včerejšího plenárního
zasedání europoslanci rovněž
schválili, uvádí, že přístupová
jednání s touto kandidátskou
zemí budou odstartována „v
blízké budoucnosti“. Evropský parlament tak dal za pravdu
Evropské komisi, která tento krok doporučila.
Usnesení hodnotící pokrok,
kterého ve svých rozhovorech
dosáhlo Turecko, konstatuje, že
„rok 2005, kdy byly rozhovory
zahájeny, byl odrazovým
můstkem pro dlouhotrvající
proces
s
otevřeným
koncem.“ Europoslanci Ankaru pokárali za její postoj v kyperské
otázce nebo neimplementaci dodatku k Asociační dohodě. Na
druhou stranu ocenili normalizaci turecko-arménských vztahů a
roli Turecka v zajišťování regionální bezpečnosti.
Předpokládáme, že v horizontu následujících dvou až tří let
rozšíří řady Evropské unie Chorvatsko doplněné Islandem.
Ostatní balkánské státy si budou muset počkat až do druhé
poloviny této dekády.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTIO
N&reference=B7-0067/2010&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTIO
N&reference=B7-0065/2010&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTIO
N&reference=B7-0068/2010&language=EN
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/predvstupni-jedna
ni-s-chorvatskem-by-mohla-byt-ukoncena-jeste-letos-007073

Události
Komise: Island může začít s přístupovými
rozhovory
Evropská komise vydala oficiální doporučení na brzké
odstartování přístupových jednání s Islandem. Tento malý
severoevropský ostrov by mohl do Unie vstoupit v rekordním
čase, ale stejně tak by jej mohly zbrzdit otázky spojené s
rybolovem a spory s některými členskými zeměmi.
Island je na členství v Unii připraven a neexistuje tedy
žádný důvod, proč by se mělo se zahájením přístupových
rozhovorů déle otálet, shodli se eurokomisaři. Důvodem je
vysoká úroveň harmonizace islandského práva s evropským
acquis, která souvisí s účastí Islandu v schengenském
prostoru, kde neexistují hraniční kontroly, a s jeho členstvím v
Evropském hospodářském prostoru.
Evropská komise, která připravenost Rejkjavíku na členství
posuzovala hned v několika oblastech (politické, ekonomické a
právní), uvedla, že Island do puntíku splňuje tzv. Kodaňská
kritéria.
Kodaňská kritéria pro vstup země do Evropské unie
Kodaňská kritéria jsou tvořena souborem obecně formulovaných
požadavků, jejichž splněním je podmíněn vstup kandidátské
země do Evropské unie. Zformulována byla v červnu 1993 na
summitu Evropské rady v Kodani. Tato vstupní kritéria sledují,
zda kandidátská země:
1. se může prokázat stabilními domácími institucemi, které
garantují demokracii, právní stát, ochranu lidských práv a
respektování menšin;
2. má fungující tržní hospodářství, které je schopno odolávat
konkurenčním tlakům a tržním silám evropského trhu;
3. je schopna převzít závazky vyplývající z členství v EU
(obsažené v tzv. acquis communautaire), včetně cílů
politické, hospodářské a měnové unie.
I přesto, že severoevropský ostrov výše uvedeným podmínkám
vyhovuje, komisaři vytipovali oblasti, na kterých se musí ještě
zapracovat. V této souvislosti pak poukázali především na
existenci úzkých vazeb mezi politickou elitou a obchodními
kruhy, které by mohly vyústit ve střet zájmů.
Islanďané se zatím přímému členství v evropských strukturách
vytrvale bránili z obav ze zavedení kvót na výlov ryb a příchod
rybářů z ostatních členských států do islandských výsostných
vod. Ke změně názoru Islanďany přiměla až finanční krize.
Cestu Islandu do eurozóny by mohl zkomplikovat spor s
Velkou Británií a Nizozemskem o kompenzaci vkladů jejich
občanů, kteří měli své úspory v Icesave - internetové pobočce
zkrachovalé banky Landsbanki. Z posledního vývoje se zdá, že
Island poskytnout kompenzace odmítne.

VNĚJŠÍ VZTAHY
Staré země EU nepodpořily Čechy v otázce
kanadských víz
Zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci na konci
února přineslo Čechům zklamání. Evropská sedmadvacítka
totiž nepodpořila své kolegy v záležitosti s kanadskými
vízy, které vůči České republice země javorového listu zavedla
v polovině července loňského roku.
Vízová povinnost českých občanů při vstupu do Kanady
přitom platí již něco málo přes sedm měsíců. Kanadská
vláda je zavedla jako protiopatření proti zvýšenému počtu
žadatelů o azyl, kteří již příliš zatěžovali kanadský sociální
systém.
Český ministr vnitra Martin Pecina, který Českou republiku
v Bruselu zastupoval, si jen posteskl: „Já jsem na zásadu
solidarity apeloval. Je to první případ, kdy byla státu EU
zavedena víza. My jsme historicky první. A já si tedy ty projevy
solidarity samozřejmě představuji jinak.“
Ministr zároveň vyjádřil lítost nad tím, že se za Čechy
nepostavila žádná ze starých členských zemí Unie s
výjimkou Španělska, které nyní předsedá Evropské unii.
Českou republiku tak podle jeho slov podpořilo pouze
Rumunsko a Bulharsko, jejichž občané při cestování do
Kanady víza rovněž potřebují, a dvě sousední země Slovensko
a Maďarsko. Jako možné vysvětlení ministr Pecina v rozhovoru
pro Český rozhlas uvedl, že „Česká republika má u nich
(starých členských států) vroubek za to, že zaváděla na vlastní
pěst bezvízový styk s USA.“
Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmström uvedla, že v
polovině března Evropská unie plánuje uspořádat setkání
skupiny expertů, kteří by měli celou záležitost prozkoumat
a vyvodit další kroky. Malmström ministra Pecinu ujistila, že
pokud to bude nutné, Komise je připravena zavedení víz
pro držitele kanadských diplomatických a služebních pasů
podpořit.
Lze také předpokládat, že téma recipročních opatření vůči
Kanadě bude tvořit součást agendy březnového summitu EU
a budou se jím zabývat i ministři zahraničí.
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/
feb25rubfrontex.html
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/stare-clenskezeme-eu-nepodporily-cechy-v-otazce-kanadskych-viz-007145

REGIONÁLNÍ POLITIKA

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/
is_opinion_en.pdf

Jessica podpoří regeneraci brownfieldů v
Moravskoslezsku

http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/komise-island-mu
ze-zacit-s-pristupovymi-rozhovory-007139

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas a
viceprezident Evropské investiční banky Matthias Kollatz-Ahnen
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Události
podepsali smlouvu o financování holdingového fondu
Jessica. Fond, do nějž kraj převede 500 milionů korun z ROP
Moravskoslezsko, bude nabízet dlouhodobé úvěry, záruky a
investiční kapitál na projekty, které mají potenciál v budoucnu
vytvářet zisk.
Zatímco běžné operační programy nabízejí podporu výhradně
formou nenávratných dotací, Jessica regionům dává
možnost získat peníze zpět a v budoucnu je opět použít na
podporu dalších investic. Nástroj je určen výhradně na rozvoj
měst a městských oblastí.

ještě Bratislavský kraj, poslední dvacítku tvoří výhradně
regiony nováčků. Jde převážně o regiony v Bulharsku,
Rumunsku a Polsku.
Nejaktuálnější dostupné údaje pocházejí bohužel z roku 2007,
tedy ještě z doby před finanční a hospodářskou krizí.
Bohatství regionů Eurostat porovnává pomocí HDP na hlavu,
který upravuje tak, aby zohledňoval kupní sílu obyvatel daného
regionu.

Jessica je společnou iniciativou Evropské komise, Evropské
investiční banky a Rozvojové banky Rady Evropy a jejím
cílem je podpora udržitelných investic, růstu a zaměstnanosti
v městských oblastech. Na financování projektů se totiž mají
vedle peněz z evropských fondů podílet i EIB, komerční banky,
ale také soukromí investoři.

Podle tohoto měřítka je „Vnitřní Londýn“ (Inner London)
na více než trojnásobku evropského průměru (334 %).
Následuje jej Lucembursko (275 %), Brusel (221 %), Hamburk
(192 %) a Praha (172 %). Bratislavský kraj zaujímá dvanáctou
pozici (160 %). Jinak ale první dvacítku vyplňují regiony ze
zemí, jako je Německo, Nizozemsko nebo Velké Británie
(žebříček deseti nejbohatších a deseti nejchudších regionů viz
tabulka v hlavním tématu na straně 12).

Podmínky, za kterých bude Jessica poskytovat půjčky
nebo záruky, budou výhodnější, než je běžné na trhu.
Moravskoslezský kraj plánuje, že podpora poputuje na
regeneraci nevyužitých průmyslových objektů (tzv. brownfields).
Holdingový fond bude zpočátku spravovat Evropská investiční
banka.

Jak velké jsou rozdíly mezi novými a starými členskými
zeměmi ukazuje konec tabulky. Nejchudší je Severozápad
v Bulharsku (26 %), následovaný Severovýchodem v
Rumunsku a dvěma bulharskými regiony – Severocentrálním a
Jihocentrálním (všechny shodně 27 %). Na úrovni kolem 40 %
se pohybují některé polské a maďarské regiony.

Příklad Moravskoslezska budou zřejmě v nadcházejících
měsících následovat i další regiony soudržnosti. O
zpracování studie, která posoudí, zda je možné Jessicu
realizovat, požádaly EIB již regiony soudržnosti Severovýchod
a Jihovýchod.
Založení fondu Jessica představuje nový inovativní způsob
využívání peněz z evropských fondů, který na rozdíl od dotací
bude moci být využíván i po skončení programovacího
období 2007-2013. Moravskoslezský kraj je prvním, který se
k němu odhodlal, a jde tak správným příkladem i ostatním
regionům.
http://www.eib.org/about/press/2010/2010-015-morava-silesiais-first-czech-region-to-benefit-from-innovative-urban-renewal-i
nstruments-jessica.htm
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/investice-do-re
generace-brownfieldu-podpori-na-moravskoslezsku-novy-fond
-jessica-007062

Praha je pátým nejbohatším regionem v
Evropské unii
Nejnovější statistika Eurostatu prokázala, že Praha se jako
jediná z nových členských zemí zařadila do skupiny
deseti nejbohatších regionů v EU. Zveřejněné údaje navíc
opět potvrdily, že mezi starými a novými členskými zeměmi
zejí propastné rozdíly. „Vnitřní Londýn“, který tabulku vede, je
přibližně sedmkrát bohatší než bulharský Severozápad, který
jí uzavírá.
Z čísel Eurostatu dále vyplývá, že zatímco do první dvacítky
regionů se vedle Prahy probojoval z nových členských zemí

8

Měsíčník EU aktualit ▪ březen 2010

Eurostat má pro statistické účely Evropskou unii rozdělenou
na podobně velké celky, tzv. regiony soudržnosti neboli
NUTS II, které nemusí odpovídat správnímu rozdělení země.
V České republice je nejchudším regionem Severozápad
(61,7 %, Severozápad tvoří Karlovarský a Ústecký kraj),
naopak nejbohatším – pomineme-li Prahu – jsou Střední Čechy
(75,2 %, Střední Čechy odpovídají Středočeskému kraji).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/118022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/praha-je-patymnejbohatsim-regionem-eu-007114

Řada dalších zpráv, které se nevešly do komentované rubriky
„Události“, se týkala Řecka a jejich fiskálních a finančních
problémů. Patří sem i vyjádření Evropské investiční banky, že
instituce neporuší své „no bail out rule“. Jedná se o pravidlo, které
zakazuje použít úvěry EIB na řešení fiskálních problémů členským
státům. Chorvatsko učinilo další pokrok na cestě do EU, když mu
byly otevřeny další dvě vyjednávací kapitoly: rybolov a životní
prostředí.
1. ÚNORA
Finanční injekce ve výši 5 mld. eur pro programy rozvoje
venkova: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/10/102
Podpora z antiglobalizačního fondu pro litevské zaměstnance
oděvního a nábytkářského průmyslu: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=678&furtherNews=yes

2. ÚNORA
Je třeba vytvořit speciální subjekt EU zajišťující prosazování
evropských právních předpisů o odpadu: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/113
Prozatimní dohoda mezi EU a Srbskem vstoupila v platnost:
http://ec.europa.eu/enlargement/index_cs.htm

3. ÚNORA
Evropský parlament jednal o dopadech hospodářské krize na
důchodový a sociální systém: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/047-68305-032-02-06-90820100128STO68174-2010-01-02-2010/default_en.htm
Pomoc pro malé podniky zasažené krizí:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-68319-032-02-06-907-20100201IPR68316-01-02-20102010-false/default_en.htm
Jednání mezi EU a Norskem o zemědělských produktech:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/107

4. ÚNORA
Řada doporučení Evropské komise pro Řecko:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010_02_
03_sgp_en.htm
Komise zhodnotila Řecký program stability: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/116
Aktualizovaná zpráva Evropské unie:
http://europa.eu/bulletin/en/200907/sommai00.htm
EU slaví 20. výročí Společné podpory pro městský rozvoj:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/117
Půjčka EIB ve výši 115,5 mil. eur na malé a střední investice
na Ukrajině: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=BEI/10/14

5. ÚNORA
Chorvatsko, Turecko a Makedonie usilovně pracují na
přípravách vstupu do EU: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/027-68447-032-02-06-90320100204STO68446-2010-01-02-2010/default_en.htm
Podnikání a průmysl: od Lisabonské strategie k EU 2020:
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Kalendárium

Státní podpora – Komise dočasně schválila Maďarsku udělovat
omezené výše pomoci pro zemědělce nad 15 tis. eur:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/121

8. ÚNORA
eTwinning: virtuální partnerství škol slaví páté výročí vzniku:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/134
Evropská komise dala zelenou spolupráci členských států EU
s Kanadou, Japonskem a Švýcarskem na výměně pracovních
materiálů k auditům:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/136

9. ÚNORA
Ekonomika na prvním místě – téma pro neformální schůzku
hlav států: http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id
=1&focusId=440&lang=en
Bylo vybráno nové logo pro všechny biovýrobky v EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/142
EIB potvrdila: dotace jen na životaschopné projekty, nikoliv
pomoc států s fiskálními problémy: http://www.eib.org/about/
news/eib-confirms-no-bailouts.htm?lang=en

10. ÚNORA
Poslanci EP vyzývají k rychlejší reakci a užší koordinaci
v
eurozóně:
http://www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/043-68630-039-02-07-90720100209IPR68629-08-02-2010-2010-false/default_en.htm
Kultura: Evropa slaví 25. výročí Evropského hlavního města
kultury: http://ec.europa.eu/culture/news/news2459_en.htm
Statistiky: jak ekonomická krize zasáhla největší evropské
přístavy?:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
OFFPUB/KS-SF-10-011/EN/KS-SF-10-011-EN.PDF
Největší přístavy v EU v roce 2008
(podle mil. tun přepraveného zboží)
Rotterdam (NL)
Antwerpen (BE)
Hamburg (DE)
Marseille (FR)
Le Havre (FR)
Amsterdam (NL)
Immingham (UK)
Algeciras (ES)
London (UK)
Bergen (NO)

384,2
171,2
118,9
92,5
75,6
74,4
65,3
61,9
53,0
52,4

Dunkerque (FR)
Valencia (ES)
Taranto (IT)
Bremerhaven (DE)
Genova (IT)
Constanta (RO)
Tees & Hartlepool (UK)
Göteborg (SE)
Barcelona (ES)
Southampton (UK)

50,5
50,2
49,5
49,0
46,5
45,8
45,4
42,3
41,5
41,0

Zdroj: Eurostat
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Kalendárium
11. ÚNORA
Bezpečnost letecké dopravy v EU a technologie rentgenů
cestujících: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=MEMO/10/34

12. ÚNORA
Dohoda o podpoře Řecka: http://www.consilium.europa.eu/
showFocus.aspx?id=1&focusId=441&lang=en
Statistiky: Přistěhovalci poslali do svých rodných zemí 32 mld.
eur: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/211022010-AP/EN/2-11022010-AP-EN.PDF
Regionální politika: Podunajská strategie úspěšně odstartována:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm

15. ÚNORA
Ombudsman kritizuje chybu Komise ohledně kvót rybolovu
tresek: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=EO/10/5

16. ÚNORA
Zápis ze zasedání Rady EU k záležitostem vzdělávání,
mládeže a kultury: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/educ/112903.pdf
Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti – Je potřeba
odstranit diskriminaci pohlaví: http://ec.europa.eu/social/main.j
sp?langId=cs&catId=89&newsId=704&furtherNews=yes
2010: Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/04768974-039-02-07-908-20100212STO68925-2010-08-02-2010/
default_en.htm

17. ÚNORA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/112912.pdf
Evropský parlament za bezpečnější a zároveň otevřenější
internet: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_
page/039-68975-039-02-07-906-20100212STO68926-201008-02-2010/default_en.htm

18. ÚNORA
Výsledky průzkumu Evropské centrální banky o přístupu
financování malých a středních podniků v eurozóně:
http://www.ecb.int/press/pr/date/2010/html/pr100216.en.html
Studie Evropské komise ke změnám klimatu:
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
EU ve světě – Obnova Haiti je prioritou pro EU: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/24

19. ÚNORA
Komise stanovila dvě nová generální ředitelství pro energetiku
a pro boj proti změnám klimatu:
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http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_
id=9910&dt_code=NWS&lang=en

22. ÚNORA
Evropský parlament podpořil zájmy dětí z rozvedených
mezinárodních manželství: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/047-68978-039-02-07-90820100212STO68929-2010-08-02-2010/default_en.htm
Je třeba podpořit trh s mléčnými výrobky: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/10/21
Otevřeny dvě nové kapitoly přístupových jednání s
Chorvatskem: http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/
whatsnew/croatia_en.htm
Průmysl a podnikání - neformální setkání ministrů k ekonomické
situaci automobilového trhu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/169

23. ÚNORA
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/113001.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/112999.pdf
Statistiky Eurostatu: počet ubytování v roce 2009 klesl o 5 %:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/422022010-AP/EN/4-22022010-AP-EN.PDF

24. ÚNORA
EU podporuje růst venkovského hospodářství v severní části
Kypru: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/10/175

25. ÚNORA
Neformální summit zemí eurozóny:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/04269303-053-02-09-907-20100222STO69302-2010-22-02-2010/
default_en.htm
Připravuje se budoucnost evropského zemědělství:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=446&lang=en
Doporuční Komise pro Řecko: http://ec.europa.eu/economy_
finance/articles/sgp/2010_02_03_sgp_en.htm

26. ÚNORA
Spuštěn webový portál Vaše Evropa:
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/
Komise přijala zprávu o udržitelnosti biomasy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/192

Březen bude charakterizován řadou setkání nejvyšších
rozhodovacích orgánů EU. Dominovat jim bude tradiční jarní
Evropská rada. Ta bude mít na pořadu jednání řadu témat, kterým
bude pravděpodobně dominovat – v závislosti na aktuálním vývoji
– řešení situace Řecka. Stejné téma bude rozhodně na agendě i
setkání Ecofinu a Euroskupiny. Za zmínku stojí i setkání ministrů
dopravy, kteří se budou mimo jiné zabývat nařízením upravujícím
preventivní opatření v osobní letecké dopravě.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
2. 3. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
5. – 6. 3. 2010
Cordoba, Španělsko
- Neformální setkání ministrů zahraničních záležitostí
8. – 9. 3. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
11. – 12. 3. 2010 Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
15. 3. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k životnímu prostředí
15. 3. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
16. 3. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
22. 3. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k všeobecným a zahraničním záležitostem
25. – 26. 3. 2010 Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
29. – 30. 3. 2010 Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
31. 3. 2010
Barcelona, Španělsko
- Neformální setkání ministrů kultury

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Mezinárodní účetní standardy IFRS pro malé a střední podniky

DG MARKT

12.3.2010

Politika rozdělování rádiového spektra v EU

DG INFSO

9.4.2010

Evropská strategie pro podunajský region

DG REGIO

12.4.2010

Zelená kniha k ochraně lesů

DG ENVI

31.7.2010

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

Probíhající ekonomická krize, vykazující rozdílnou intenzitu dopadů
na ekonomický vývoj jednotlivých členských státech a jejich
ekonomikách, s velkou pravděpodobností povede i k výraznějším
změnám v pořadí jednotlivých národních států a jejich regionů.
Bohužel, nejaktuálnější údaje zpracované Eurostatem nám
nabízejí deskripci situace v posledním před-krizovém roce. I tato
pozice však může být pro vymezení výchozích pozic jednotlivých
členských států a jejich regionů poměrně signifikantní.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A JEHO NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI V EU
Míra ekonomické vyspělosti, tradičně vyjadřovaná
prostřednictvím přizpůsobeného a pro účely srovnání
harmonizovaného ukazatele HDP na obyvatele, dosáhla za rok
2009 pro celou EU-27 hodnoty 24.900 EUR. Percentuálními
odchylkami od této hodnoty jsou pak identifikovány státy a
regiony, vykazující různé míry disparity ve smyslu nadprůměrné
či podprůměrné ekonomické vyspělosti, implikující následně
i rozdíly v sociálních, environmentálních a dalších územních
charakteristikách konkrétních států a regionů.
V rámci EU a pro účely aktuální podoby i budoucího výhledu
Kohezní politiky je pochopitelně významné prioritní sledování
této diverzity na úrovni 271 regionů soudržnosti NUTS 2;
v percentuálním vyjádření vůči výše uvedenému průměru EU se
vyspělost těchto regionů pohybuje v širokém rozpětí mezi 26 %
- 334%. I tato ilustrace svědčí o potřebnosti Kohezní politiky EU
nejen v nynějším, ale i budoucích programovacích obdobích,
s cílem výrazného zúžení krajních hodnot tohoto intervalu,
především v jeho dolních hodnotách. Ekonomická vyspělost na
úrovni jedné čtvrtiny průměru EU se přitom týká bulharského
regionu soudržnosti Severozápadem, nejvyspělejším regionem
EU je již tradičně britský region Vnitřního Londýna.
Přibližně každý sedmý region EU se nachází nad úrovní
125 % unijního průměru
Nejbohatšími regiony EU tak za rok 2007 byly již zmíněný Vnitřní
Londýn (Inner London) s 334 % unijního průměru, na druhém
místě pak region soudržnosti Lucemburského velkovévodství,
představující současně bezkonkurenčně nejbohatší členský
stát EU (275 %), třetí se pak umístila belgická metropole Brusel

s 22 1% průměru EU. Hlavní město České republiky Praha se
posunula v meziročním porovnání z konce první desítky na páté
místo mezi evropskými regiony se 172 % unijního průměru.
Tímto umístěním se tak stala s přehledem nejrozvinutějším
regionem v rámci nových členských zemí Unie.
Mezi 41 regiony, jež přesáhly hladinu 125 % unijního průměru,
jich devět leží v Německu, pět v Nizozemsku a Velké Británii,
čtyři v Rakousku, po třech ve Španělsku a Itálii, po dvou v Belgii
a Finsku a po jednom v České republice, Dánsku, Irsku, Řecku,
Francii, na Slovensku, ve Švédsku a v Lucembursku (jež je
současně členským státem i regionem soudržnosti).
Přibližně každý čtvrtý region EU se nachází pod úrovní
75%
Nejméně rozvinutými regiony v tomto žebříčku byly regiony
bulharské a rumunské; nejnižší hodnota (26 % unijního
průměru) byla vykázána v případě bulharského regionu
Severozapaden; v jeho těsné blízkosti se nacházely další dva
bulharské (Severen tsentralen a Yuzhen tsentralen) a jeden
rumunský region (Nord-Est) s hodnotami 27 %. Pod úrovní
75 % unijního HDP, jež v nynějším programovacím období
otevírá největší příležitosti regionů využívat nástrojů Kohezní
politiky EU, se celkem nachází 66 regionů (15 polských, po
sedmi řeckých a rumunských, po šesti bulharských, českých
a maďarských, po čtyřech italských a portugalských, tři
slovenské, dva francouzské – oba zámořské departmenty,
po jednom španělském, slovinském, britském, estonském,
lotyšském a litevském – v případě všech baltských států, stejně
jako v případě Lucemburska, představujícím celý stát).

Regionální HDP na obyvatele (EU = 100 %)
10 nejvyspělejších
1. Inner London (UK)
2. Luxembourg (LU)
3. Bruxelles-Cap./ Brussel Hfdst. (BE)
4. Hamburg (DE)
5. Praha (CZ)
6. Île de France (FR)
7. Southern & Eastern (IE)
8. Groningen (NL)
9. Oberbayern (DE)
10. Stockholm (SE)
Zdroj: Eurostat

334
275
221
192
172
169
166
165
165
165

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 nejméně vyspělých
Severozapaden (BG)
Nord-Est (RO)
Severen tsentralen (BG)
Yuzhen tsentralen (BG)
Yugoistochen (BG)
Severoiztochen (BG)
Sud-Vest Oltenia (RO)
Sud-Est (RO)
Sud-Muntenia (RO)
Podkarpackie (PL)

26
27
27
27
31
32
33
34
34
37

EUROPE 2020 STRATEGY
Dokument Europe 2020 Strategy (EU 2020) představuje
v současnosti základní diskutovaný dlouhodobý strategický
ekonomický rámec Evropské unie v horizontu roku 2020.
Po konečném přijetí, předpokládaném pro březnový
12
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summit Evropské rady vedené probíhajícím španělským
předsednictvím, je ambicí tohoto dokumentu nahradit s rozpaky
přijímaný dokument předchozí – Lisabonskou strategii rozvoje
konkurenceschopnosti EU z roku 2000, následně zásadně

Téma
revidovanou na základě návrhů Kokova pracovního výboru
v roce 2005.
EU 2020 tak v sobě obsahuje nejen nenaplněné a nedovršené
úkoly Lisabonské strategie (především její klíčový cíl; EU
se totiž nestala do roku 2010 nejkonkurenceschopnějším
ekonomickým systémem světa), ale i skutečnosti nové (jež se
vyskytly v mezičase a souvisí s globální ekonomickou krizí).
Jako základní strategický dokument ekonomického rozvoje
EU bude EU 2020 mít rovněž zásadní determinující efekt na
budoucí podobu kohezní politiky EU po roce 2013.
EU na přelomu let 2008 a 2009 přijala strategii společného
postoje, jejímž smyslem byla (v zemích, kde nebezpečí
bylo zejména akutní) záchrana jejích finančních systémů a
krátkodobá stimulace poptávky, vedoucí k pozitivnímu zvratu
ve vývoji spotřebitelské, investorské a podnikatelské důvěry
prostřednictvím intervencí financovaných z veřejných zdrojů.

„New approach“ – nový přístup
Překonávání ekonomické krize je vnímáno jako příležitost
k naplnění nových rozvojových výzev v EU – silněji založených
na využití znalostního potenciálu a v podstatně silnější míře
se dále opírající o pohled ochrany životního prostředí a
ekologie. Znalosti, inovace a šetrné a efektivní využívání
přírodních zdrojů se tak stanou klíčovými adjektivy rozvojových
konceptů nadcházejícího desetiletí. Jejich naplnění je pak
spojováno s představou viditelné tvorby nových pracovních
míst (znamenající i řešení nynějšího stavu akcelerující
nezaměstnanosti). Nenaplnění těchto výzev a rozvojových
impulsů současně představuje i riziko nízkého růstu a stagnace,
během něhož by ekonomika EU – ve své vyspělosti i dynamice
– dále ztratila krok jak vůči USA (vyspělost), tak i Číně a dalším
asijským teritoriím (dynamika).
Pokud můžeme nějakou oblast naplňování Lisabonské
strategie označit za úspěšnou a v zásadě naplněnou, je jí
výrazné snížení průměrné míry nezaměstnanosti během
uplynulé dekády z 12 % na 7 % v roce 2008; existuje však
vážné riziko udržitelnosti tohoto vývoje. Hrozí, že dosažený
pozitivní výsledek bude krizovými dopady zničen. Právě proto
je nutné předejít stagnaci a pokusit se nalézt nové zdroje
ekonomického rozvoje.
Základ strategického dokumentu EU 2020 spočívá
v pokračování předešlé trajektorie partnerství pro růst a
zaměstnanost, přizpůsobené nově vzešlým potřebám (krizová
reflexe je koncentrována v rámci dokumentu Evropského plánu
ekonomického oživení (EERP).

Strategie EU 2020 je strategií priorit
Pozornost opatření by neměla být rozmělněna do množství
podporovaných oblastí, ale zaměřena na nevelký počet těch,
jež mají reálnou šanci přinést nejlepší výsledky.
Klíčovým omezením nadcházejícího období je stav a perspektiva
krizí těžce zasažených veřejných financí; vytvoření příznivějších

podnikatelských podmínek i nových a udržitelných pracovních
míst se tak bude muset obejít bez velkorysých rozpočtových
injekcí a spoléhat se na omezené veřejné zdroje.
První dlouhodobou výzvou je tak dostat deficity veřejného
sektoru zpět pod kontrolu. Poté, co se podaří jejich hodnoty
stlačit zpět k (či pod) mezní 3% hranici vůči HDP, je dalším
významným úkolem provedení zásadní reformy struktury
veřejných výdajů. Omezení výdajů na vzdělání a výzkum není
strategií EU 2020 doporučováno; na ostatní výdajové položky
by pozornost mohla být zaměřena.
Orientace podpor a incentivů by rovněž měla být prioritně
zaměřena na šetrné nakládání s energetickými zdroji, přírodou
a surovinami. Dalším uvědomovaným omezujícím momentem
jsou demografické vyhlídky v Evropě; již v předkrizovém období
představoval demografický vývoj podstatný faktor omezení
růstového potenciálu; krize přinesla nové problémy sociálního
charakteru a tento trend dále akceleroval. Proto řešením
je rovněž existence účinných opatření, překonávajících či
umožňujících řešit jevy jako sociální vyloučení, dětská chudoba,
nedostatečnost mezigenerační solidarity či nedostatečná míra
integrace přistěhovalecké populace. Cestou k řešení těchto
problémů je jak explicitní cílení zvýšení míry zaměstnanosti
mužů i žen, tak především modernizace systémů sociálního
zabezpečení. Orientace budoucích podpůrných politik tak bude
muset být zaměřena na příspěvek sociální soudržnosti, řešení
problému nezaměstnanosti a posílení sociálního začlenění
při odstraňování všech zbytných překážek fungování trhu
práce. S tím pochopitelně souvisí i potřebné přizpůsobení
vzdělávacích systémů.
Velmi klíčové je, aby se sociální, ekonomická a environmentální
linie rozvoje pojímala ve vzájemně se ovlivňujících souvislostech
a ve vzájemné rovnováze, neumožňující dlouhodobou převahu
jakékoliv z linií nad zbývajícími.
Navrženými klíčovými rozvojovými prioritami, jež odpovídají
výše popsaným předpokladům jsou následující tři témata:

1. Ekonomický růst založený na znalostech a
inovačních faktorech
Tato priorita je založena na podpoře ve čtyřech pilířích:

a) Vzdělávání
Předmětem zájmu jsou všechny vzdělávací úrovně. V oblasti
elementárního vzdělávání je cílem odstranění problémů
v základních dovednostech žáků (čtení, matematika, přírodní
vědy), jež přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí
(jedné ze dvou nejcitlivějších věkových skupin z pohledu
trhu práce). Předejít předčasnému odchodu ze vzdělávacího
systému a motivace udržení se v něm přispívá ke snížení
budoucího vyloučení z trhu práce (s možným následným
sociálním vyloučením). Silný akcent na ohrožené sociální
skupiny a respektování rovnosti žen a mužů je v tomto ohledu
vnímán jako samozřejmost. Neméně tak silná pozornost

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

13

Téma
musí být věnována opačnému spektru vzdělávacího systému
– špičkovému univerzitnímu vzdělávání. V EU je několik
z prvotřídních světových univerzit. Ambicí EU je zvýšit počet
excelentních univerzitních pracovišť a přeměnit je ve větší míře
v hybné síly znalostí a rozvoje. Potenciál je spatřován nejen
v realokaci investic ve prospěch univerzitních center excelence,
ale i potřebných reformách školských systémů a především
v intenzivnější součinnosti s firemní praxí. Výsledkem by mělo
být další posílení mobility studentů, opřené o nové získané
znalosti, jazykové dovednosti, osobní profesní kontakty i životní
zkušenosti z pobytu v zahraničí. Je navrhována nová etapa
stávajících nástrojů Erasmus, Leonardo, Erasmus Mundus
v doplnění s národními iniciativami.

b) Výzkum
Vize EU 2020 se velmi silně opírá o představu vytvoření
Evropského výzkumného prostoru. Ambicí je vytvořit vzájemně
propojenou výzkumnou komunitu na základě sdílení zdrojů,
společného rozvoje hlavní výzkumné infrastruktury napříč
EU a zvýšení kvality výzkumu na úroveň světové špičky;
ambicí je rovněž dále maximalizovat a urychlit praktické
přínosy výzkumu pro evropské korporace i sektor malých a
středních podniků, kde je velký prostor spatřován pro možnosti
partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP). Stále
existuje řada nenutných bariér, bránících užitečnosti kontaktů
a provázanosti těchto sektorů, jejichž odstranění nemusí
být nutně nákladově náročnou záležitostí, ale spočívá spíše
v přijetí rozhodnutí institucionální či legislativní povahy. I proto
by měl v rámci Jednotného vnitřního trhu integrálně fungovat i
prostor pro pohyb výzkumných pracovníků, znalostí a výstupů
v oblasti výzkumu a vývoje v rámci EU.

k finančním zdrojům; jeho smyslem je nejen posílení flexibility
a přizpůsobivosti bank při poskytování úvěrů, ale i využití
nebankovních možností financování. Inovativním podnikům
by měla být nabízena celá škála veřejných a soukromých
finančních zdrojů růstového kapitálu (podmínky pro jeho
uvolnění by měly být administrativně jednodušší, aby nebyly
omezovány rozvojové možnosti v případě vzniku a růstu
především malých inovativních podniků).
Kreativita, jako nutná podmínka rozvoje, vyžaduje rovněž
účinnou a funkční ochranu práv duševního vlastnictví
(týkající se ochrany inovativních know-how nových podniků,
transparentní správy práv autorů patentů, vynálezů, usnadnění
možností univerzit a výzkumných institucí při získávání kapitálu
prostřednictvím komercializace jejich myšlenek a vynálezů).

d) Digitální hospodářství
Potenciál digitálního hospodářství v EU také zůstává
nenaplněn. Přitom představuje podstatný rozvojový impuls
jak vůči inovativním malým a středním podnikům v průmyslu
a službách, velkým korporacím, ale i veřejnému sektoru a
občanské společnosti. Jeho prostřednictvím lze uvažovat i o
způsobech přizpůsobení projevů demokracie podmínkám 21.
století (výměna názorů prostřednictvím elektronických médií,
možnost účasti ve volbách prostřednictvím internetové sítě,
transparentnost a komparace volebních programů, sdílení
informačních databází rozhodných pro vytváření politického
názoru a preferencí).
Do roku 2020 je tak v rámci EU 2020 silně akcentována
potřeba obsahového rozšíření Jednotného vnitřního trhu o pilíř,
v němž se budou moci volně pohybovat v rámci EU znalosti,
výzkumné, vývojové a technologické poznatky.

2. Společenská vstřícnost a sociální začlenění

c) Inovace a kreativita
Zde se rovněž jedná především o nabídku atraktivnějších
rámcových podmínek, obsahujících současně i řadu
stimulačních nástrojů pro přístup a využití znalostí ze strany
podnikového sektoru. Specifickým problémem je přístup
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Post-krizové období bude patrně vykazovat významné změny
v podobě a struktuře trhu práce. Řada pracovních míst,
v období krize zrušených, se již nedočká své obnovy. Nová
pracovní místa budou patrně dominantně vytvářena v jiných
sektorech a činnostech, což může vyvolat nemalé strukturální
problémy. Riziko pracovního a sociálního vyloučení z důvodu
kvalitativní proměny podmínek na trhu práce vzrůstá. Je
patrné, že mnohde stále přítomná strnulost pracovní kariéry
se zdynamičtí a četnost změn u pracovních pozic se urychlí.
Jedním z nástrojů, jak zajistit adekvátní pracovní ochranu
v dynamičtějších, flexibilnějších podmínkách, je princip
flexicurity; tento princip je založen na symbióze tří vnitřně
propojených prvků: rozšíření flexibility trhu práce z hlediska
organizace, podoby pracovních vztahů (práce z domova,
dílčí úvazky, úvazky na dobu určitou, pohyblivá pracovní
doba apod.); jistota v podobě adekvátní, avšak nezneužívané
sociální ochrany; existence povinnosti celoživotního učení a
profesního tréninku.

Téma
Trvalý – a nikoliv jednorázově dosažený – rozvoj kvalifikace je
klíčová podmínka uplatnění se na trhu práce; jejím nástrojem je
proces celoživotního učení a profesního tréninku, představující
pro každého jednotlivého pracovníka projev vyšší jistoty
profesního uplatnění, než existence nejrůznějších nástrojů
sociální ochrany a benefitů. Umožňuje reagovat na výzvy
nových pracovních aktivit; současně udržuje stav reálné naděje
v období ztráty zaměstnání (především v případě čelení riziku
dlouhodobé nezaměstnanosti). Komplementarita s předchozí
prioritou je dána například ohromnými možnostmi propojení
procesu celoživotního vzdělávání s nabídkou nástrojů
digitálního hospodářství (například v podobě distančního
vzdělávání, e-learningových kursů apod.).
V EU obecně je reálná pracovní mobilita velice omezená. Výše
vymezené výzvy i prioritní oblasti rozvoje patrně povedou ke
zvýšené poptávce po pracovní síle v ekologických profesích, ve
zdravotnictví a sociálních službách a ve výzkumně-inovativních
aktivitách. Nabídka programů vzdělávání by tak měla
korespondovat s předpokládanou poptávkou po pracovní síle
i v období její zvýšené mobility.
Pro rok 2020 je tak ambicí mít vytvořeno více pracovních míst,
dosažení vyšší míry zaměstnanosti napříč celým věkovým
spektrem; při vytváření pracovních míst být motivován
k pozicím založeným na kvalitě. Současně je ambicí posílení
reálných možností vstupu na trh práce, zakládání nových
podnikatelských subjektů a hladkého přechodu v rámci trhu
práce v jedné zemi i napříč EU.

3. Konkurenceschopnější, propojenější a
ekologičtější ekonomika
Významným limitem ekonomického rozvoje budoucnosti se
stane dostupnost a cenová úroveň v současné době nejhojněji
využívaných energetických zdrojů. Proto jejich účinnější
využívání, přecházející až do fáze ekologizace hospodářství, bude
představovat významný parametr ekonomického rozvoje blízké
budoucnosti. Tradiční odvětví v průmyslu i ve službách budou
vykazovat potřebu významného přizpůsobení se tomuto trendu;
nově zakládaná odvětví z něj již budou implicitně vycházet.
Budeme-li v nadcházejícím období hovořit o korporátní
restrukturalizaci, budeme mít na mysli právě naznačený proces,
doplněný dalším zlepšováním fungování trhů zboží, služeb a
práce. Znamená to například, že zdrojem růstu produktivity se
stane úspornější využívání materiálových vstupů a snižování
vysokých nároků na zdroje. Lze současně předpokládat, že
většina stimulačních a regulačních nástrojů, jimiž hospodářská
politika disponuje, zamíří tímto směrem. Jedná se kupříkladu
o cílenou regulaci, obchodování s emisemi, daňovou reformu
či přizpůsobení daňových parametrů potřebám úspory zdrojů,
přednostní orientace grantů, dotací a půjček tímto směrem,
přizpůsobení výdajové strany rozpočtu při alokaci prostředků
veřejných investic, zadávání veřejných zakázek a při orientaci
rozpočtu na výzkum a inovace.

V tomto ohledu se ukazuje být klíčová modernizace konceptu
dopravní a energetické infrastruktury. Propojení a realizace
úspor z rozsahu v případě energetické sítě je stále spojeno
s překážkami, tvořenými národními hranicemi.

ICT technologie
Výrazné možnosti úspor pak nabízejí elektronická komunikační
média: celoevropské pokrytí udržitelnými vysokorychlostními
sítěmi může v řadě oborů omezit potřebu fyzického přesunu.
Výsledkem využití možností propojených dopravních,
energetických a komunikačních sítí je vedle optimálnějšího
využívání zdrojů a pozitivního dopadu na životní prostředí
i zlepšená bezpečnost, stabilita v zajištění energetických
dodávek a posílenější konkurenceschopnost propojenější
ekonomiky EU.

Doprava
Společně s tímto komplexním řešením sektorů síťových odvětví
existuje prostor pro opatření v rámci dopravní politiky samé.
Souvisí především se stále rostoucím podílem silniční dopravy
– tudíž hledání alternativ vůči ní, včetně kombinovaných
dopravních systémů, patří mezi prioritní oblasti. Lepší
propojenost stávajících dopravních sítí představuje další z nich,
stejně jako podpora čistých technologií v oblasti dopravních
prostředků i infrastruktury a její modernizace. A opět, možnosti
propojení dopravních a komunikačních sítí se nabízejí při
aplikaci velkých celoevropských projektů v této oblasti:
GALILEO, GMES, ERTMS (řízení silničního a železničního
provozu), SESAR (uspořádání letového provozu).

Energetika
Nynější odhady říkají, že přibližně do roku 2030 bude muset
v EU být nahrazena či zásadně rekonstruována přibližně
polovina elektráren. Pokud tato zásadní restrukturalizace
proběhne ekologicky šetrným způsobem, přibližně za 15
let bude možné, aby výroba elektřiny ve většině probíhala
nízkouhlíkovým procesem při dalším posilování bezpečnostních
standardů. Dotvoření systému energetické supersítě musí
zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů.

Průmyslová politika
Mottem blízké budoucnosti v této oblasti se stane integrovaná
průmyslová politika. Jejím předmětem bude například
řešení problému strukturálního přebytku kapacit (nadále
nevyužívaných v důsledku post-krizového vývoje), prioritní
důraz na využití inovačních kapacit, ekologických inovací,
nových technologií a dovedností. Veřejná podpora bude
v tomto „přesměrování“ hrát stěžejní roli. Jednotný vnitřní trh
především v oblasti pohybu zboží výrazně přispěl posílení
konkurenceschopnosti klíčových ekonomických sektorů;
integrovaná průmyslová politika by měla zajistit, aby toto platilo
i nadále a v důsledku post-krizové situace se významněji
neobjevovaly jevy izolacionismu a autarkie v rámci EU.
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Téma
Proto cílem této prioritní oblasti do roku 2020 je naplnit představy
týkající se stavu klimatu, energetického sektoru, kvalitativního
posílení průmyslové základny, naplnění potenciálu (především
inovativně zaměřených) malých a středních podniků; zdroje
nárůstu produktivity hledat v obezřetném a vstřícném chování
(nikoliv v extenzívních a jednorázových podobách růstu).

Fázování, postup
Následující období do roku 2020 bude mít v sobě zatím těžko
přesně určitelné dělítko: jím bude moment překonání krize,
jež navíc nebude jednotný ani v jednotlivých státech EU.
Proto je prvním nezbytným cílem, na nějž je možné následně
stavět, pokud možno střízlivé překonání krize a optimální
načasování uplatnění strategií pro její překonání (exit strategie)
– dominantní pozornost zde bude oprávněně zaměřena na
vyvážený a udržitelný hospodářský růst a ozdravení fiskálních
systémů.
Proces překonávání krize by tak měl být doprovázen obnovením
investiční důvěry, jež otevře přístup k úvěrům. K tomu je
podstatná i účinná regulace a dohled nad finančními trhy.
Pro nynější období je nejpodstatnější citlivě přejít od
fáze krátkodobé podpory poptávky k fázi udržitelné
makroekonomické stability, doprovázené a podmíněné
výrazným procesem ozdravení veřejných financí.

Naplnění cílů
Nový přístup ke stávajícím nástrojům. Pro tento účel je
formulována EU 2020 jako strategie pro konvergenci a integraci.
Ta je dále založena na několika rozměrech propojenosti v EU:
• vzájemná propojenost mezi členskými státy (v případě přijetí
určitých opatření na národní úrovni → viz například pozitivní
vliv německého „šrotovného“ na české automobilky;
• vzájemná propojenost mezi různými úrovněmi veřejné
správy (EU, národní státy, regiony, sociální partneři apod.);
• vzájemná propojenost jednotlivých zaváděných
hospodářských politik a jejich nástrojů (fiskální
nedisciplinovanost Řecka a předchozí neprůhlednost a
nekorektnost znamená rizikový element i pro eurozónu,
resp. pro evropské emerging economies);
• vzájemná propojenost v globálním kontextu (ani nejsilnější
národní členský stát EU není schopen držet izolovaně krok
s ostatními globálními ekonomickými centry).

Úplné využití možností jednotného vnitřního trhu
Prostředí Jednotného vnitřního trhu nabízí potenciálně
dostatečný rozměr pro naplnění cílů EU 2020. Řada
překážek na národní úrovni stále představuje projev
nenaplňování tohoto potenciálu. Zlepšení fungování trhů
v celounijním kontextu, s pozitivním efektem na spotřebitele
a možnosti jeho výběru, na rozšíření cenové konkurence a
naplnění potenciálu produktivity; s dostatečně konkurenčním
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prostředím stimulujícím rozvojový a inovativní prostor firem,
stále představuje klíčový a rozhodující růstový parametr
ekonomiky EU.
Nicméně, od jednotlivých fází vytváření Jednotného vnitřního trhu
došlo k významným kvalitativním proměnám. V roce 1993, kdy
byl Jednotný vnitřní trh oficiálně spuštěn, byl kupříkladu internet
zcela menšinovým, do chodu hospodářství téměř zanedbatelně
zasahujícím prvkem; totéž platí pro celý rozvoj odvětví ICT, který
se v posledních dvou dekádách stal rozhodujícím tahounem
růstu produktivity. Díky němu pak řada dalších oblastí služeb i
průmyslu čeká následná kvalitativní proměna (například on-line
interaktivní aplikace, implementované ve zdravotnictví, finančním
sektoru i zpracovatelském průmyslu či dalších odvětvích). Pro
naplnění tohoto potenciálu je zapotřebí překonání stále ještě
patrné národní fragmentace, jež brání toku elektronického
obsahu a spotřebitelům a podnikům v přístupu; pravidla a
struktura jednotného trhu by tak měla být přizpůsobena a
modernizována (či jen vzít v potaz) o tyto posledním vývojem
dosažené projevy.

Program EU do roku 2020 v globálním
kontextu
Je zapotřebí mít k dispozici hodnověrný a realistický program,
identifikující globální pozici EU. Výzvy obsažené ve strategii
EU 2020 nejsou výlučně evropskými výzvami; ostatní součásti
globální ekonomiky rovněž spatřují své rozvojové vyhlídky
v identických či obdobných oblastech (ekologické technologie,
informační a komunikační technologie, inteligentní sítě).
Schopnost předvídat tyto trendy je podmínkou, že EU obstojí
v globální soutěži (zvláště v post-krizovém období).
Mezi klíčové globální souvislosti současně patří i vytvoření
odpovídajících podmínek pro mezinárodní obchod v rámci
Světové obchodní organizace WTO. Zde brání řada překážek
všestranně výhodným mezinárodním tokům obchodu a investic
a zavedení korektních a férových pravidel. Pro EU má navíc
i specifický význam existence jasných pravidel pro vztahy se
zeměmi, disponujícími energetickými surovinami.

Učinit z Paktu stability a růstu důvěryhodný
nástroj rozvojové podpory
Není dobré se nechávat klamat proklamacemi o tom, že
Pakt stability a růstu funguje efektivně. Není tomu tak! Jak
již zdůrazněno výše, nikdy na tom EU nebyla z pohledu
zdravosti systému veřejných financí hůře, než je dnes. Potřeba
fiskální konsolidace je urgentní, úměrně tomu jak je situace
kritická. Nutnost přesměrování veřejných výdajů na tématické
cíle dokumentu EU 2020 povede k nutnosti úspor v jiných
výdajových položkách. Výdajové toky budou rovněž prioritně
orientovány směrem k realizaci programu strukturálních
reforem. Je současně vhodné se zamyslet nad tím, zda
Pakt stability a růstu představuje skutečně adekvátní nástroj
z pohledu úspěšného završení fiskální konsolidace.

V rubrice Dotační výzvy sledujeme za přispění dceřiné společnosti
České spořitelny konzultační firmy Grantika ČS 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

OP Přeshran.
spolupráce ČR
- Slovensko

Operační
program

(Pod)Oblast podpory/Program
Neinvestiční projekty v oblasti
přeshraničních aktivit

Vhodný žadatel

Uzávěrka

Územní samospráva, její organizační složka a příspěvková 24.3.2010
organizace, příspěvková organizace státu, Hospodářská komora,
Agrární komora, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná
výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob,
organizační jednotka sdružení, NNO, evidovaná právnická osoba,
Hasičský záchranný sbor

Operační program Životní prostředí

OP
Podnikání a
inovace

OP Výzkum Oblast podpory 3.2: Propagace a Výzkumné organizace
a vývoj pro informovanost o výsledcích VaV
inovace (informační infrastruktury pro VaV)

29.4.2010

program Eko-energie III

Podnikatelé

30.6.2010

program Potenciál III

Podnikatelé

31.12.2010

program Spolupráce – klastry II

Klastry

30.5.2010

program Marketing II

Podnikatelé

30.6.2010

Podoblast podpory 2.1.1:
Snížení imisní zátěže ze zdrojů v
objektech nenapojených na CZT

Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí 30.4.2010
a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky
krajů, kraje, státní podniky, státní organizace, Česká republika –
prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace
- stát, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně
prospěšné společnosti, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné
z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty,
obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními
subjekty, družstva, podnikatelské subjekty – fyzické osoby

Podoblast podpory 2.1.2: Snížení
příspěvku k imisní zátěži obyvatel
omezením emisí z energetických
systémů včetně CZT

stejně jako podoblast podpory 2.1.1. kromě podnikatelských 30.4.2010
subjektů – fyzických osob, církví a náboženských společností, (30.6.2011
obecně prospěšných společnost
pro velké
projekty)

Podoblast podpory 2.1.3: Snížení Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí 30.4.2010
imisní zátěže omezením prašnosti a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky
z plošných zdrojů
krajů, kraje, příspěvkové organizace - stát
Podoblast podpory 2.1.4: Doplnění Obce a města, kraje, příspěvkové organizace - stát
a inovace systémů sledování a
hodnocení imisní zátěže v ČR

30.4.2010

Oblast podpory 2.2a: Rekonstrukce stejně jako podoblast podpory 2.1.2.
spalovacích zdrojů s instalovaným
výkonem větším než 5 MW za
účelem snížení emisí NOx, SO2 a
prachových částic

30.4.2010
(30.6.2011
pro velké
projekty)

Oblast podpory 2.2b: Rekonstrukce
nespalovacích zdrojů za
účelem snížení emisí NOx nebo
prachových částic

Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí 30.4.2010
a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky (30.6.2011
krajů, kraje, státní podniky, státní organizace, Česká republika pro velké
– prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové projekty)
organizace - stát, obchodní společnosti vlastněné obcemi či
jinými veřejnoprávními subjekty, družstva, podnikatelské subjekty
– fyzické osoby
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Dotační
výzvy

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Integrovaný
operační
program

OP Lidské
zdroje a
zaměstnanost

ROP
Jihozápad

Operační program Životní prostředí

Oblast podpory 2.2c: Technická
opatření na zdrojích vedoucích k
odstranění či snížení emisí VOC

Příspěvkové organ. a organiz. složky krajů, státní podniky, příspěvk. 30.4.2010
organizace – stát, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými
veřejnoprávními subjekty, družstva, podnikatelé (fyz. osoby)

Podoblast podpory 3.1.1: Výstavba Obce a města, přísp. organiz. a organiz. složky obcí, měst a krajů, 30.4.2010
a rekonstrukce zdrojů tepla
svazky obcí, kraje, ČR (prostřednictvím organizačních složek), (30.6.2011
využívajících OZE
příspěvk. organizace – stát, VŠ, veřejné výzkumné instituce, obchodní pro velké
společnosti plně vlastněné veřejnoprávními subjekty, NNO, VZP
projekty)
Podoblast podpory 3.1.2: Výstavba stejně jako podoblast podpory 3.1.1.
a rekonstrukce zdrojů elektřiny
využívajících OZE

30.4.2010
(30.6.2011)

Podoblast podpory 3.1.3: Výstavba stejně jako podoblast podpory 3.1.1.
a rekonstrukce zdrojů pro
kombinovanou výrobu elektrické
energie a tepla využívajících OZE

30.4.2010
(30.6.2011)

Podoblast podpory 3.2.1:
Realizace úspor energie

stejně jako podoblast podpory 3.1.1.

30.4.2010

Podoblast podpory 3.2.2:
Využívání odpadního tepla

stejně jako podoblast podpory 3.1.1.

30.4.2010

Oblast podpory 1.1: Modernizace
regionální silniční sítě

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

14.5.2010

Oblast podpory 3.1a: Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 14.5.2010
kraji a obcemi, NNO, MSP, zájmová sdružení právnických osob

Oblast podpory 3.1a: Výstavba
Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 14.5.2010
turistických cest (pouze pěší stezky kraji a obcemi, NNO, MSP, zájmová sdružení právnických osob s
a hipostezky)
tím, že podnikají minimálně dva roky
Grantové projekty pro oblast
Obce, kraje, Magistrát hlavního města Praha a 22 městských částí 30.3.2010
podpory 4.1: Zvýšení kvality řízení hlavního města Prahy
v úřadech územní veřejné správy
Individuální projekty pro oblast
Správní úřady, ministerstva a další organizační složky státu
podpory 4.1: Řízení lidských zdrojů
v úřadech státní správy
Oblast podpory 3.2: Služby v
Příspěvkové organizace zřizované nebo zakládané Ministerstvem
oblasti veřejného zdraví (Aktivita A) zdravotnictví, Ministerstvem obrany, kraji a obcemi, fyzické a
právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

2.4.2010

Oblast podpory 3.2: Služby v
Ministerstvo zdravotnictví ČR
oblasti veřejného zdraví (Aktivita C)

2.4.2010

Oblast podpory 1.1: Zvyšování
Školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, právn. osoby
kvality ve vzdělávání v Plzeňském působící ve vzdělávání a kariérovém porad., města, obce a svazky
kraji
obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a
oborová sdružení, hospodářská komora, zaměstnavatelé, NNO

9.4.2010

Oblast podpory 1.1: Zvyšov. kvality stejně jako oblast podpory 1.1. v Plzeňském kraji
ve vzdělávání ve Zlínském kraji

8.4.2010

Oblast podpory 1.2.: Rovné příležit. stejně jako oblast podpory 1.1.
ve vzdělávání ve Středočesk. kraji

26.3.2010

Oblast podpory 1.2.: Rovné příležit. stejně jako oblast podpory 1.1.
ve vzdělávání ve Zlínském kraji

8.4.2010

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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Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny firmou
Grantika ČS jsme zařadili případovou studii společnosti Gumotex,
a.s. na využití dotace z fondu EU na realizaci opatření na snížení
energetických ztrát výrobní budovy. Projekt byl spolufinancován
z Operačního programu Podnikání a inovace, z programu
Ekoenergie dotací dosahující téměř 15 milionů korun a firma pro
její získání využila poradenských služeb konzultantské společnosti
Grantika ČS.

Případová
studie

PROGRAM EKOENERGIE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÝCH ZTRÁT VÝROBNÍ BUDOVY
Žadatel/realizátor projektu

Praktické zkušenosti žadatele

Název společnosti: GUMOTEX, akciová společnost
Sídlo společnosti: Břeclav, Mládežnická 3A/3062, 690 75

Společnost Gumotex v průběhu posledních 10 let realizovala
velké množství projektů menšího, ale také většího investičního
rozsahu. Jednalo se například o Technické zhodnocení budovy,
Rekonstrukce objektu 54 a Zateplení budovy 24 včetně výměny
výplní otvorů. Společnost má také zkušenosti s realizací
projektu financovaného z programu EU. Konkrétně se jedná
o projekt ,,Zařízení na snížení emisí“ z Operačního programu
infrastruktura, opatření 3.3.

Společnost Gumotex je největším tuzemským zpracovatelem
polyuretanových pěn. Pro zákazníky z nábytkářského
průmyslu vyrábí pěnové matrace a různé tvarované výrobky,
pro automobilový sektor vyrábí pěnové výplně sedáků, hlavové
opěrky, sluneční clony a další drobné díly interiérů vozidel.
Společnost je mimo jiné producentem gumárenské směsi a
speciální směsi pro povrchově upravované materiály, které
jsou základem pro výrobu nafukovacích matrací, výrobků pro
sport a volný čas (čluny, lodě, rafty). Výrobní program doplňuje
výroba speciálních produktů, jako jsou nafukovací stany a
boxy, nebo další prvky integrovaných záchranných systémů.

Informace o projektu
Název projektu:
Program:
Termín realizace:
Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Snížení energetických ztrát budovy č. 13
OPPI – Eko energie, výzva č. II
10.4.2009 – 31.7.2010
14 969 300 Kč
5 987 000 Kč

Předmět projektu
Předmětem projektu ,,Snížení energetických ztrát budovy č.
13“, je samostatně stojící objekt, který byl postavený v první
polovině 20. století. V současnosti slouží objekt jako výrobní
budova, ve které jsou umístěny stroje pro šití gumových
předmětů a jejich kompletaci. Ve 3. a 4. NP jsou prostory určené
pro činnosti s lepidly, odvětrávané pomocí vzduchotechniky.
Konstrukčně se jedná o prefamonolitickou stavbu s přízemím
a 4 nadzemními podlažími.
V současné době dochází ke značným energetickým ztrátám,
které jsou zapříčiněny nevyhovujícími špatně těsnícími okny a
vraty budovy a také nedostatečnou, resp. téměř žádnou izolací
obvodového pláště. Záměrem projektu je snížení energetických
ztrát budovy, kterých bude dosaženo zateplením obvodových
konstrukcí, výměnou výplní otvorů, opravou a instalací ventilů
s TRV a rekonstrukcí vzduchotechniky, která je pro tyto
prostory, v nichž jsou používána lepidla, nezbytná.

Cíle projektu
Cílem projektu je maximální úspora energie využívané
k vytápění výrobní budovy č. 13, a to zateplením obvodového
pláště, výměnou otvorových prvků, regulací otopného systému
a modernizací vzduchotechniky s instalací rekuperace, a
také optimalizací ekonomického provozu energetického
hospodářství (snížení provozních nákladů spojených
s vytápěním budovy).

Na základě výše uvedených skutečností lze říci, že má žadatel
dostatečné zkušenosti jak s vedením, tak i s udržitelností
podobných projektů. Realizace projektů takového rozsahu
znamená vždy značné finanční zatížení. Z tohoto důvodu bylo
pro společnost získat dotaci jednou z možností, jak zajistit
dobré finanční podmínky pro realizaci projektu a její budoucí
vývoj. V případě neúspěchu by společnost realizovala projekt
v menším rozsahu, avšak schválení projektu a přidělení
dotace představuje možnost efektivního využití disponibilních
prostředků pro její další rozvoj.

Komentář žadatele
Jednalo se o náš druhý projekt podaný v rámci Strukturálních
fondů a průběh vyřízení dotace můžeme hodnotit jen kladně.
Značnou měrou se na této skutečnosti podílelo rozhodnutí
spolupracovat s poradenskou společností GRANTIKA ČS.
Profesionální přístup a skvělá komunikace vše maximálně
usnadnily a zabezpečily bezchybný průběh vcelku složité
administrativy. Realizace projektu nám pomůže zefektivnit
logistické vazby vnitřních procesů a tím zvětšit naši
konkurenceschopnost. Zvyšování výkonu se současnou
minimalizací nákladů je v této nelehké době naším hlavním
cílem.

Komentář zpracovatele
Program Eko energie je součástí Operačního programu
Podnikání a inovace. Jeho cílem je prostřednictvím dotací
stimulovat aktivitu podnikatelů, zejména malých a středních,
v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby
primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných
a druhotných zdrojů.
Společnost Gumotex získala 40 % z celkových způsobilých
výdajů na snížení energetických ztrát výrobní budovy. Jednalo
se o důležité finanční prostředky, které umožnily společnosti
realizaci projektu v plném rozsahu.
Příjem registračních žádostí do třetí výzvy programu
Ekoenergie je naplánován na 1.3.2010. V rámci programu je
opět možné snížení energetických ztrát budov prostřednictvím
zateplení budovy, výměny oken a dveří, výměny topného
zařízení.
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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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2006
2,8
6,3
6,8
3,3
3,2
10,0
5,4
4,5
4,0
2,2
2,0
4,1
12,2
7,8
5,6
4,0
3,8
3,4
3,5
6,2
1,4
7,9
5,8
8,5
4,9
4,2
2,9
3,1

Růst HDP
2007
2008
2,9
1,0
6,2
6,0
6,1
2,5
1,6
-1,2
2,5
1,3
7,2
-3,6
6,0
-3,0
4,5
2,0
3,6
0,9
2,3
0,4
1,6
-1,0
4,4
3,7
10,0
-4,6
9,8
2,8
6,5
0,0
1,0
0,6
3,7
2,1
3,6
2,0
3,5
2,0
6,8
5,0
1,9
0,0
6,3
6,2
6,8
3,5
10,4
6,4
4,2
1,0
2,6
-0,2
2,6
0,6
2,9
0,9

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2006
2007
2008
0,3
-0,2
-1,2
3,0
0,1
1,8
-2,6
-0,7
-2,1
5,2
4,5
3,4
-1,6
0,2
0,0
2,3
2,6
-2,7
3,0
0,3
-7,2
-2,9
-3,7
-7,7
2,0
1,9
-4,1
-2,3
-2,7
-3,4
-3,3
-1,5
-2,7
-1,2
3,4
0,9
-0,5
-0,3
-4,1
-0,4
-1,0
-3,2
1,3
3,7
2,5
-9,3
-5,0
-3,8
-2,6
-2,2
-4,7
0,5
0,2
0,7
-1,6
-0,6
-0,4
-3,6
-1,9
-3,6
-3,9
-2,6
-2,7
-2,2
-2,5
-5,5
-1,3
0,0
-1,8
-3,5
-1,9
-2,3
4,0
5,2
4,5
2,5
3,8
2,5
-2,7
-2,7
-5,5
-1,4
-0,8
-2,3
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Saldo běžného účtu k HDP
2006
2007
2008
2,0
2,2
-2,5
-18,4
-25,2
-25,4
-2,4
-3,2
-3,1
3,0
1,5
2,2
6,5
7,9
6,6
-16,9
-17,8
-9,4
-3,6
-5,3
-5,2
-11,2
-14,3
-14,6
-9,0
-10,0
-9,6
-0,5
-1,0
-2,3
-2,6
-2,4
-3,4
-6,9
-11,9
-17,8
-22,5
-22,3
-13,0
-10,6
-14,5
-11,7
10,3
9,7
5,5
-7,5
-6,8
-7,1
-9,2
-6,1
-5,6
9,3
8,7
4,8
2,8
3,6
3,2
-2,7
-4,7
-5,1
-10,0
-9,4
-12,1
-10,5
-13,4
-12,2
-2,5
-4,8
-6,2
-8,2
-5,7
-6,6
4,5
4,2
3,0
8,4
8,8
6,3
-3,3
-2,7
-1,6
-1,3
-1,1
-2,0
Veřejný dluh k
2006
2007
88,1
84,2
22,7
18,2
29,4
29,0
31,3
26,8
67,6
65,0
4,5
3,8
25,0
25,1
97,1
95,6
39,6
36,1
63,7
63,8
106,5
103,5
64,6
58,3
10,7
9,0
18,0
16,9
6,6
6,6
65,6
65,9
63,6
62,0
47,4
45,5
62,2
59,5
47,7
45,0
64,7
63,6
12,4
12,6
26,7
23,3
30,5
29,3
39,3
35,2
45,9
40,5
43,2
44,2
61,3
58,7

HDP
2008
89,8
14,1
30,0
33,5
65,9
4,6
44,1
99,2
39,7
67,4
105,8
48,4
19,5
15,6
13,5
72,9
63,8
58,2
62,6
47,2
66,3
13,6
22,5
27,7
34,1
38,0
52,0
61,5

Míra nezaměstnanosti
XI-09 XII-09
I-10
8,0
8,1
8,0
7,7
8,0
8,1
7,8
8,0
8,2
7,1
7,3
n/a
7,5
7,5
7,5
15,5
15,5
n/a
13,0
13,3
13,8
n/a
n/a
n/a
18,9
18,9
18,8
10,0
10,0
10,1
8,3
8,5
8,6
6,2
6,1
6,2
22,0
22,6
22,9
n/a
n/a
n/a
5,9
6,0
5,9
10,8
10,8
11,1
7,0
7,2
7,0
4,0
4,1
4,2
5,5
5,4
5,3
8,7
8,7
8,9
10,3
10,3
10,5
n/a
n/a
n/a
6,8
6,8
6,8
13,5
13,6
13,7
8,8
8,9
9,0
8,7
9,0
9,1
7,8
n/a
n/a
9,4
9,5
9,5
HDP per capita k Ø EU
2006
2007
2008
118,4
118,1
113,9
36,5
37,5
40,2
77,6
80,3
80,1
122,9
120,1
118,4
115,9
115,1
116,1
65,9
69,5
68,2
146,9
149,6
136,6
92,9
94,2
93,9
104,2
105,7
103,4
109,0
108,9
107,4
103,8
101,9
100,5
90,2
90,8
94,7
52,5
57,9
55,8
55,5
59,8
61,1
268,7
275,1
271,4
63,5
62,6
62,8
76,7
77,5
75,5
130,9
131,3
135,0
123,7
123,9
123,1
52,3
53,8
57,6
76,3
76,1
75,5
38,3
42,5
45,8
87,8
89,5
90,7
63,5
67,0
71,9
114,8
115,8
115,1
121,4
122,3
121,5
120,7
118,5
117,2
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
XI-09 XII-09
I-10
0,0
0,3
0,8
0,9
1,6
1,8
0,2
0,5
0,4
0,9
1,2
1,9
0,3
0,8
0,8
-2,1
-1,9
-1,0
-2,8
-2,6
-2,4
2,1
2,6
2,3
0,4
0,9
1,1
0,5
1,0
1,2
0,8
1,1
1,3
1,0
1,6
2,5
-1,4
-1,4
-3,3
1,3
1,2
-0,3
1,7
2,5
3,0
5,2
5,4
6,2
-0,1
-0,4
1,2
0,7
0,7
0,4
0,6
1,1
1,2
3,8
3,8
3,9
-0,8
-0,1
0,1
4,6
4,7
5,2
1,8
2,1
1,8
0,0
0,0
-0,2
1,3
1,8
1,6
2,4
2,8
2,7
1,9
2,9
3,5
1,0
1,5
1,7
Cenová
2006
106,7
44,6
61,4
138,4
103,0
67,4
124,0
88,8
91,8
108,8
104,3
90,5
60,5
57,1
111,8
60,3
74,5
104,1
102,0
62,1
84,9
57,1
76,8
57,4
122,6
118,5
110,3
100,0

hladina
2007
106,3
46,5
62,4
137,7
103,1
71,5
124,5
89,4
92,4
108,3
103,9
88,8
65,9
59,6
112,4
66,1
73,3
103,4
101,4
63,7
84,6
61,5
77,8
63,5
122,5
117,3
110,3
100,0

k Ø EU
2008
110,7
51,0
72,4
141,0
103,9
76,7
126,9
94,1
95,7
111,1
105,3
89,6
74,7
66,8
116,2
69,7
78,4
103,4
104,6
68,6
86,7
62,1
83,0
69,5
124,6
114,4
99,4
100,0
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