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Červenou nití březnového dění bylo schválení zásadního rozvojového dokumentu Strategie EU 2020 (podrobně popsaného v předchozím čísle); diskuse o něm
bude pokračovat minimálně v příštích měsících. Již nyní se však zdá, že při jeho
zpracování se autoři snažili vyvarovat se chyb dokumentu předchozího, jež příliš
pozitivně vnímán nebyl a především pak cíle, jež si vymezil, zůstaly povětšinou
nenaplněny. Sympatické na této nové strategii je, že na rozdíl od oné předchozí, jaksi neberoucí dostatečně v úvahu, že ekonomický vývoj nemusí směřovat
pouze nekonečně rostoucím směrem, si tato přesvědčivě uvědomuje existenci
hospodářského cyklu a významně se snaží z jeho nynější krizové fáze poučit.
Je velmi zřejmé, že právě Strategie EU 2020 se stane s vysokou mírou pravděpodobnosti věcnou platformou pro Kohezní politiku EU v příštím programovacím
období po roce; jinak řečeno – že právě na zaměření projektů, identifikované
Strategií EU 2020 budou především uvolňovány peníze z evropských fondů
v příštím období.
Téma Kohezní politiky EU vůbec bylo v průběhu března velmi frekventované
– především Strategická zpráva k její implementaci v rámci právě probíhajícího
období a řada dalších užitečných materiálů monitorujících proces využívání evropských fondů spatřila světlo světa v březnu.
Ve stejném období zveřejněné předstihové ekonomické a podnikatelské indikátory vykazují snad již průkaznější známky zlepšení, nasvědčující, že nejen optikou
„tvrdých“ ukazatelů, ale i z pohledu vnímání podnikatelů a investorů samých
máme z hlediska krizového průběhu patrně to nejhorší za sebou.
Březen byl současně ve znamení další sady opatření přijatých v souvislosti
s vývojem řecké krize, mající však i podstatně širší unijní kontext; nejen, že byla
přijata konsolidační opatření vůči samotnému Řecku, vytvořená na základě vzájemné dohody především Německa a Francie, ale současně tím byla učiněna
obecnější výzva k ozdravení veřejných financí v celé EU. Především z pohledu
jejich dlouhodobé udržitelnosti může být tento problém varujícím pro Českou republiku, zařazenou do nejohroženější skupiny – nikoliv z hlediska momentálního
či krátkodobého vývoje, ale z pohledu střednědobého; nebo-li, když do čtyř, pěti
let veřejné finance neozdravíme, hrozí nám závažné problémy s dopadem do
reálné ekonomiky.
Po Kodaňském summitu loni v prosinci se začíná opět probouzet i ekologická
nota – nové zaměření politik vůči klimatickým změnám se rovněž započíná
rozpracovávat do podoby slučitelné a stravitelné jak s vnímáním svobody a demokracie, tak s potřebami ekonomického rozvoje. V průběhu března se konala
i aktivita „Hodina země“, k níž se vedle řady měst a obcí po celé Unii, včetně
České republiky, připojil i Evropský parlament.
Petr Zahradník
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Události

Státy eurozóny se dohodly na pomoci Řecku, pokud to bude
potřeba a Atény o ni požádají. V záchranném balíčku se počítá
i s účastí Mezinárodního měnového fondu. Evropská komise
posoudila aktualizovaný Konvergenční program ČR, když vyjádřila
znepokojení nad nepříznivým výhledem a absencí konkrétních
reformních opatření. Rozpor mezi názory Francie a Velké Británie
vedl k tomu, že připravovaná směrnice o regulaci hedge fondů
nebude přijata dříve než ve druhém pololetí 2010.

EURO A EKONOMIKA

ROZPOČET

Státy eurozóny se dohodly na pomoci Řecku

Komise vyjádřila obavy k rozpočtovému
výhledu ČR

Francouzi se před začátkem summitu EU dohodli s Němci na
přijetí plánu, který počítá s koordinovanou pomocí Řecku
za účasti Mezinárodního měnového fondu v případě, že o
ní zadlužené Řecko požádá. Kompromisu pak daly zelenou i
další státy eurozóny na zasedání Evropské rady a Řecko tak
zažehnalo největší problémy.
Záchranný balíček pro Řecko má hodnotu asi 20 až 22 miliard
euro, bude aktivován jen v případě „nejvyšší nouze“, s jeho
spuštěním musí souhlasit všechny členské státy eurozóny a
Řecko o něj musí výslovně požádat. Německo si tedy jinými
slovy stále ponechává právo veta ohledně případné pomoci
Řecku. Poskytnutí půjček bude navíc spojeno s velmi přísnými
podmínkami.
Cílem tohoto opatření má být obnovení důvěry zahraničních
investorů a snížení nákladů na řecký dluh.
Dalším krokem, jež by měl Řecku ulevit, je prodloužení
volnějších pravidel pro tzv. dluhopisové zástavy ze strany
Evropské centrální banky. Řecku totiž hrozilo, že jeho dluhopisy
přestanou být ze strany ECB uznávány jako zástava na nové
úvěry, což by dále snížilo jejich atraktivitu pro investory.
Podle dohody o záchranném balíčku by země eurozóny
přispěly na případnou pomoc Řecku většinu prostředků a
menší část by pak dodal Mezinárodní měnový fond (MMF),
který se má podílet i na odborném zajištění podpory. Evropská
komise spolu s ECB mají pro půjčky stanovit jasné a „velmi
striktní“ podmínky, zní dohoda.
S dohodou států eurozóny byly následně seznámeny i ostatní
země sedmadvacítky, které stojí mimo měnovou unii. „Zástupci
eurozóny nám představili jejich plán,“ řekl český premiér
Jan Fischer s tím, že ten „kromě jednoho odstavce nebude
v závěrech Rady“. Jinými slovy, jde o záchranný balíček
eurozóny, nikoliv celé Evropské unie. Fischer také zdůraznil,
že případné půjčky Řecku ze záchranného balíčku nebudou
subvencovány, tj. budou poskytnuty za tržní úrok a tržních
podmínek.
Rozhodnutí států eurozóny o pomoci Řecku bylo nezbytným
krokem, který jsme očekávali. Pokud by státy EU či MMF
Řecku nepomohly, skutečně by hrozila platební neschopnost
Řecka s potenciálem ohrozit celou stabilitu eurozóny a
nástupu nové – ještě hlubší – fáze globální ekonomické krize.
Z dlouhodobého hlediska je však třeba zpřísnit Pakt stability
a růstu tak, aby se další členové eurozóny nedostávali do
podobné situace.
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/
mar25_eurogrupo.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/unie-hodi-reck
u-zachranne-lano-007278
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Evropská komise posoudila aktualizované programy
stability a konvergenční programy České republiky, Dánska,
Maďarska, Litvy, Lucemburska, Lotyšska, Malty, Polska,
Rumunska a Slovinska.
Z této skupiny zemí udrželo v roce 2009 schodek veřejných
financí pod hranicí 3 % HDP jen Dánsko a Lucembursko.
Podle Evropské komise je třeba na toto hodnocení nahlížet v
kontextu hospodářské a finanční krize, která vede k výraznému
zhoršování stavu veřejných financí, v jehož důsledku Rada
musela rozhodnout o zahájení postupu při nadměrném
schodku s velkou většinou členských států.
„Hospodářská a finanční krize si vybrala svou daň na veřejných
financích. Fiskální stimul byl nezbytný k podpoře oživení,
nicméně uplynulé dva roky smetly úspěchy 20 let fiskální
konsolidace. To znamená, že nejpozději příští rok se musíme
postupně navrátit k rozpočtové kázni,“ prohlásil komisař pro
hospodářské a měnové záležitosti Olli Rehn.
V případě České republiky Komise vyjádřila uspokojení,
že v souladu s doporučením Ecofinu počítá aktualizovaný
konvergenční program se snížením schodku ze 6,6 % HDP v
roce 2009 na 3 % HDP v roce 2013.
Jinak je však hodnocení Bruselu spíše kritické. Přes očekávané
hospodářské oživení totiž konvergenční program předpokládá,
že zlepšování strukturálního schodku se v letech 2011 a 2012
znatelně zpomalí. Fiskální korekce bude v daném období
záviset na snižování výdajů, které však není podloženo
konkrétními opatřeními. Program navíc neposkytuje
informace o tom, jak má být předpokládaného snížení schodku
v roce 2013 dosaženo.
Evropská komise doporučuje přijmout úsporný balík
konkrétnějších opatření, zlepšit uplatňování fiskálního rámce
a provést reformy směřující ke zlepšení dlouhodobé
udržitelnosti veřejných financí.
Podle našeho názoru je aktualizovaný Konvergenční
program málo ambiciozní. Česká ekonomika – při troše
dobré vůle – má na to, aby stlačila schodek veřejných financí
pod referenční hladinu 3 % HDP dříve než v roce 2013.
Očekávaný vývoj klíčových makroekonomických údajů ČR
v%
2008 2009 2010 2011 2012
Růst HDP
2,5 -4,0 1,3
2,6
3,8
Inflace (HICP)
6,3
0,6
1,8
1,5
1,8
Saldo veřejných rozpočtů*) -2,1 -6,6 -5,3 -4,8 -4,2
Veřejný dluh*)
30,0 35,2 38,6 40,8 42,0
Zdroj: Konvergenční program ČR, *) k HDP
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/346

Události
Evropský parlament představil své rozpočtové
priority na rok 2011
Mladí lidé, hospodářská obnova a výzkum by měly být
hlavními rozpočtovými prioritami EU, vyhlásil Evropský
parlament, když se stal hlavní institucí EU pro přijímání
stanoviska k rozpočtu na příští rok. Poslanci EP také zdůraznili
naléhavou potřebu zrevidovat víceletý rozpočet a zároveň
zopakovali svůj požadavek na větší slovo při sestavování
Evropské služby pro vnější činnost (EEAS).
Mladí lidé budou hrát důležitou roli při oživování EU z finanční
a ekonomické krize a měli by proto dostat podporu, zejména
při hledání jejich prvního zaměstnání, říká usnesení EP. Mezi
opatřeními navrhovanými poslanci EP je podpora jazykových
studií a nový program mobility s názvem „Erasmus první
zaměstnání“. Komise přijme návrh rozpočtu (první formální
krok rozpočtové procedury) 27. dubna, ve stejný den bude
návrh představen parlamentnímu Výboru pro rozpočet.
S cílem pomoci hospodářské obnově chce Parlament, aby EU
poskytla více prostředků na výzkum a inovace, zejména na
zelené technologie a také více pilotních projektů pro malé a
střední podniky ve venkovských oblastech.
Rozpočtová procedura 2011 je první, ve které bude Parlament
poprvé rozhodovat spolu s Radou o celém rozpočtu (včetně
zemědělství). Pokud jde o zemědělství, poslanci zdůraznili, že
je důležité, aby bylo „konkurenceschopné a připravené čelit
novým výzvám životního prostředí v post kodaňském období“.
Poslanci rovněž požádali Komisi, aby ještě do léta provedla
revizi dlouhodobého rozpočtu (pro roky 2007-2013) – tedy
v jeho polovině. Taková revize je „absolutní nutnost“, říká
návrh rezoluce, protože v současném rozpočtovém rámci
není EU dovoleno, aby „správně a dostatečně reagovala na
různé výzvy, které se v posledních letech objevily.“ Parlament
o takovouto kontrolu usiloval již delší dobu.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-71280-083-03-13-905-20100324IPR71271-24-03-20102010-false/default_cs.htm

FINANCE
Rada odložila regulaci hedgeových fondů
Ministři financí členských zemí na zasedání Rady nedospěli
k dohodě o silnější regulaci hedgeových a private equity
fondů. Hlasování o návrhu kontroverzní směrnice bylo staženo
z programu jednání. Očekávané kompromisní dohodě podle
informovaných unijních úředníků zamezil britský postoj.
Návrh směrnice se v poslední době setkal s mnohými
překážkami. Jednou z nich je dlouhodobý spor Francie a Velké
Británie, za jakých podmínek by fondy z území mimo EU měly
mít přístup na unijní trh. Nejmenovaný diplomat to shrnul tak,
že Velká Británie chce pro hedgeové fondy jednotný „pas“
do EU, zatímco Francie je proti. V současnosti jednotlivé

fondy musí získat povolení v každém jednotlivém státě,
kde chtějí působit.
Dalším sporným bodem jsou bonusy manažerů
hedgeových fondů. Podle kompromisního znění směrnice,
o kterém se původně mělo hlasovat, by byly odměny pro
manažery hedgeových fondů „regulované méně než odměny
ostatních bankéřů“.
Třetím sporným bodem mezi Francií a Británií jsou daňové
ráje. Některé členské státy vyžadují čtyřleté přechodné
období, než ošetří vklady uložené v třetích zemích (povětšinou
daňových rájích). Francie spolu s Německem ale usilují o
přísnější regulaci daňových rájů a tento postoj vyjadřovaly
například již na zářijovém summitu G20 v Pittsburghu.
Britové oponují, že manažeři obvykle pracují z Londýna, ne z
Kajmanských ostrovů (jeden z daňových rájů).
Nyní se zdá, že konečný text směrnice spatří světlo světa
nejdříve za belgického předsednictví, které začíná 1.
července 2010. Její finální podoba je však nejasná.
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/
mar16hedgefundsno.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/rada-ulozila-kledu-regulaci-hedgeovych-fondu-007236

PODNIKÁNÍ
Brusel zveřejnil novou ekonomickou strategii
Evropa 2020
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso představil
novou desetiletou ekonomickou strategii „Evropa 2020“.
Oproti předchozí Lisabonské strategii je stručnější, sleduje
menší počet cílů a zavádí přísnější kontrolní mechanismy.
Strategie definuje na evropské úrovni pět hlavních cílů, které
si členské státy budou muset přizpůsobit. Podle dokumentu by
vlády měly do roku 2020:
1) zvýšit míru zaměstnanosti osob v produktivním věku (2064 let) ze současných 69 % na 75 %;
2) navýšit investice do výzkumu a vývoje na 3 % HDP;
3) splnit klimatické cíle „20, 20, 20“, tj. zvýšit podíl
obnovitelných zdrojů na energetickém mixu na 20 %, snížit
emise skleníkových plynů o 20 % a zvýšit energetickou
účinnost o 20 %;
4) snížit podíl osob, které předčasně ukončí vzdělávání na
10 % (nyní 15 %), a zvýšit v mladší generaci podíl osob,
které mají vyšší než středoškolské vzdělání, na 40 %;
5) snížit počet obyvatel ohrožených chudobou o 20 milionů
ze současných 80 milionů.
Strategie počítá dále se sedmi „vlajkovými iniciativami“.
Společný postup má Evropská unie přijmout v oblastech, jako
jsou inovace, mládež, digitální agenda, efektivní využívání
zdrojů, průmyslová politika, odborné znalosti a pracovní
místa nebo boj proti chudobě.

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

Ministři sociálních věcí členských států schválili rámec pro
poskytování mikroúvěrů až do výše 25 tisíc eur. Program je
zaměřen na nezaměstnané a malé podnikatele. Eurokomisař pro
rozšíření Štefan Füle vyjádřil uspokojení nad pokrokem Chorvatska
v přístupových jednáních. Islanďané v referendu jednoznačně
odmítli kompenzovat ztráty Britů a Nizozemců, které utrpěli ve
zkrachovalé bance Icesave. Toto rozhodnutí může zkomplikovat
vstup Islandu do Unie.

Evropská komise bude národní programy reforem, v nichž
se členské státy zavazují k přijetí kroků směřujících k plnění
strategie, vyhodnocovat jednou ročně a bude je předkládat
Evropské radě. Komise hodlá státům předkládat návrhy na
přijetí nápravných kroků podobně, jako je tomu v případě
Paktu stability a růstu.
„Komise zašle každé členské zemi svá doporučení. Zároveň
budeme vydávat ‚varování‘ v případě, že reakce vlád nebude
dostatečná. Strategii Evropa 2020 budeme vyhodnocovat
souběžně s Paktem stability a růstu,“ uvedl Barroso.
Plánování je hezká věc, ale praxe bude záviset na ochotě
a schopnostech jednotlivých členských států. Selhání
Lisabonské strategie je varující zkušeností.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/225
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/brusel-zver
ejnil-novou-ekonomickou-strategii-reakce-jsou-rozporuplne007183

EU schválila „mikropůjčky“ pro malé podniky a
nezaměstnané
Evropští ministři sociálních věcí schválili protikrizový program,
který by měl nabídnout pomocnou ruku menším podnikům a
nezaměstnaným, kteří chtějí založit vlastní podnikání. Tito lidé
by mohli snadněji získat půjčky ve výši až 25.000 eur.
Pomoc budou moci kromě nezaměstnaných využít také
firmy, které zaměstnávají nejvýš deset pracovníků a jejich
obrat nepřevyšuje 2 miliony eur ročně. Během příštích osmi let
míní Unie poskytnout v rámci programu mikrofinancování, tzv.
European Microfinance Facility, až 45.000 půjček.
Na období nadcházejících čtyř let vyčlení EU na mikroúvěry
100 milionů eur. Peníze budou mít dva zdroje - 60 milionů
eur bude pocházet z programu Progress, na kterém
spolupracuje Evropská investiční banka a Evropský investiční
fond. Zbývajících 40 milionů eur chtějí politici získat ze zatím
nerozdělených peněz rozpočtu EU. Občané, kteří budou mít o
unijní pomoc zájem, budou o peníze žádat u vybraných institucí
jako jsou banky či neziskové organizace.
Iniciativa je součástí unijní strategie, jak se vypořádávat s
následky finanční krize. Posílení podpory malých a středních
podniků však patří mezi priority Unie již od roku 2000, kdy
Evropská rada na Lisabonském zasedání vyzvala k podpoře
drobných podnikatelů.
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spadají do této kategorie. Jednu třetinu z nich pak zakládají
nezaměstnané fyzické osoby, takže o příjemce mikroúvěrů
rozhodně nebude nouze.
Mikrofinancování se objevuje i v 10leté ekonomické strategii
„Evropa 2020“ jako jeden z jejích nových nástrojů.
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/
mar08_consejoepsco.html
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/
eu-schvalila-mikropujcky-pro-male-podniky-a-nezamestnane007200

ROZŠÍŘENÍ
Chorvatsko v přístupových rozhovorech finišuje
Chorvatsko se v přístupových rozhovorech s EU blíží do
cíle, uvedl komisař pro rozšíření Štefan Füle. Dodal ovšem, že
Záhřeb musí ještě splnit hodně úkolů s tím, že „poslední krok
bude nejtěžší“.
Komisař Füle Chorvatsko pochválil za pokrok, kterého v
průběhu přístupových rozhovorů, jejichž počátek se datuje do
roku 2005, dosáhlo, ale zároveň poukázal na několik obtížných
oblastí, ve kterých nemá Záhřeb zatím vyhráno. Podle Füleho
musí jadranský stát ještě pracovat na svém soudnictví,
veřejné správě, boji s korupcí a právech menšin.
Podle závěrů Rady pro stabilizaci a přidružení by Chorvatsko
mělo přístupová jednání dokončit koncem roku 2010.
Od posledního zasedání, které se konalo v dubnu loňského
roku, Záhřeb otevřel jednání ve dvou kapitolách – rybolovu a
životním prostředí. Platí tedy, že dosud bylo otevřeno 30 kapitol
z celkových 35. Sedmnáct se již podařilo uzavřít.
Pozornost se proto nyní upíná ke trojici kapitol - hospodářská
soutěž, soudnictví a základní práva a zahraniční a obranná
politika.
V úterý 23. března 2010 slovinský ústavní soud schválil
arbitrážní dohodu uzavřenou mezi Lublaní a Záhřebem
ohledně dlouhotrvajícího hraničního sporu, který byl v roce
2008 důvodem pro zastavení přístupových rozhovorů s
Chorvatskem. Chorvatsko již dohodu ratifikovalo a tento
týden by se tak mělo stát i ve slovinském parlamentu. Právě
vyřešením sporu se Slovinskem odpadla nejvýznamnější
překážka vstupu Chorvatska do EU.
Za nejpravděpodobnější okamžik rozšíření Unie o Chorvatsko
považujeme rok 2012, eventuelně 2013.

Občané, kteří půjčku získají, nezůstanou na holičkách. Unie
jim prostřednictvím Evropského sociálního fondu zařídí nutné
školení a pomůže sestavit obchodní plán. Další výhodou, jíž
budou moci lidé postižení ekonomickou krizí využít, je takzvaný
úrokový příspěvek na úvěry, který jim poskytne také Evropský
sociální fond. Výrazně jim tak usnadní začátky podnikání.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/er/113503.pdf

Malých podniků, které zaměstnávají maximálně deset lidí,
je v EU 91 %. Navíc až 99 % firem, které začínají, též

Obyvatelé Islandu v březnovém referendu jednoznačně odmítli
(94 % hlasy) kompenzovat ztracené vklady britských
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http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/chorvatsko-v-prist
upovych-rozhovorech-finisuje-007277

Islanďané odmítli odškodnit Brity a Nizozemce

Události
a nizozemských občanů ve zkrachovalé bance Icesave.
Islandské vládě se tak otevřel prostor k dojednání nových
podmínek splácení.
Referendum rozhodovalo o dohodě, kterou podepsali zástupci
islandské, britské a nizozemské vlády o způsobu splácení
náhrady za ztracené vklady britských a nizozemských
střadatelů v islandské přední bance Landsbanki. Ti o své
vklady v hodnotě 3,4 miliardy eur přišli v momentě, kdy v
důsledku finanční krize zkrachovala její internetová pobočka
Icesave. Londýn i Amsterdam své občany odškodnily, ale
zároveň požádaly Rejkjavík, aby sumu vrátil.
Nová dohoda, na kterou je vázána i půjčka Mezinárodního
měnového fondu, by podle islandského ministra financí
Steingrímura Sigfússona měla být hotova ještě v květnu.
Kromě zmrazení půjčky od MMF se spor o kompenzace
ztracených vkladů v bance Icesave podepsal i na budoucím
členství Islandu v Evropské unii. Přístupová jednání
s Islandem jsou totiž prozatím pozastavena a evropská
sedmadvacítka jejich obnovení podmínila právě vyřešením
tohoto sporu.
Britové a Nizozemci však naznačili vstřícný postoj.
Podle britského ministra zahraničí Alistaira Darlinga bude
splacení islandského dluhu trvat ještě „mnoho, mnoho
let“, ale i tak britská vláda nepochybuje, že dluh bude
jednou splacen. Proto také hodlá k řešení situace zaujmout
flexibilní postoj.
Amsterdam nemá v úmyslu blokovat zahájení přístupových
rozhovorů evropské sedmadvacítky s Islandem, pokud budou
probíhat ruku v ruce s jednáním o způsobu kompenzace
ztracených bankovních vkladů nizozemským občanům. Uvedla
to agentura ANP, která se ve svém tvrzení odvolala na ministra
zahraničí Nizozemska Maxima Verhagena.
Domníváme se, že tento spor bude překonán a Island rozšíří
řady EU společně s Chorvatskem v letech 2012 nebo 2013.
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/iceland/
index_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/islandane-odmitli-f
inancni-odskodneni-pro-brity-a-nizozemce-007195

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Už žádné šoky z účtů za roamingové stahování
dat
Evropská unie od 1. března zavedla cenová omezení na
roamingový internet. Cílem je ochránit spotřebitele před
šokem z vysokých účtů za surfování v zahraničí.
Od tohoto dne musí mobilní operátoři vypnout zákazníkovi
internetové připojení na mobilu, pokud cena za připojení
dosáhne dohodnutou cenu. Cílem tohoto opatření je zamezit
nepříjemným překvapením zákazníků při placení účtů za
mobilní telefon. Ti totiž kvůli vyšším poplatkům za mobilní

služby v zahraničí nemuseli mít nad svým účtem dostatečnou
kontrolu.
Nařízení, které bylo původně zavedeno již roku 2009, operátory
nutí přistoupit na jasný cenový limit za uvedené služby tak,
aby se předešlo „fakturovým šokům“. Takový šok například
velmi pravděpodobně utrpěl německý zákazník, který měl
zaplatit účet ve výši 46.000 eur za stahování televizního seriálu
na svém notebooku během pobytu v zahraničí.
Nejnižší hranice pro odpojení datového připojení je podle
nynějších pravidel EU průběžný účet ve výši 50 eur. Operátoři
můžou zákazníkům poskytovat připojení i po překročení tohoto
limitu, ale jejich povinností je nejprve se se zákazníkem na
vyšším limitu domluvit. Legislativa dále říká, že zákazník musí
dostat upozornění v momentě, kdy dosáhne 80 % uvedeného
limitu.
Pokud se operátor se zákazníkem nedohodnou jinak, pak
bude výchozí nastavení stropu za roamingové služby na
50 eurech, vyplývá ze stanoviska Komise. Tato hranice se
ale vztahuje pouze na zákazníky na území EU, ne pokud
vycestují mimo Unii. Nařízení se nevztahuje ani na cizince,
kteří přicestovali do EU.
Evropská komise upozornila, že dodržování nových pravidel
pro roamingové služby bude důsledně sledovat a v červnu
letošního roku vydá průběžnou hodnotící zprávu. Případné
úpravy legislativy by mohly přijít v polovině roku 2011.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/215
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export/clanek/eu-zavadi-strop
-na-vysi-uctu-za-roamingovy-internet-007163

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Legislativa se má změnit a usnadnit čerpání
eurofondů
Schvalování a proplácení projektů podpořených z
evropských fondů by se mělo dále zjednodušit. Vláda
podpořila balíček legislativních změn, jehož cílem je ze zákonů,
vyhlášek a nařízení odstranit řadu požadavků, které musí
úřady i žadatelé plnit navzdory tomu, že evropská pravidla nic
podobného nenařizují.
Návrh vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj a
Ministerstvem financí počítá celkem s 12 opatřeními, které
mají čerpání evropských fondů po administrativní stránce
zjednodušit.
Díky jednomu z opatření by se mohla například zvýšit hranice,
od které projekt musí společně s řídícím orgánem operačního
programu schválit také Ministerstvo financí. Dokument počítá s
posunutím této hranice z nynějších 100 milionů na 500 milionů
korun. Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška odhaduje, že
pokud by ze schvalovací procedury u těchto projektů Ministerstvo
financí vypadlo, může se proces zrychlit o celý měsíc.
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Události

Česká vláda schválila balíček opatření pro snadnější čerpání
dotací z fondů EU. Smyslem balíčku je odstranit z českých zákonů,
vyhlášek a nařízení ty požadavky, které po nás Brusel nechce a
které tak přinášejí domácím žadatelům o dotaci zbytečnou práci
navíc. Evropská komise zveřejnila zprávu o úspěšnosti čerpání z
fondů EU k 30. 9. 2010. Podle těchto dat patří Česká republika
mezi členské státy s podprůměrnými výsledky.

Ke změně má dojít také v případech, kdy podnik v průběhu
realizace projektu zfúzuje s jinou firmou. Podle nových
pravidel by měl v takovém případě projekt přejít přímo
na nástupnickou společnost, čímž by odpadla velká část
papírování spojená s transformací podniku.
Balíček počítá také s úpravou vyhlášky, podle níž řídící orgány
mohly zpracovávat žádosti o proplácení dotací po celý rok
s výjimkou posledních 15 dnů ve čtvrtletí – jinými slovy, podle
nynějších pravidel se schvalovací proces na 60 dní v roce
zastaví. To by se s novou vyhláškou mělo změnit.
Život by se měl žadatelům zjednodušit také díky nové možnosti
vykazovat některé výdaje (například pronájmy kanceláří
nebo platby za energie) paušálně.
Příjemci budou nově moci zasáhnout také do tzv. rozhodnutí
o poskytnutí dotace v případech, kdy tento dokument (vydaný
řídícím orgánem operačního programu) obsahuje zjevné
textové nebo početní nesrovnalosti. Podle dosavadních
pravidel musí příjemce úřad nejprve vyzvat, aby úpravy provedl
on a sám v textu nesměl změnit ani čárku.
Soubor přijatých opatřeních je určitě krok správným směrem,
který proces čerpání dotací z fondů EU alespoň částečně
zjednoduší.
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2010/Cerpani-pe
nez-z-evropskych-fondu-diky-legislativni
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/zakony-a-vyhla
sky-se-maji-zmenit-tak-aby-usnadnily-cerpani-evropskych-dot
aci-007230

Brusel nabádá k
evropských dotací

rychlejšímu

čerpání

Komise koncem března zveřejnila zprávu o stavu čerpání
peněz z „evropských fondů“. Státům se podle ní podařilo do
loňského roku na projekty přidělit 27 % z prostředků, které mají
v letech 2007-2013 k dispozici. Česká republika se spolu se
Slovenskem či Polskem zařadila pod průměr. Data se ale
vztahují k 30. září loňského roku.
Rychlost, s jakou členské státy schvalují podporu projektům,
se napříč Unií značně liší. Tabulku vedou čistí přispěvatelé,
jako jsou Belgie (61,1%), Nizozemsko (55,8 %) či Irsko (51,8
%) a uzavírají jí Řecko (11,9 %) s Rumunskem (14,1 %).
Česká republika z hodnocení Komise vychází poněkud
nelichotivě. I když se ale se svými 21 % řadí pod evropský
průměr, stále je na tom lépe než například sousední Slovensko
(18,6 %) nebo Polsko (19,5 %).
Druhý velký závěr zprávy Evropské komise se týká tzv.
vyčleňování (earmarking) dotací na lisabonské cíle, na
kterém se členské státy dohodly při vyjednávání o politice
soudržnosti na roky 2007-2013. Zjednodušeně řečeno, státy
přislíbily, že významnou část prostředků, které z evropských
fondů získají, věnují na podporu strategických cílů EU
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obsažených v Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost.
Jinými slovy, budou podporovat projekty, které přispívají k
dlouhodobému posilování konkurenceschopnosti ekonomik a
trhu práce.
Vyznění zprávy Evropské komise je v tomto ohledu optimistické
– vyčleňování prý funguje relativně dobře. Pokrok vidí zpráva
hlavně v oblastech, jako je podpora výzkumu a vývoje,
inovací, celoživotního vzdělávání nebo aktivní politiky
na trhu práce. Na druhou stranu ale dodává, že v některých
oblastech by bylo vhodné přidat. Podpora by měla více
směřovat také do oblastí jako je železniční doprava, energetika
a životní prostředí, digitální ekonomika nebo podpora sociálního
začleňování.
Statistika, byť zhruba půl roku zastaralá, prokázala, že
v čerpání fondů EU nepatříme mezi šampiony a je třeba se
v této oblasti zlepšit.
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/cs_
reports_en.htm
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/brusel-nabadak-rychlejsimu-cerpani-evropskych-dotaci-007303

Statistika Eurostatu prokázala, že v očekávané délce života mezi
muži a ženam existují rozdíly cca. 6 let ve prospěch něžného
pohlaví. Vůči průměru EU je očekávané dožití v České republice
v průměru nižší o zhruba dva roky. Evropská komise vydala
doporučení, jak nakládat s hotovostními platbami v eurech
v eurozóně. Pozitivní zprávu zveřejnilo Generální ředitelství
Evropské komise pro vnitřní trh. Podle nejnovějších údajů je
uplatňování předpisů vnitřního trhu v EU nejlepší v historii.
1. BŘEZNA
Výzkum obnovitelné energie: tráva může změnit energii na
zelenou: http://ec.europa.eu/research/headlines/index_en.cfm
Byla přijata první strategie EU v oblasti vnitřní bezpečnosti:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=447&lang=en

2. BŘEZNA
Systém SOLVIT a Občanský rozcestník pomáhají stále většímu
počtu Evropanů žít, pracovat a podnikat napříč hranicemi:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/214
Evropští poslanci požadují odpovědnost členských států
za bezpečnost na letištích: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/062-69738-060-03-10-91020100301IPR69737-01-03-2010-2010-false/default_en.htm
Rada EU dala zelenou ekologickým vozům:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=448&lang=en
Členské státy hlásí nejlepší výsledky v uplatňování předpisů
vnitřního trhu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/10/211

3. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/intm/113105.pdf
Podpora 40 mil. eur z Antiglobalizačního fondu na pomoc
Belgii, Švédsku, Irsku, Rakousku a Nizozemsku:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=710&furtherNews=yes
EU zahájila s Vietnamem jednání o volném obchodu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/219

4. BŘEZNA
EU zahájila jednání o oboustranném obchodování se
Singapurem: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
eference=IP/10/228

5. BŘEZNA
Evropská komise má v plánu významně snížit rozdíly v platech
žen a mužů: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=IP/10/236
Evropská komise předkládá strategii oživení globálních
opatření po Kodaňském summitu: http://europa.eu/rapid/pres
sReleasesAction.do?reference=IP/10/255

8. BŘEZNA
4 miliard eur na 43 projektů v oblasti výstavby plynovodů
a elektrizačních soustav v rámci oživení hospodářství: http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/231

Kalendárium

Statistiky Eurostatu – statistické perspektivy obyvatelstva
EU v členění na muže a ženy: http://epp.eurostat.ec.
europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-05032010-AP/EN/105032010-AP-EN.PDF
Očekávané délka života v letech při narození v roce 2008
Francie
Španělsko
Itálie
Rakousko
Finsko
Švédsko
Kypr
Lucembursko
Německo
Belgie
Slovinsko
Nizozemsko
Portugalsko
Irsko
Zdroj: Eurostat

ženy
84,9
84,3
84,2
83,3
83,3
83,3
83,1
83,1
82,7
82,6
82,6
82,5
82,4
82,3

muži
77,6
78,0
78,7
77,8
76,5
79,2
78,5
78,1
77,6
77,1
75,5
78,4
76,2
77,5

Řecko
Malta
EU-27
UK
Dánsko
ČR
Polsko
Estonsko
Slovensko
Maďarsko
Lotyšsko
Litva
Rumunsko
Bulharsko

ženy
82,3
82,3
82,2
81,8
81,0
80,5
80,0
79,5
79,0
78,3
77,8
77,6
77,2
77,0

muži
77,7
77,1
76,1
77,6
76,5
74,1
71,3
68,7
70,8
70,0
67,0
66,3
69,7
69,8

9. BŘEZNA
Nová legislativa pro snížení zranění až 3,5 mil. pracovníků ve
zdravotnictví: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&c
atId=89&newsId=728&furtherNews=yes

10. BŘEZNA
Evropská investiční banka a Chile podepsaly rámcovou
dohodu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=BEI/10/32
Turismus – pozitivní vyhlídky pro rok 2010: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/251

11. BŘEZNA
Evropský parlament podporuje snížení administrativní
zátěže malých podniků: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/042-70330-067-03-11-90720100310IPR70329-08-03-2010-2010-false/default_en.htm
Bezpečnost aut – Mezinárodní dohoda o elektrických a
hybridních automobilech: http://ec.europa.eu/enterprise/
newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=cs&item_id=4104

12. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/trans/113317.pdf
Obnovitelné energie – prognóza ukazuje EU pozitivní vývoj na
cestě k dosažení 20% cíle:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/265
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15. BŘEZNA
Biologická rozmanitost půdy – neviditelný hrdina:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/271
Evropští poslanci chtějí zefektivnit pomoc při přírodních
katastrofách: http://www.europarl.europa.eu/news/public/
story_page/025-70046-067-03-11-903-20100305STO700302010-08-03-2010/default_en.htm

16. BŘEZNA
Evropa bez hranic nyní také pro osoby s dlouhodobým vízem:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/02370530-067-03-11-902-20100312STO70499-2010-08-03-2010/
default_en.htm
Závěry Rady EU k zastavení úbytku biologické rozmanitosti:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=452&lang=en

17. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/113398.pdf
Komise požaduje zpět 346,5 mil. eur z vyplacených podpor na
společnou zemědělskou politiku: http://europa.eu/rapid/pressR
eleasesAction.do?reference=IP/10/284

18. BŘEZNA
Jednodušší pravidla fakturace DPH:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=453&lang=en
Komise spustila výzvu k tendru na studii „dopadu obnovitelných
energií na evropské farmáře“:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/387.htm
Inovační výkonnost členských států v roce 2009:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemshortdetail.cfm?item_id=4137&lang=en
Statistiky Eurostatu – mzdové náklady na hodinu vzrostly o
2,2 %: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/317032010-AP/EN/3-17032010-AP-EN.PDF

19. BŘEZNA
Komise požaduje po Belgii, Francii, Řecku, Nizozemsku a
Portugalsku změnu diskriminačních pravidel u zdanění: http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/300

22. BŘEZNA
Statistiky Eurostatu – 40 % městského odpadu je recyklováno:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/819032010-AP/EN/8-19032010-AP-EN.PDF
Odborná studie o zdraví v EU: http://ec.europa.eu/social/main.j
sp?langId=cs&catId=89&newsId=738&furtherNews=yes
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23. BŘEZNA
Evropští poslanci projednávali možnost zlepšení „přeshraničních transplantací orgánů“: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/066-70539-067-03-11-91120100312STO70510-2010-08-03-2010/default_cs.htm
Zápis ze zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/113482.pdf
Doporučení EK – platby v hotovostních eurech:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010-0322-legal-tender-euro_en.htm#

24. BŘEZNA
Srbsko obdrželo další pomoc od EU ve výši 70 mil. eur:
http://ec.europa.eu/enlargement/index_cs.htm

25. BŘEZNA
EU slaví 25. výročí titulu Evropských měst:
http://ec.europa.eu/culture/news/news2556_en.htm

26. BŘEZNA
Společné prohlášení hlav států a vlád Eurozóny:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/113563.pdf
Komise chce urychlit registraci a autorizace za bezpečnější
chemikálie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=MEMO/10/102

29. BŘEZNA
Závěry ze zasedání Evropské rady:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/113591.pdf

30. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/113636.pdf
Eurobarometr – průzkum odhalil značné rozdíly v postoji ke
sportu a fyzické aktivitě: http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/10/383
Evropská komise žádá vyšší postihy za pohlavní zneužívání,
sexuální vykořisťování a dětskou pornografii: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/379

31. BŘEZNA
Evropská komise zaktualizovala seznam leteckých společností
vyřazených z evropského vzdušného prostoru: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/388
Krok ke společné vízové politice – začíná platit vízový kodex
EU: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/10/387

Také během měsíce dubna se bude konat řada neformálních i
formálních (v Radách EU) zasedání ministrů členských států EU.
Za pozornost stojí zejména zasedání Rady EU k všeobecným a
zahraničním záležitostem, které se většinou zúčastňují ministři
zahraničí členských států. Závěrem dubna bude Tokyo hostit
summit mezi Evropskou unií a Japonskem, kterého se zúčastní
předseda Evropské rady a japonský premiér.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
13. – 14. 4. 2010
Madrid, Španělsko
- Neformální setkání ministrů školství
15. 4. 2010
Madrid, Španělsko
- Neformální setkání ministrů pro turistiku
16. – 18. 4. 2010
Madrid, Španělsko
- Neformální setkání ministrů pro hospodářské záležitosti a finance
18. – 20. 4. 2010
Granada, Španělsko
- Neformální setkání ministrů pro telekomunikace a informační vědu
19. – 20. 4. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
20. – 21. 4. 2010
Madrid, Španělsko
- Neformální setkání ministrů sportu
22. 4. 2010
Madrid, Španělsko
- Neformální setkání ministrů zdravotnictví
22. – 23. 4. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
26. 4. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem a k obraně
27. 4. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k všeobecným a zahraničním záležitostem
28. 4. 2010
Tokyo, Japonsko
- Summit EU - Japonsko

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Revize evropského standardizačního systému

DG ENTR

21.5.2010

Konzultace ke statutu Evropské společnosti (SE)

DG MARKT

23.5.2010

Posouzení legislativy cel v oblasti práv duševního vlastnictví

DG TAXUD

25.5.2010

Revize systému všeobecných celních preferencí (GSP)

DG TRADE

31.5.2010

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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V minulém čísle Měsíčníku EU aktualit jsme v rámci rubriky
„Téma“ věnovali prioritní pozornost Strategii EU 2020 s tím, že
jsme konstatovali, že tato může významně věcně determinovat
zaměření budoucí Kohezní politiky v období po roce 2013.
V tomto předurčení však Strategie EU 2020 není zdaleka sama;
existuje celá další řada autoritativních příspěvků, z nichž může
být směřování orientace fondů EU v budoucnosti patrné. Jejich
analýza a vyhodnocení jsou předmětem tématu tohoto čísla.

NA CO SE ZAMĚŘÍ FONDY EU V PŘÍŠTÍM
PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ PO ROCE 2013?
1. AGENDA PRO REFORMOVANOU KOHEZNÍ POLITIKU (FABRIZIO BARCA)
Východiska
EU dozrála do situace, kdy potřebuje významně modernizovat
svůj rozpočet. Ten by měl lépe odpovídat předpokládaným
rozvojovým výzvám EU a oprostit se od některých projevů
setrvačnosti, existujících i díky byrokraticko-administrativním
stereotypům. Příležitostí k provedení těchto modernizačních
změn je přijetí rozhodnutí učinit revizi rozpočtu EU.
Významnou – a pravděpodobně sílící – složkou rozpočtu EU
je Kohezní politika EU. I vůči ní existují poměrně rozdílné a
nejednoznačné názory; názorově velmi rozdílný výklad se týká
její opodstatněnosti, dosavadních výsledků i oblastí, v nichž by
se měla reformovat (a jak intenzivně a zásadně by se měla
reformovat).

Výchozí argumenty
1. Existuje silný argument, opírající se jak o ekonomickou
teorii, tak hospodářsko-politickou zkušenost, aby v rámci
EU docházelo k alokaci nezanedbatelného podílu rozpočtu
EU ve prospěch veřejných statků poskytovaných na unijní
úrovni; determinantem této alokace má být rozvojová
strategie zacílená na konkrétní místo a orientovaná na
prioritní ekonomické a sociální cíle.
2. Kohezní politika EU představuje vhodný základ pro
implementaci této strategie; pro to, aby byla základem
užitečným a prospěšným, musí její koncept projít reformou.
3. Obsah této reformy se týká základních konstrukčních pilířů,
na nichž je Kohezní politika EU postavena (vymezena silnou
a přesvědčivou hospodářsko-politickou koncepcí, vracející
se až k samotným „kořenům“ a původním myšlenkám
evropské integrace), přesvědčivých koncentrovaných
priorit, změn v řízení a managementu Kohezní politiky, nově
vytvořené úrovně kompromisu mezi členskými zeměmi a
úpravy v procesu vyjednávání rozpočtového procesu EU.
4. Naléhavost změny byla zesílena nynějšími ekonomickými
důvody (globální krize se silným vlivem na veřejné finance).
Zpráva oprávněně předpokládá, že provedení jakékoliv
zásadní naznačené změny musí předcházet široce otevřená
kompetentní diskuse. Osou Zprávy je požadavek přístupu, který
usiluje o orientaci Kohezní politiky EU na konkrétní místo.
V případě uplatnění přístupu zacíleného na konkrétní místo
jsou veřejné prostředky alokovány se znalostí místního
prostředí; kritériem kontroly jejich užitečného vynaložení je
integrace efektů této intervence v rámci konkrétního místa i
vůči místům ostatním (s ním integrálně propojeným).
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Kohezní politika EU jako nástroj realizace rozvojové strategie
cílené na konkrétní místo je vnímána jako integrální a logický
doplněk procesu harmonizace trhů v podobě Jednotného
vnitřního trhu, vytváření prostředí společné měny a pozvolného
stírání přesně identifikovatelného národního vlivu na
ekonomický rozvoj EU. V tomto vnímání je Kohezní politika EU
koncipována jako nástroj umožňující naplňovat „právo“ občanů
EU získávat prospěch z ekonomických přínosů evropské
integrace a unifikace.
Je silně obhajován přístup akcentující územní (teritoriální)
přístup při realizaci Kohezní politiky EU v případě řešení
nastalých sociálních problémů. Tento postoj je vnímán jako
forma společenské smlouvy mezi EU a občany EU (mající jim
zajistit rovný přístup k efektům evropské integrace).
Oprávněnost tohoto postupu ze strany EU je dále – v porovnání
s členskými státy – dána i schopností zohledňovat vzájemné
přeshraniční závislosti.
Obsah Zprávy dále vychází ze dvou zásadních konstatování:
a) Současná architektura Kohezní politiky EU představuje
dobrý základ pro implementaci strategie cílené na konkrétní
místo; avšak
b) Kohezní politika EU musí projít komplexní reformou, aby
mohla adekvátně reagovat na unijní výzvy.
Zpráva usiluje o vymezení zřejmého rozdílu mezi formami
podpory zaměřenými na zvyšování příjmu a na růst, a
intervencemi zaměřenými na snižování nerovností a rozdílů
(především sledující sociální oblast).
Z množiny legitimních a oprávněných problémů je zapotřebí
vybrat skutečné priority a na ty zaměřit prvořadou pozornost;
potřeba koncentrace na konkrétní místo je tak propojena
s koncentrací na nevelký počet věcných priorit.
Koncept reformy Kohezní politiky EU je tak pojímán
prostřednictvím deseti pilířů:
1. Zaměření se na 3 – 4 klíčové priority (nově formulované
s ohledem na „nové výzvy“: inovace, změna klimatu,
migrace, děti, kvalifikace, stárnutí; oblast financování
Transevropské dopravní sítě TENs je koncipována
v podobě zřízení speciálního fondu, s postavením
srovnatelným se strukturálními); těmto prioritám by mělo
být přiděleno přibližně 55 % – 65 % finančních prostředků;
územní alokace by měla zůstat v zásadě stávající (v dělení
na zaostávající země a regiony; a ostatní) s tím, že objem
prostředků pro územní spolupráci by se měl zvýšit až na
4 % celkové alokace Kohezní politiky EU.

Téma
2. Nový strategický rámec pro Kohezní politiku EU; s cílem
větší efektivnosti vztahu mezi Evropskou komisí a
členskými státy. Zpráva zdůrazňuje potřebu nového typu
smluvní dohody mezi Evropskou komisí a členskými státy,
založené na výkonnosti; současně by tento typ smluvního
ujednání dával státům a regionům větší volnost při realizaci
Kohezní politiky EU.
3. Nový smluvní vztah pro Kohezní politiku; přesvědčivé
prokázání jejích výsledků; Národní strategická rozvojová
smlouva by se měla stát dokumentem, zavazujícím každý
jednotlivý členský stát ke strategii a dosažení stanovených
výsledků na základě využívání fondů EU; přetváří nynější
referenční nástroj ve smlouvu o cílech a prostředcích,
v níž se členské státy a jejich regiony zavazují k plnění
kvantifikovaných a ověřitelných cílů; podoba smlouvy by
se měla zásadním způsobem odlišovat od nynějšího pojetí
Národních strategických referenčních rámců.
4. Posílení zaměření na hlavní priority a vytvoření adekvátních
manažerských systémů vůči nim; jedná se především
o vytvoření adekvátního institucionálního zázemí na
úrovni každého členského státu, jež bude schopno nové
zaměření se na tyto priority efektivně řídit; to je spojeno
s odpovídajícím monitoringem a ověřováním výkonnosti,
kde dosud Kohezní politika EU selhává; naplnění tohoto
pilíře spočívá ve vytvoření systému ukazatelů a cílů v nové
kvalitě a jejich databáze pro hlavní priority; opírá se i o
využití rozsáhlé znalostní databáze, týkající se předchozích
programových období kohezní politiky EU.
5. Podpora nových, doplňkových a flexibilně uvolňovaných
finančních prostředků; pilíř je směřován na zvýšení
efektivnosti prostředků Kohezní politiky EU; pokud bude
možné uplatnit dodatečný finanční zdroj, jež by tuto
efektivnost zvyšoval, měl by existovat prostor pro jeho
zapojení; velmi důležitý je však požadavek uvedení nástrojů
Kohezní politiky do souladu s pravidly Paktu stability a růstu
a zavedení explicitních vazeb vůči němu.

znalostí a dovedností Evropské komise tak, aby se
členské státy o ně mohly spolehlivě opřít při rozvoji a
realizaci Kohezní politiky; to se týká nejen DG REGIO,
ale i těch Generálních ředitelství, jež sehrávají vůči
Kohezní politice nepřímou roli; od Evropské komise je
požadováno, aby se stala iniciátorem strategické debaty,
místem, kde bude vytvářen koncepční rámec Kohezní
politiky, platforma otevřeného dialogu s akademickými
kruhy i nezávislými experty z jednotlivých členských států;
od Evropské komise je současně očekáváno zpracování
Evropského strategického rozvojového rámce s patřičným
implementačním manuálem pro členské země; Evropská
komise by současně měla sehrát roli strategického
poradce vůči členským státům při koncipování Smluv
o strategickém rozvoji a tvorbě Operačních programů;
v rámci Evropské komise (DG REGIO) by mělo vzniknout
Centrum kompetence, zaměřené dominantně na:
• ustavení odborných pracovních skupin pro vymezení
hlavních priorit Kohezní politiky EU;
• zaškolování pracovních sil v oblasti koncepcí místního a
regionálního rozvoje;
• kvalitativní pokrok v procesu hodnocení Kohezní politiky;
• vytvoření
výzkumného
oddělení,
schopného
kompetentně vyhodnocovat množství informací, které
realizaci Kohezní politiky EU doprovázejí a srozumitelně
tyto informace distribuuje zainteresovaným stranám.
9. Řešení problému finančního řízení a kontroly; prioritou této
aktivity by především měla být vyšší efektivnost Kohezní
politiky EU a sekundárně pak redukce nákladů výkonu
regulačního a kontrolního systému.
10. Vybilancovanost kontrolních a kompetenčních mechanismů
mezi hlavními institucemi Unie; tento požadavek bude
naplněn rozvinutím politické debaty na vysoké úrovni napříč
institucemi EU.

6. Vytváření prostředí stimulace a aktivizace místních aktérů;
pozornost by v této souvislosti měla být věnována motivaci
místních aktérů aktivně se zapojit do inovativních opatření
na místní úrovni a na zvýšení povědomí veřejnosti o
možnostech Kohezní politiky EU efektivní cestou (kvalitní
interaktivní workshopy, sdílení mezinárodních zkušeností,
mezinárodní partnerství).
7. Podpora procesu učení a vzdělávání s ohledem na
autentické hodnocení budoucích dopadů; je konstatováno,
že podpora učení a vzdělávání v minulém období ze strany
Kohezní politiky EU dosáhla relevantních výsledků, avšak
prostor pro nápravu existuje i zde; vyhodnocení skutečných
dopadů nástrojů Kohezní politiky je zapotřebí striktně
oddělovat od interpretace výsledkových ukazatelů.
8. Posílení role Evropské komise coby centra kompetence;
v této souvislosti je navrhováno posílení zdrojů odborných
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2. ORIENTATION PAPER (PAWEL SAMECKI)
Úvod
Evropa čelí bezpočtu dlouhodobých výzev, jež vykazují hluboký
dopad na proces evropské integrace v nadcházejících letech
i dekádách. Globální ekonomická integrace a vzájemná
závislost a propojenost, vynoření se Číny, Indie či Brazílie coby
silně dynamických a mohutných činitelů ekonomického růstu a
zesílená konkurence v hospodářství založeném na znalostech
jsou a budou zásadním testem pro evropskou společnost a
její ekonomický rozvoj. Současně i nutnost vynakládat vysoké
investiční výdaje k boji s klimatickými změnami, diverzifikaci
dodávkových toků a zdrojů energie, zvýšení energetické
účinnosti, reakci na demografické změny a jejich dopady na
veřejné finance a růstový potenciál a rovněž k řešení problému
rostoucí nezaměstnanosti a rizika chudoby a sociálního
vyloučení – to vše bude mít stále významnější dopad na
podobu budoucí Kohezní politiky EU.
Tyto výzvy vytvářejí další formu tlaků a formují tím podobu
strukturálních změn v Evropě. Některé regiony v Evropě se
nacházejí na cestě vzrůstu a získávání benefitů z probíhajících
strukturálních změn, jiné jim pak nedokáží účinně čelit a
vystavují se riziku ztráty svých pozic.
Finanční krize a následná hospodářská recese odhalila
zásadní strukturální slabiny v mnoha zemích a regionech
Unie, navíc v zásadě bez ohledu na úroveň jejich ekonomické
a sociální rozvinutosti. Procesy konvergence mezi členskými
státy a regiony by se mohly v nadcházejícím období zpomalit
z důvodu nižších měr růstu, slabších veřejných investic a
fiskálních úspor. Tyto okolnosti vytvářejí další napětí na
kapacity národních a regionálních veřejných autorit při
poskytování veřejných služeb a ve směru ekonomické a
sociální koheze. Tento parametr se stane významným i při
nalézání správné strategie výstupu z období krize a pro
vymezení pozice evropských ekonomik v dlouhém období,
k zajištění toho, aby plný rejstřík přínosů ekonomické integrace
byl v nadcházejících letech zužitkován.
Nicméně, právě tento nový kontext nabízí řadu příležitostí
k uskutečnění strukturálních reforem, k přehodnocení
komparativních a konkurenčních výhod, k identifikaci nových
zdrojů růstu a navržení rozvojových strategií s doprovázejícími
nástroji hospodářské politiky. V tomto ohledu představují
členské státy a regiony významné aktéry v zajišťování
odpovídající strukturální odezvy na tyto výzvy v kontextu, který
právě v tomto období prochází zásadní kvalitativní proměnou.
Je velmi pravděpodobné, že Kohezní politika EU bude
pokračovat ve své roli významného pilíře evropské integrace
v podobě usnadnění přizpůsobovacích procesů těmto novým
okolnostem. Její úloha v podpoře celkového vyváženého
rozvoje a zaměření se na regionální nerovnováhy se stane
v post-krizovém období dokonce ještě relevantnější.
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Její prostor se zdá být nesporný zejména při:
• podpoře rozvoje a strukturálního přizpůsobení regionů
prostřednictvím investic Evropského fondu regionálního
rozvoje (ERDF);
• zlepšení příležitostí zaměstnanosti, usnadnění adaptačních
procesů v případě změn v průmyslových strukturách a
zásadním boji proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím
Evropského sociálního fondu (ESF);
• zlepšení vzájemného propojení a udržitelnosti v oblasti
životního prostředí prostřednictvím Kohezního fondu.
Prostor pro pokračování Kohezní politiky EU se svým silným
zaměřením na sociální, ekonomický a environmentální
rozvoj představuje zřetelné vyjádření evropského závazku
vůči solidaritě, jež by měla zůstat klíčovým bodem procesu
evropské integrace.

Smysl Kohezní politiky EU
Původní politická vize, jež umožnila vznik Kohezní politiky EU,
je nyní často opomíjena, či alespoň není brána dostatečně
v potaz. Tato vize se opírala o politické přesvědčení, že silná
Unie potřebuje a vyžaduje politické nástroje, které usnadňují
proces integrace a zajišťují, aby každý v rámci Unie mohl
realizovat přínosy z integrace plynoucí. Tato vize je i nyní
stále platná. Aby byla zajištěna nová integrační dynamika,
EU potřebuje disponovat silnou rozvojovou politikou, která
umožní všem občanům EU nezávisle na tom, kde žijí, využívat
přínosů a omezit a potlačit negativní průvodní jevy, vytvořené
v důsledku unifikace trhů.
Smysl Kohezní politiky EU je definován základní Smlouvou
jednoznačně; podpořit vyvážený a harmonický rozvoj, zejména
snížením sociálních a ekonomických disparit mezi regiony.
Kohezní politika EU je tak současně politikou rozvojovou (tedy
nestahává úspěšně se rozvíjející regiony do průměru a nevede
je směrem k přizpůsobení se podprůměrným), zaměřenou
na podporu dlouhodobého udržitelného růstu a prosperity
v evropských regionech prostřednictvím odstraňování bariér
růstu a usnadnění procesů strukturálního přizpůsobování.
Dalším motivem stojícím za existencí rozvojové politiky na
unijní úrovni jsou silné přeshraniční závislosti a potřeba
zesílení vazeb mezi dominujícími vůdčími oblastmi a těmi
zaostávajícími.
Prostřednictvím svého teritoriálního (územního) přístupu
nabízí Kohezní politika EU svým způsobem unikátní systém
governance, který oceňuje a využívá lokálních a regionálních
znalostí, kombinuje je se strategickým zaměřením a koordinuje
intervence mezi jednotlivými úrovněmi vládnutí.
Prostřednictvím přístupů orientovaných na konkrétní místo
zajišťuje rámec pro integrovaná řešení „na míru“ konstruovaná
na znalosti a preference konkrétních aktérů, čímž se vyhýbá

Téma
(či by se měla vyhnout) přístupu „jedna velikost se hodí
pro všechny“. Investuje do zlepšení kapacit národních a
regionálních administrativ a představuje jedinou komunitární
politiku, jež má kapacitu mobilizovat aktéry napříč hranicemi
všech států EU.
Kohezní politika EU představuje podstatnou část rámce
hospodářské politiky EU, společně s politikami aplikovanými na
makro- i mikro-úrovni. Kohezní politika může usnadnit přechod
k „chytřejší“ a „zelenější“ ekonomice napříč Evropou.

Cíle Kohezní politiky EU
Aby dosáhla celkových rozvojových cílů, Kohezní politika EU
se musí zaměřit na tři klíčové územní oblasti při maximalizaci
přínosů evropské integrace – naplnit rozvojový potenciál
zaostávajícím regionům (což dosud značně selhává),
zajistit pokračující přizpůsobení na regionální úrovni při
zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v kontextu
„nízkouhlíkové“ ekonomiky a zaměřit se na odstraňování
přeshraničních bariér a překážek integraci.
Kohezní politika EU musí zajišťovat rychlejší konvergenci
prostřednictvím ekonomické a sociální integrace a větší
propojenost v rámci JVT. Aby dosáhla tohoto cíle, měla by
pokračovat ve svém zaměření se na identifikaci tržních selhání
a zajistit, aby regiony měly možnost plně využívat jejich
rozvojový potenciál v kontextu ekonomické integrace EU.
V tomto ohledu jsou cíle, jež má Kohezní politika EU vymezené,
legitimní a korektní. Jejich podoba však potřebuje být vyjasněna
v kontextu výzev, jimž čelí celá Unie 21. století:
a) Zesílení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na
regionální úrovni
Regiony v celé EU jsou konfrontovány s potřebou přizpůsobení
se globálním výzvám, které často vedou ke ztrátě jejich
konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a sociální soudržnosti.
„Nízkouhlíková“, na znalostech založená ekonomika představuje
nové tlaky i příležitosti na zvyšování konkurenceschopnosti.
Je důležité pomoci regionům, procházejícím procesem
strukturálního přizpůsobování. Ačkoliv některé z nich jsou
dobře vybaveny fyzickou infrastrukturou, zůstává zde potřeba
podpory směrem k úplnému využití jejich endogenního
růstového potenciálu (lokálních a regionálních zdrojů
růstu) a posílení jejich konkurenceschopnosti. Dlouhodobá
konkurenceschopnost a kapacita k vytvoření a udržení
zaměstnanosti bude záviset na síle regionálních inovačních
systémů, založených na regionálně specifických aktivech a
přednostech, jako jsou znalosti, dovednosti, kompetence.
Podpora Kohezní politiky EU zajišťuje skutečnou přidanou
hodnotu ve vztahu k národním a regionálním politikám,
vzhledem ke svému zaměření na inovativní přístupy,
přeorientování veřejných a soukromých investic vůči prioritám
unijního zájmu a výměnu nejlepších praktických zkušeností.
Kohezní politika EU je nástrojem pro prosazení změny a
mobilizaci regionálních a místních aktérů vůči prioritám

EU a jejím posláním je zajišťovat, aby přínosy evropských
veřejných statků v oblasti výzkumu a inovací byly ve velké
míře sdíleny.
b) Usnadnění růstů v zaostávajících oblastech Unie
Odstraňování bariér růstu v zaostávajících regionech EU musí
zůstat ústřední prioritou Kohezní politiky EU. To je více než
jen „pouhá“ otázka solidarity. Zaostávající regiony představují
nevyužívané zdroje, jež by mohly přispět celkovému růstu EU.
Aby dosáhly svého plného potenciálu a plného přínosu z JVT,
potřebují dodatečnou podporu EU pro vytvoření podmínek
pro růst, posílení jejich průmyslové/ekonomické základny,
odemknutí jejich celkového potenciálu pro rozvoj malých a
středních podniků a uzavření infrastrukturní mezery v případě
budování sítě dopravy, informačních a komunikačních
technologií, životního prostředí, energetiky, lidských zdrojů,
vzdělání a výzkumu. V těchto regionech bude Kohezní politika
EU muset zajišťovat plnou slučitelnost a propojenost s JVT a
poskytovat veřejnou službu nutnou pro růst, jež by nemohl být
financován bez podpory EU.
c) Pokrytí integrace napříč hranicemi
Mnoho výzev je tlumeno administrativními překážkami, jež
vyvolávají potřebu nalézat společná řešení vůči sdíleným
přeshraničním problémům. Je zde rostoucí poptávka po
sdílených implementačních mechanismech v rámci konkrétních
přeshraničních projektů a síťových vzájemně propojených
projektů. V kontextu JVT příhraniční regiony stále vykazují
nevyužívaný potenciál. Využívání tohoto potenciálu vyžaduje
posílení rozsahu a posun v podobě územní spolupráce. Přístup,
zahrnující funkční makroregiony – s příkladem Strategie EU
v oblasti Baltského moře nebo Regionu povodí Dunaje – může
být prostorem, jež zasluhuje další vyhodnocení.
Rostoucí výzvy migrace a bezpečnosti a potřeba podpořit
ekonomickou integraci při oslovení sdílených environmentálních
obav, volají rovněž po zvýšené spolupráci v oblasti evropského
sousedství. Kohezní politika EU může sehrát podstatnou
roli při povzbuzení koordinace a poskytnutí veřejných statků
(napříklasd energetické a dopravní propojení), jež nebudou
zajišťovány na národní nebo místní úrovni.

Efektivnější politika
Při dosahování svých rozvojových cílů obsažených ve Smlouvě
by se Kohezní politika EU měla zaměřit na činnosti, jež
podporují rozvoj, zajišťují vysokou evropskou přidanou hodnotu
a jsou přímo spojeny s klíčovými prioritami EU.
Kohezní politika působí v kontextu širší sociální, ekonomické
a politické reality. Strategické volby, výdajové priority, způsob
provádění a administrativní kapacity představují klíčové
determinanty efektivnosti, společně se socio-kulturními hodnotami,
uspořádání governance a kontextem národních politik.
Efektivnost Kohezní politiky EU potřebuje být zvýšena.
Objevující se výsledky ex-post evaluací programovacího
období 2000 – 2006 ukazují, že výkonnost Kohezní politiky

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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EU se liší mnohdy podstatně při porovnání mezi zeměmi
a regiony. Zdravé makroekonomické podmínky, příznivé
mikroekonomické prostředí, silné instituce a zkušenost
managementu rozvojových programů jsou zásadními faktory
pro úspěch této politiky. Evaluace rovněž ukazují potřebu
využívání rigoróznějších metod, aby byly vytvořeny kredibilní
důkazy ohledně výkonnosti této politiky.

usnadňování přechodu k „nízko-uhlíkové“ ekonomice a
posilování kvality životního prostředí; Kohezní politika EU
by měla podporovat udržitelnou dopravu a infrastrukturu
informačních a komunikačních technologií, zajišťování
větší propojenosti zaostávajících oblastí s dynamicky se
vyvíjejícími a zlepšovat infrastrukturu v oblasti životního
prostředí;

Příprava následné vlny programů vytvoří příležitost pro zvýšení
efektivnosti a kvality šíření a „distribuce“ Kohezní politiky EU
z bruselského centra do jednotlivých příslušných regionů.

• podpora zaměstnanosti a sociální soudržnosti; globální
ekonomické, sociální a environmentální změny vykáží
silné dopady na trhy práce a sociální situaci v Unii;
Kohezní politika EU sehrává klíčovou úlohu při zvyšování
zaměstnanosti, nalézání nových způsobů vypořádání se
s rostoucí nezaměstnaností, podpoře zaměstnávání sebe
sama v podobě zahájení vlastní podnikatelské aktivity,
získávání nových dovedností, sociálním začleňování a
ekonomické a sociální integraci migrantů, stejně jako
čelení rizikům, jimž podléhá především náchylnější část
populace.

Zvyšující se efektivnost Kohezní politiky EU vyžaduje:
• její koncentraci na omezený počet priorit v souladu
s konceptem Strategie EU 2020;
• silnější vazbu mezi výkonností / výsledky a pobídkami
(stimulacemi) / podmínkami poskytování prostředků
Kohezní politiky EU;
• posílenou strategickou dimenzi Kohezní politiky EU, včetně
započetí debaty na vysoké unijní úrovni;
• zvýšenou spojitost a koordinaci se sektorovými politikami
na národní úrovni i úrovni EU k dosažení větších synergií;
• rozhodující posun směrem k jednoduššímu, efektivnějšímu a
transparentnějšímu managementu a kontrolnímu systému.
Finanční a ekonomická krize rovněž ukázala nutnost
promyšlení nových cest jak reagovat pružně na šoky v úzké
koordinaci s existujícími nástroji.
Koncentrace politiky
Aby se maximalizoval dopad Kohezní politiky EU, bude nutné
zaměřit její podobu na omezený počet společně sdílených a
odsouhlasených priorit. Tento přístup vytvoří celoevropskou
„kritickou masu“ intervencí a zaměření politické i veřejné
pozornosti na jasně vymezené cíle. Zaměření se finančních
prostředků na vybrané priority je podstatné pro stanovení jasně
definovaných cílů, směrů i logiky intervence.
Výběr priorit by se měl stát předmětem strategického tvůrčího
politického procesu, zahrnujícího jak EU, tak členské státy.
Tento proces by měl být v souladu s následujícími prioritami
(přijímanými ve specifickém národním a regionálním
kontextu):
• posílení
znalostní
základny
růstu;
zesílení
konkurenceschopnosti evropských regionů v kontextu
globální ekonomiky založené na znalostech si vyžádá
významné investice do výzkumu, technologického rozvoje,
inovací, rozvoje znalostí a dovedností a zlepšení přístupu
k financím; Kohezní politika EU by tak měla rovněž
pokrývat oblasti, které mohou být zaměřením se na znalosti
následně pozitivně ovlivněny a které mohou usnadnit
lepší propojenost a vzájemné vazby mezi technologicky
progresivními, vůdčími a na druhé straně zaostávajícími
regiony;
• posílení podmínek pro „propojovací“ a „zelenou“
ekonomiku; Kohezní politika EU sehrává klíčovou roli při
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Silné a zdravé instituce na národní, regionální a místní úrovni,
jež jsou schopny identifikovat komplexní investiční programy,
představují důležitý článek pro úspěch a trvalejší efekt Kohezní
politiky EU.

Silnější zaměření na výkonnost a výsledky
Silnější zaměření na výsledky a na přesvědčivých důkazech
postavený výkon politiky zvýší její dopad a přidanou
hodnotu. To vyžaduje zlepšení monitorovacích a evaluačních
systémů. Počátečním místem musejí být jasně definované
cíle, směry a logika intervencí. Je třeba, aby v programech
byla definována jasná strategická vize toho, kam směřují a
čeho chtějí dosáhnout, případně jak v tom budou úspěšné.
Kupříkladu ex-ante evaluace a její intenzivnější využívání
může být v tomto ohledu nápomocným nástrojem. Ocenění
výkonnosti je významně závislé na kvalitě této programovací
fáze.

Téma
Pro dosažení kohezní politiky více výkonnostně orientované
je třeba rovněž zesílit její podmíněnost, založenou na
schopnosti udržet měřitelné cíle, resp. ukazatele. Pro vybrané
priority by Evropská komise i členské státy měly propojit
část plateb s požadavkem dosažení objektivně ověřitelných
cílů. Jak podmíněnost ve smyslu obecných cílů a podstaty
kohezní politiky (dosažení jistých cílů v širším kontextu), tak
podmíněnost výkonnostní (dosažení konkrétních programových
cílů) by měla být v tomto smyslu zvážena a promyšlena.

V budoucnu by debata na vysoké politické úrovni měla být
zaměřena na efektivnost kohezní politiky a na zdůvodnění
úspěchů a selhání. Takovýto typ debaty vykazuje potenciál
dalšího posunu směrem k výkonnosti na různých fázích
procesu realizace Kohezní politiky EU a umožnil by členským
státům identifikovat společné problémy, jejich řešení a sdílet
dobré praktické zkušenosti, podporovat vzájemné poznávání
a učení se a zvyšovat povědomí o Kohezní politice Evropské
unie.

Klíčové, jádrové indikátory, zavedené pro období 2007
– 2013, by se měly stát závaznými. To by umožnilo snadnější
porovnatelnost mezi členskými státy a programy v nich
aplikovaných. Rovněž by to umožnilo ocenění jejich nákladové
efektivnosti. Jádrové indikátory by se tak staly nástrojem pro
posouzení efektů Kohezní politiky EU v rámci politické debaty
na vysoké úrovni.

Výroční debata na vysoké úrovni k výkonnosti Kohezní politiky
by tak mohla být uskutečněna v rámci Rady pro všeobecné
záležitosti s ohledem na její horizontální funkci danou
Smlouvou o EU. Obdobná debata by mohla být rozvinuta i na
úrovni Evropského parlamentu.

Posun směrem k politice založené více na důkazech opírajících
se o „tvrdá data“ vyžaduje závazek tato data efektivně sbírat,
spravovat a pracovat s nimi v rámci využívaných evaluačních
metod, jež by měly být do budoucna založeny rigorózněji – a
to nejen ty kvantitativní, ale i kvalitativní. Evaluace je nástroj,
opírající se a využívající vzájemnou provázanost jednotlivých
prvků Kohezní politiky EU; zlepšení podoby programů, posílení
kvalitativní stránky jejich implementace a zajištění věrohodných
důkazů o efektech kohezní politiky je zřejmě nejpodstatnější
budoucí výzva v této oblasti. Evaluační plány by se měly
stát závazné pro všechny programy a výsledky evaluací by
měly být ve stravitelné podobě k dispozici pro tvůrce politiky i
další zainteresované na evropské, národní i regionální úrovni;
výsledkem by mělo být zlepšení procesu programování a
efektivnější alokace zdrojů. Evaluace prováděné v průběhu
programovacího období by byly cíleny na různé oblasti
intervence při využívání pro ně vhodných analytických metod.
Silnější zaměření na výkonnost a výsledky nutně vyvolá
potřebu posílení kapacit jak na úrovni členských států, tak
Evropské komise.
Zkušenosti ukazují, že pobídky oceňující zásluhy v podobě
nejrůznějších ocenění, publikace dobrých praktických
zkušeností nebo zveřejnění žebříčků úspěšnosti projektů
přispívá posilování kvality projektů, na které se Kohezní
politika EU zaměřuje. Rozšíření závazku zveřejnění konečných
příjemců, včetně informací o nákladech a dosažených
přínosech hlavních projektů by mělo rovněž vést ke zlepšení
kvality projektů.
Vytvoření debaty o efektivnosti Kohezní politiky EU na
vysoké úrovni
Zesílení strategické dimenze Kohezní politiky EU by mělo
být dosaženo prostřednictvím debaty na vysoké úrovni, jež
posoudí, vyhodnotí a podá připomínky k výkonu kohezní
politiky. Doposud byly ne zcela pravidelné debaty zaměřeny
především na finanční absorpci a nesrovnalosti, méně je
diskutováno na téma výkonnosti této politiky.

Strategické zprávy, které jsou v současné době zaváděny a
zaměřeny na pokrok směrem k dosahování priorit EU v oblasti
podpory konkurenceschopnosti a zaměstnanosti by mohly
vytvořit vhodnou základnu této politické diskuse. V tomto
kontextu by mohla být posílena i role národních strategických
zpráv, zaměřených na dosažení závazných jádrových
ukazatelů, umožňujících srovnávání výkonnosti mezi členskými
státy v čase. V rané fázi implementace by mohla být debata
zaměřena na výsledky předchozího programovacího období ve
zřetelné a srozumitelné podobě; evaluace učiněné členskými
státy by přitom sloužily jako hodnotný vstup.
Reakce na neočekávané ekonomické a sociální změny
Finanční krize a následná hospodářská recese ukázala, že
ani velké a zásadní změny nemohou být vždy adekvátně
předvídány. EU by měla být schopna rozšířit svoji dlouhodobě
zaměřenou strukturální aktivitu a reagovat na místní/ regionální
nebo sektorové šoky, plynoucí z ekonomické a sociální
restrukturalizace.
Efektivní reakce na regionální asymetrické šoky může
vyžadovat specifické mechanismy, zajišťující včasnou a
přímou reakci na krizi. Jednou z možností by bylo například
rozšíření prostoru pro Globalizační přizpůsobovací fond, jež
by umožnil členským státům a regionům přijmout účinný
nástroj vůči oblastem, zasaženým krizovým šokem v podobě
uceleného balíku opatření, jež kombinují kroky v oblasti trhu
práce s vytvářením nových pracovních příležitostí v podobě
například podnikatelských start-upů, technologické podpory
pro dodavatele a podnikatelské služby. Alternativně nebo
komplementárně může být užitečné zvážit i to, zda část alokace
kohezní politiky může být použitelná pro nepředvídatelné
okolnosti (v podobě například národních rezerv).
Jednodušší a efektivnější kohezní politika
Větší koordinace a ucelenost přístupů a nástrojů je patrně
hlavní výzvou (a současným problémem) v tomto ohledu.
Kohezní politika EU vyvolává potřebu tvorby integrovaných
rozvojových strategií, které umožňují propojení intervencí
v různých oblastech podpory.

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

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

Vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU

Operační program Životní prostředí

OP
Podnikání
a inovace

Operační
program

(Pod)Oblast podpory/Program
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 2.1.2:
Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel
omezením emisí z energetických systémů
včetně CZT (velké projekty)

Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky 30.6.2011
obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační
složky krajů, kraje, státní organizace, Česká republika
– prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové
organizace - stát, občanská sdružení, ostatní nepodnikatelské
subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými
veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti vlastněné
obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, družstva

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

30.6.2011

Oblast podpory 2.2.b:
stejně jako Podoblast podpory 2.1.2., ale:
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů navíc: státní podniky, podnikatelské subjekty – fyzické osoby
za účelem snížení emisí NOx nebo kromě: občanská sdružení, ostatní nepodnikatelské subjekty
prachových částic (velké projekty)

30.6.2011

Podoblast podpory 3.1.1:
Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky 30.6.2011
Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační
využívajících OZE (velké projekty)
složky krajů, kraje, Česká republika – prostřednictvím
organizačních složek státu, příspěvkové organizace - stát,
veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
(VVI), obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku
obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, NNO, Všeobecná
zdravotní pojišťovna
Podoblast podpory 3.1.2:
stejně jako Podoblast podpory 3.1.1.
Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny
využívajících OZE (velké projekty)

30.6.2011

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

30.6.2011

Kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem

31.12.2010

Oblast podpory 1.2:
Profesní a podnikatelská sdružení (včetně oborových sdružení), 31.8.2010
Zvýšení adaptability zaměstnanců Hospodářská komora a Agrární komora České republiky a
restrukturalizovaných podniků
jejich obvodní komory, sociální partneři

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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Uzávěrka

Program: Eko-energie III

ROP Oblast podpory 1.1:
Střední Regionální dopravní infrastruktura
Čechy
OP
LZZ

Vhodný žadatel

Měsíčník EU aktualit ▪ duben 2010

Dotační
výzvy
Připravované výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
Operační
program

Specifikace výzvy

Vyhlášení

OP VpK

ROP Jihov. Oblast podpory 2.2: Rozvoj služeb v cestovním ruchu

2Q-3Q 2010

Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání (kraj Jihomoravský)

IV/2010

Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (kraj Jihomoravský)

IV/2010

Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (kraj Jihomoravský)

IV/2010

OPPI

Program Inovace - Inovační projekty IV

IV/2010

OP ŽP

Podoblast podpory 1.1.1: Snížení znečištění z komunálních zdrojů (aglomerace nad 2 000 EO)

OP LZZ

ROP
Severozápad

ROP Stř. Mor. Podoblasty podpory 1.2.2: Obnova vozidel železnic

ROP Střední Čechy

ROP
Moravskoslezsko

ROP
Severovýchod

OP LZZ
OP VpK

IV-V/2010
IV-V/2010

Oblast podpory 1.2: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

IV-VI/2010

Oblast podpory 1.3: Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů

IV-VI/2010

Oblast podpory 2.1: Budování kapacity pro místní rozvoj,
informovanost a osvěta veřejnosti

IV-VI/2010

Oblast podpory 4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

IV-VI/2010

Oblast podpory 4.2: Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

IV-VI/2010

Oblast podpory 1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
(EDUCA)

IV/2010

Oblast podpory 4.1: Posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy (individuální
projekty)

IV/2010

Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center

1.4.-28.5.2010

Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími
regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

1.4.-30.7.2010

Podoblast podpory 1.3.2: Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy - Železniční drážní
vozidla pro MHD

8.4.-25.5.2010

Podoblast podpory 2.1.2: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb - Infrastruktura rezidenčních
služeb

8.4.-25.5.2010

Podoblast podpory 2.1.2: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb - Infrastruktura pro terénní a
ambulantní služby a chráněné dílny

8.4.-25.5.2010

Oblast podpory 1.1: Regionální dopravní infrastruktura - Silnice II. a III. třídy

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 1.2: Udržitelné formy veřejné dopravy - Cyklostezsky

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 2.2: Veřejná infrastruktura a služby CR

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 2.3: Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 3.2: Rozvoj měst - volnočasové aktivity

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 3.2: Rozvoj měst - revitalizace center

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 3.2: Rozvoj měst - zdravotnictví

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 3.3: Rozvoj venkova - volnočasové aktivity

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 3.3: Rozvoj venkova - revitalizace center

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 3.3: Rozvoj venkova - zdravotnictví

15.4.-15.6.2010

Oblast podpory 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

V/2010

Oblast podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb

V/2010

Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání (kraj Zlínský, Vysočina)

V/2010

Kompletní přehled připravovaných výzev naleznete zde: http://www.edotace.cz/analyzy/strucny-prehled-vybranych-dotacnich-vyz
ev-pripravovanych-od-dubna-2010/

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

Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny firmou
Grantika ČS jsme zařadili případovou studii společnosti Wekus,
s.r.o. na využití dotace z fondu EU na výstavbu bioplynové
stanice. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu
životní prostředí dotací ve výši 50 milionů korun a firma pro její
získání využila poradenských služeb konzultantské společnosti
Grantika ČS.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: VÝSTAVBA BIOPLYNOVÉ STANICE
Žadatel/realizátor projektu

Cíle projektu

Název společnosti: WEKUS spol. s r.o.

Realizací bioplynové stanice dojde ke snížení podílu biologicky
rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládkách a
tím dojde k plnění jednoho z hlavních cílů Plánu odpadového
hospodářství ČR. Celkové roční množství zpracovávaných
surovin bude max. 40 900 tun po realizaci všech tří etap.
V rámci 0. etapy bude zpracováváno cca 28 325 t/rok. Produkce
digestátu se předpokládá cca 34 600 t/rok po realizaci všech
tří etap. V rámci 0. etapy bude produkce digestátu cca 18 627
t/rok. Digestát bude využit částečně jako hnojivo, rekultivační
digestát a částečně v sousední kompostárně.

Sídlo společnosti:

Lipská 4 705, 430 03 Chomutov

Společnost WEKUS spol. s r.o. je rodinnou firmou,
jejímž
posláním
je
vzhledem
ke
stupňujícímu
se legislativnímu tlaku na zpracovávání biologicky rozložitelných
odpadů připravit a provozovat zařízení na jeho zpracování při
současném ekonomicky efektivním provozu zařízení. Firma
zaměřuje svou činnost na výkony související se zajištěním
provozu bioplynové stanice (BPS). Snahou je zajistit nejen
efektivní provoz, ale místně pomoci při řešení problémů
v oblasti pracovního trhu – projekt vytvoří cca 9 pracovních
míst. Dále umožní v rámci navazujících činností na provoz BPS
vznik nových pracovních příležitostí u partnerských organizací
zajišťujících potřebné suroviny.

Informace o projektu

Projekt bude realizován na území obce Málkov v okrese
Chomutov na pozemcích, které volně navazují na areál
kompostárny společnosti BioImpro s.r.o. Z urbanistického
hlediska se jedná o průmyslový areál zcela přizpůsobený
potřebám dané technologie.

Název projektu:

Bioplynová stanice Ahníkov

Operační program:

OP Životní prostředí

Komentář žadatele

Zadavatel:

WEKUS spol. s r.o.

Termín realizace:

5/2010 – 12/2010

Jednalo se o náš první projekt podaný v rámci Strukturálních fondů
a průběh vyřízení dotace můžeme hodnotit kladně. Značnou
měrou se na této skutečnosti podílelo rozhodnutí spolupracovat
s poradenskou společností GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Profesionální přístup a dobrá komunikace vše maximálně
usnadnily a zabezpečily bezproblémový průběh vcelku složité
administrativy. Samozřejmě celý proces není zdaleka u konce.

Termín zpracování žádosti: 6/2009 – 9/2009
Způsobilé výdaje projektu: 94 855 000,- Kč
Výše dotace:

50 000 000,- Kč

Předmět projektu
Projekt byl zaměřen na výstavbu bioplynové stanice a volně
navazuje na provoz kompostárny společnosti Biolmpro, která
úzce spolupracuje s investorem BPS Ahníkov (WEKUS,
s.r.o.). Výstavba bioplynové stanice je navržena na tři po
sobě jdoucí etapy. V rámci dotace bude realizována pouze
tzv. 0. etapa. Princip bioplynové stanice je postaven na
technologii anaerobní fermentace mokrou cestou a budou
zde použity tři kogenerační jednotky na bioplyn. Provoz
bioplynové stanice lze rozdělit na příjem surovin, silážní žlab,
halu termotlaké hydrolýzy, fermentační nádrže, uskladňovací
nádrže, kogenerační jednotky s příslušenstvím, prostory
pro odvoz digestátu a soubor technologických zařízení
potřebných pro distribuci elektrické energie do distribuční sítě.
Do bioplynové stanice budou přijímány drůbeží podestýlka,
siláž kukuřice, sláma, jatečný odpad, kuchyňské odpady, travní
siláž, čerstvý pokos trávy, lihovarnické výpalky, čistírenské kaly,
případně další vhodné materiály dle nabídky trhu.
Samotnému zpracování žádosti o dotace předcházelo více
jak rok dlouhé období příprav, ve kterém se zpracovávala
projektová dokumentace, posouzení vlivu stavby na životní
prostředí (EIA), vyřizovalo se územní rozhodnutí, stanovisko
ČIŽP, krajského úřadu atd.
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Lokalizace projektu

Měsíčník EU aktualit ▪ duben 2010

Komentář zpracovatele
Operačního program Životní prostředí je zaměřen na
podporu ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.
Dle objemu financí určených z EU fondů se jedná o
druhý největší program. Vedle projektů zaměřených na
zkvalitnění nakládání s opady je možno z tohoto programu
podpořit i záměry týkající se zlepšování vodohospodářské
infrastruktury, snižování rizika povodní, odstraňování starých
ekologických zátěží, udržitelného využívání zdrojů energie,
zlepšování stavu přírody a krajiny, ochrany ovzduší, snižování
produkce emisí, omezování průmyslového znečištění
a environmentálních rizik či rozvoje infrastruktury pro
environmentální vzdělávání.
V rámci tohoto programu je možné pro obce i podnikatelské
subjekty získat dotaci až 90 % z celkových způsobilých výdajů.
V rámci 11. výzvy OPŽP bylo na projekty zaměřené na
odpadové hospodářství a odstraňování ekologických zátěží
rozděleno téměř 3,4 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že bylo
předloženo podstatně více dobrých projektů, než mohlo být
podpořeno, očekává se, že bude pro tyto oblasti podpory
vyhlášena mimořádná výzva už na jaře letošního roku.

Velkým Evropanem aktuálního čísla Měsíčníku EU aktualit
tentokrát nebude zástupce Francie, Německa či některého z
dalších velkých států Unie. Vůbec poprvé v našem seriálu se
podíváme do nejmenší ze zakládajících členských zemí – do
Lucemburska. Zejména pro příspěvek měnové integraci Evropy
se ve stručnosti podíváme na život a dílo lucemburského státníka
Pierra Wernera.

Velcí
Evropané

PIERRE WERNER (LUCEMBURSKO)
Mezi Evropany, kteří se zásadně podíleli na významném posunu
v oblasti integrace Evropy především na ekonomickém poli,
nelze určitě dlouhou dobu opomíjet patrně nejvýznamnějšího
Lucemburčana, jehož příspěvek především měnové integraci
je zásadní – Pierra Wernera, který je považován za otce
společné měny eura.
Již v některém z předešlých dílů „Velkých Evropanů“ byl zmíněn
Robert Schuman, v Lucembursku narozený, avšak povětšinu
své veřejné kariéry strávivší ve francouzských politických
službách. Příběh Pierra Wernera, jednoho z nejvýznamnějších
lucemburských politiků 20. století, míří opačně.

posloužily jako významný inspirační zdroj pro Maastrichtskou
smlouvu a v konečné podobě byly zásadně respektovány při
vytváření společné měny euro.
V roce 1974 prohrál Werner i na domácí politické scéně, pět
let strávil v pro něj neobvyklé opozici, ale v roce 1979 jej
čekal triumfální come-back. V roce 1984 definitivně opouští
politiku, ovšem po zásluze s doživotně uděleným titulem
„čestný předseda vlády“. Následně Werner zasedl v řadě
vrcholových korporátních orgánů především komunikačních a
mediálních společností (včetně nástupce legendárního Radia
Luxemburg).

Pierre Werner se narodil roku 1913 svým lucemburským
rodičům v severním cípu Francie na samých belgických
hranicích, v průmyslové oblasti Lille fakticky v předvečer první
světové války. Záhy po svém narození se však s rodiči přesunul
do Lucemburska, kde vyrůstal a získal své právní vzdělání, jež
následně na sklonku 30. let minulého století rozvíjel společně
s politickými vědami na půdě pařížských univerzitních
pracovišť.
Jeho profesionální kariéra započala v roli právníka, válečná
léta prožil v relativním klidu v lucemburském bankovním
sektoru. Po osvobození Lucemburska se Pierre Werner začal
angažovat ve veřejném sektoru v pozicích na ministerstvu
financí, kde se významně podílel na založení příznivých
podmínek pro rozvoj lucemburského bankovního a finančního
sektoru; angažoval se rovněž v roli „styčného důstojníka“
mezi lucemburským finančním systémem a tehdy nově
založenými mezinárodními finančními institucemi (MMF,
Světová banka). V den svých 40. narozenin – ač nepolitik –
byl jmenován ministrem financí a ministrem obrany (souběžné
zastávání několika ministerských postů jednou osobou není
v lucemburské vládě neobvyklé).
Od roku 1959 přibyla Pierru Wernerovi k pozici ministra financí
i nejvyšší výkonná funkce – stal se předsedou lucemburské
vlády (již bez portfolia obrany); v roce 1964 se však jeho vládní
záběr rozšiřuje i o resorty zahraničí, spravedlnosti a státního
pokladu.
V březnu 1970 je Werner Radou EU požádán o vedení
skupiny na vysoké úrovni, jež měla podat racionální vyhlídky
pro dosažení hospodářské a měnové unie v rámci tehdejšího
Společenství. Z této aktivity vyplývá patrně největší Wernerův
přínos pro evropský integrační proces. Výsledný dokument,
zvaný Wernerův plán, představuje detailní a proveditelný
scénář podmínek a okolností, za nichž bylo možné ve
Společenství zavést společnou měnu. I proto bývá Werner
právem označován za „otce“ společné měny, byť jeho tehdejší
plán byl politicky (především ze strany Francie) odmítnut,
čemuž přispělo i období hluboké ropné a měnové krize.
Každopádně však postřehy obsažené ve Wernerově plánu

Pierre Werner zemřel v požehnaném věku téměř 90 let ve svém
oblíbeném Lucemburku; autor těchto řádek Petr Zahradník měl
příležitost několik měsíců s Pierrem Wernerem spolupracovat
při přípravě konference k 30. výročí Wernerova plánu a
může tak i z bezprostředního osobního postřehu dodat, že
vedle velkého myslitele, stratéga, vizionáře a přesvědčeného
Evropana byl v jeho osobě ztělesněn i příjemný, noblesní a
lidsky empatický člověk.
Jméno lucemburského státníka nese i Institut Pierra Wernera.
Ten vznikl v roce 2003 v Lucemburku a organizuje semináře
a konference na podporu lepšího porozumění mezi třemi
zákládajícími státy EU: Lucemburskem, Německem a Francií,
a šířeji i ostatními státy EU.
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Statistické
okénko

Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické
ukazatele všech 27 členských zemí Unie. Zahrnují ukazatele
ekonomické výkonnosti (HDP per capita k průměru EU, růst HDP,
míra nezaměstnanosti), vnější ekonomické stability (běžný účet
k HDP), fiskální stability (veřejné rozpočty k HDP, veřejný dluh k
HDP) či cenové charakteristiky (meziroční inflace na bázi indexu
HICP, úroveň cenových hladin). Pro srovnání jsou v tabulce i
stejné ukazatele pro celou EU. Zdrojem 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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2007
2,9%
6,2%
6,1%
1,7%
2,5%
7,2%
6,0%
4,5%
3,6%
2,3%
1,5%
5,1%
10,0%
9,8%
6,5%
1,0%
3,8%
3,6%
3,5%
6,8%
1,9%
6,3%
6,8%
10,6%
4,9%
2,5%
2,6%
2,9%

Růst HDP
2008
2009
1,0% -3,1%
6,0% -5,0%
2,5% -4,8%
-0,9% -4,9%
1,3% -5,0%
-3,6% -14,1%
-3,0% -7,5%
2,0% -2,0%
0,9% -3,6%
0,4% -2,2%
-1,3% -5,0%
3,6% -1,7%
-4,6% -18,0%
2,8% -15,0%
0,0% -3,6%
0,6% -6,3%
2,1% -1,9%
2,0% -4,0%
2,0% -3,6%
5,0%
1,7%
0,0% -2,7%
7,3% -7,1%
3,5% -7,8%
6,2% -4,7%
1,2% -7,8%
-0,2% -4,9%
0,5% -4,9%
0,8% -4,2%

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

Měsíčník EU aktualit ▪ duben 2010

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%
-11,3% -14,4% -14,6%
-9,0% -10,0% -9,6%
-0,5% -1,0% -2,3%
-2,6% -2,4% -3,4%
-6,9% -11,7% -17,5%
-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% -11,8%
-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%
-1,2% -1,1% -2,1%
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
XII-09
I-10
II-10
8,2%
8,0%
8,0%
8,3%
8,5%
8,7%
7,5%
7,7%
7,9%
7,3%
7,4%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
15,5%
n/a
n/a
13,0% 13,2% 13,2%
10,2%
n/a
n/a
18,9% 18,9% 19,0%
10,0% 10,0% 10,1%
8,4%
8,5%
8,5%
6,2%
6,2%
6,3%
20,5% 21,0% 21,7%
15,8%
n/a
n/a
5,6%
5,5%
5,5%
10,6% 11,0% 11,0%
7,1%
7,0%
7,1%
3,9%
3,9%
4,0%
4,8%
4,9%
5,0%
8,7%
8,9%
9,0%
10,1% 10,3% 10,3%
7,6%
n/a
n/a
6,3%
6,2%
6,1%
14,2% 14,2% 14,2%
8,9%
8,9%
9,0%
9,0%
9,1%
9,0%
7,7%
n/a
n/a
9,4%
9,5%
9,6%
HDP per capita k Ø EU
2006
2007
2008
117,8
115,7
115,2
36,5
37,7
41,3
77,0
80,1
80,4
124,2
121,2
120,1
116,1
115,8
115,6
65,2
68,8
67,4
145,2
147,8
135,4
93,0
92,8
94,3
104,6
105,0
102,7
108,8
108,5
108,0
104,2
103,5
101,8
90,7
93,6
95,9
51,6
55,7
57,3
55,3
59,3
61,9
272,2
275,2
276,4
63,2
62,6
64,4
76,8
76,4
76,0
131,2
132,2
134,0
124,6
123,0
123,5
51,9
54,4
56,4
76,4
75,6
76,0
38,4
41,6
45,8
87,7
88,6
90,9
63,4
67,7
72,3
114,1
117,9
116,9
121,2
122,8
120,1
120,3
116,7
116,2
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
XII-09
I-10
II-10
0,3%
0,8%
0,8%
1,6%
1,8%
1,7%
0,5%
0,4%
0,4%
1,2%
1,9%
1,8%
0,8%
0,8%
0,5%
-1,9% -1,0% -0,3%
-2,6% -2,4% -2,4%
2,6%
2,3%
2,9%
0,9%
1,1%
0,9%
1,0%
1,2%
n/a
1,1%
1,3%
1,1%
1,6%
2,5%
2,8%
-1,4% -3,3% -4,3%
1,2% -0,3% -0,6%
2,5%
3,0%
2,3%
5,4%
6,2%
5,6%
-0,4%
1,2%
0,7%
0,7%
0,4%
0,4%
1,1%
1,2%
0,9%
3,8%
3,9%
3,4%
-0,1%
0,1%
0,2%
4,7%
5,2%
4,5%
2,1%
1,8%
1,6%
0,0% -0,2% -0,2%
1,8%
1,6%
1,3%
2,8%
2,7%
2,8%
2,9%
3,5%
n/a
1,5%
1,7%
1,4%
Cenová
2006
107,7
44,9
61,3
138,4
102,6
68,5
124,5
89,0
91,8
108,5
104,2
90,3
60,7
57,3
111,3
60,6
74,8
104,0
101,9
62,4
84,9
57,6
76,7
58,0
122,7
118,5
110,6
100,0

hladina
2007
108,3
46,2
62,4
137,4
101,9
73,1
124,5
90,7
92,8
108,0
102,9
88,1
66,6
60,0
115,3
66,7
75,5
101,8
102,2
61,9
85,7
63,8
79,0
63,2
119,9
115,7
112,6
100,0

k Ø EU
2008
111,1
50,2
72,8
141,2
103,7
78,0
127,6
94,0
95,4
110,7
105,6
90,5
72,6
64,6
119,1
68,1
78,8
104,0
105,1
69,1
87,0
60,9
82,3
70,1
124,3
114,5
100,0
100,0
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