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pokud bylo na sklonku letošního prvního pololetí pro Evropu něco společného,
byla to pekelná vedra, jež svým způsobem paralyzovala temperament
předchozích měsíců. Řecký fiskální příběh pozvolna mizel z titulních stran
deníků a jeho obsah se přetransformovával tam, kam patří: tedy na stránky
ekonomické a finanční, přičemž jeho interpretace zvolna pozbývala emocí a
získávala na racionalitě a věcnosti. Projevem pragmatické věcnosti vůči (nejen)
řecké situaci je kupříkladu dohoda o vytvoření záchranného balíku k zabránění
šíření dluhové nákazy napříč Evropou, jež je schopna ve své maximalistické
verzi mobilizovat až 750 mld. eur. Rozhodujícími veřejnými hráči jsou jednotlivé
členské země eurozóny (prozatím bez vzdorujícího Slovenska), Mezinárodní
měnový fond a exekutiva EU – Evropská komise. Smyslem je, aby se finančním
trhům dostala přesvědčivá, autoritativní uklidňující zpráva ohledně budoucnosti
vývoje ekonomiky EU, jež se má následně projevit v posílení kursu euro a
snížení rizikové úrokové prémie (což se ostatně již částečně stalo).
Evropská komise zpracovala návrh na zpřísnění sankcí v případě porušování
fiskální disciplíny; hlavní obsah návrhu spočívá v možnosti omezení až úplného
zastavení dotací nejen ze strukturálních operací, ale i prostředků pro zemědělství,
rybářství a rozvoj venkova. V případě dlouhodobého a chronického nedodržování
obou klíčových kritérií fiskální disciplíny pro deficit a dluh (3 %, resp. 60 % HDP)
by podle návrhu země mohla přijít až o všechnu dotační alokaci.
Tématem červnových debat na vysoké politické úrovni se v EU v podstatně
větší míře než v předchozím průběhu roku opětovně stala tzv. nová finanční
regulace. Lehce populistickým hitem nastupující letní sezóny se v tomto ohledu
stalo hlasování o návrhu nové bankovní dávky (jejíž motiv lze zjednodušeně
interpretovat takto: banky a finanční instituce se zásadním způsobem podílely
nejenom na spuštění krize, ale krize vyvolala potřebu mnohé z nich z veřejných
prostředků nákladným způsobem sanovat, aby je vůbec bylo možné udržet při
dalším životě; proto by bylo záhodno, aby to banky veřejným rozpočtům zpětně
vrátily v podobě dodatečné bankovní dávky). Není pochyb o tom, že pro některé
země je tento popis v zásadně pravdivý a autentický, rozhodně však nikoliv pro
všechny (například pro řadu zemí ze střední Evropy, včetně nás). A není tedy
důvod, aby byl tento nástroj aplikován plošně v celé Unii, když jeho potřeba
je přinejmenším velmi různorodá. Trochu solitérní postoj české delegace vedl
k závěru, že u nás by tento nástroj neměl být zaveden; o jeho konkrétních
podobách v jednotlivých členských státech pak rozhodnou další jednání.
V uplynulých dnech Evropská komise zveřejnila rovněž obsáhlou analytickou
zprávu o demografickém vývoji Unie a jeho dopadu na penzijní systém; její
klíčovou zprávou je návrh na doporučení pro odchod do penze v 70 letech věku
v roce 2060.
Co bylo na červnu jednoznačně sympatické? Snad úspěšně dokonané úsilí
Estonska i v nynější době se vyrovnat s úskalími na cestě do eurozóny.
Petr Zahradník
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Události

Belgie se stala předsednickou zemí v Radě Evropské unie.
Mezi její prioritní témata patří konkurenceschopnost a znalostní
ekonomika, zelená Evropa a zprovoznění Evropské služby pro
vnější činnost. Evropská komise přišla s radikálními návrhy
v oblasti fiskální politiky členských států, které počítají se
zpřísněním sankcí za rozpočtově neodpovědné členy. Evropská
rada posvětila zavedení eura v Estonsku od roku 2011. Definitivní
kladné stanovisko vynese v červenci Ecofin.

POLITIKA
Belgie předsednickou zemí v Radě EU
Trvale udržitelný růst, sociální koheze, zaměstnanost,
zelená ekonomika a posílená globální role Evropské unie,
tak zní priority belgického předsednictví, které odstartovalo
1. července 2010.
„Evropská unie, naše Unie, čelí celé řadě výzev.“ Touto větou
začíná program předsednictví Belgie, která bude následujícího
půlroku stát v čele Evropské unie. Recept, který představuje
belgické předsednictví, proto zní: „silnější, soudržnější a
odhodlanější Evropa“.
Belgická vláda, kterou vede dočasný premiér Yves Leterme, ve
svém programu představila několik priorit:
1) Konkurenceschopnost a znalostní ekonomika, zároveň
však sociální soudržnost
Aby se co nejlépe vypořádala s důsledky ekonomické krize,
musí „Evropa mobilizovat veškeré síly, které má k dispozici,“
píše se v textu. Podle Belgičanů cesta vede přes implementaci
ekonomické strategie EU 2020 a od níž si EU slibuje zvýšení
zaměstnanosti, větší podporu členských států vzdělání a
inovacím, ambiciózní závazky v oblasti boje s klimatickou
změnou a v neposlední řadě posílení sociální koheze.
Předsednictví má do praxe prosadit zpřísnění rozpočtových
pravidel pro členské státy (posílení Paktu stability a růstu
a jeho efektivní vymáhání) a postupně zavést dohled nad
chodem finančních trhů.
2) Zelená Evropa
Za největší výzvu pro EU do budoucna označuje program
klimatickou změnu. Jako jediné řešení pak vidí přechod k
zelené (nízkouhlíkové) energetice, která je šetrná k životnímu
prostředí. Co se týče konkrétnějších cílů, pozornost Belgie se
v tomto ohledu upíná k mezinárodní klimatické konferenci,
která je naplánovaná v listopadu do mexického Cancúnu.
3) Za hranici Lisabonu nepůjdeme
Program
belgického
předsednictví
má
i
svou
zahraničněpolitickou dimenzi, kterou představuje Evropská
služba pro vnější činnost a její uvádění v praxi. Během
následujících šesti měsíců se Belgie bude také věnovat
rozšíření EU, posilování vztahů se třetími zeměmi nebo
liberalizaci světového obchodu.
http://www.eutrio.be/
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/vratme-evrop
u-do-stredu-deni-hrima-belgicke-predsednictvi-007667

Evropa 2020: shoda na hlavních cílech
Lídři členských států se dohodli na hlavních cílech
strategie Evropa 2020. Konkrétně se jedná o cíle v oblasti
zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, energetiky a boje proti
klimatickým změnám, vzdělávání a redukci chudoby.
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V oblasti vzdělávání se změnila formulace navrhovaná
Evropskou komisí. Její návrh zněl takto: „podíl dětí, které
předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí
10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout
terciární úrovně vzdělání“. Formulace bude jen jemnější:
„budeme usilovat o“ (aiming to reduce); a navíc 40% cíl má
platit konkrétně pro věkovou skupinu 30 až 34 let.
Poslední cíl definovaný Komisí, a sice, že by „počet Evropanů,
kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, měl klesnout o
25 %, což by vyvedlo z chudoby přes 20 milionů lidí“, vyvolal
požadavek na další úpravu. „Tvrdý“ cíl opět nahradila „jemnější“
formulace („budeme usilovat“), vypadl procentní cíl (zůstalo jen
snížení počtu chudých o 20 milionů) a členské státy dostanou
na výběr ze tří různých indikátorů chudoby a vyberou si ten,
který je pro ně „nejvhodnější“.
Se zbylými třemi cíli neměly členské státy problém:
• 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být
zaměstnáno,
• 3 % HDP EU by měla být investována do výzkumu a vývoje,
• v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „2020-20“ (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %,
pokud budou podmínky příznivé).
Odsouhlasení rámcové strategie včetně hlavních cílů je
však pouze prvním krokem. Ten druhý v podobě rozdělení
společných cílů na jednotlivé národní by měla Unie udělat
nejpozději do podzimní Evropské rady.
Nová unijní strategie obsahuje sympatické závazky, které by
při jejich naplnění posunuly Unii dopředu. I přes ujišťování
o efektivních implementačních mechanismech zůstává
nebezpečím, že Evropa 2020 zůstane pouze na papíře, jako
se to stalo její předchůdkyni – Lisabonské strategii.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/ec/115346.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropa-2020shoda-na-hlavnich-cilech-007624

EKONOMIKA A EURO
Komise zpřísnila sankce
hospodaření členských států

za

špatné

Evropská komise přišla s návrhem, jak upevnit rozpočtovou
disciplínu členských států a jak dosáhnout finanční a
makroekonomické stability Evropské unie. Hříšníci mohou
kromě podpory ze strukturálních fondů přijít i o dotace na
zemědělství.
Sankce za porušování dohodnutých pravidel sice již
existují, ale v minulosti nebyly nikdy uplatněny (ve finále
je musí schválit Rada ministrů). Komisaři proto zamýšlejí tresty
nejen zpřísnit, ale mají v úmyslu trestat země kromě překročení
hranice rozpočtového deficitu, která byla stanovena na 3 % HDP,
i za překročení povolené výše státního dluhu (60 % HDP).

Události
Pokud se prokáže, že členská země porušuje smluvená pravidla,
může počítat vedle škrtnutí podpory ze strukturálních fondů
také se ztrátou zemědělských dotací. Sankce nebudou
automatické. Podle návrhu Komise bude jejich zavedení záležet
na hlasování ostatních ministrů financí. Ještě přísnější tresty
čekají na země, které platí jednotnou měnou euro – ty budou
nuceny složit určitou zálohu, jejíž výše se má odvíjet od velikosti
a síly jejich ekonomiky. Tyto státy budou ze zmíněné zálohy
platit navrch úroky až do doby, kdy opět začnou plnit pravidla.
Případné obavy zemědělců, že budou pykat za rozpočtová
pochybení svých vlád, rozptýlil komisař pro měnové záležitosti
Olli Rehn. Podle něj se zastavení těchto dotací bude týkat
pouze přesunu financí z unijního rozpočtu směrem k vládě.
„Vláda bude i nadále povinna respektovat a dodržovat své
závazky vůči zemědělcům. Opatření se nedotkne farmářů
jako koncových příjemců dotací,“ řekl komisař.

tak souhlasné stanovisko ministrů financí členských států,
které vycházelo z doporučujícího verdiktu Evropské komise.
V červenci by ministři financí měli stanovit závazný přepočítací
koeficient, za který se estonská koruna přepočítá začátkem
příštího roku na eura.
Estonsko se tak stane 17. členským státem eurozóny a dá
se očekávat, že na dlouhou dobu posledním. Současná
makroekonomická situace neumožňuje ostatním kandidátským
státům plnit maastrichtská kritéria povolující přijetí eura v dané
zemi. Navíc řecké potíže a s tím spojené problémy i v očích
veřejnosti euru na kredibilitě příliš nepřidaly.
Estonsko jako jediné z kandidátských zemí na přijetí společné
evropské měny splnilo všechna Maastrichtská kritéria.
Deficit estonských veřejných financí činil loni pouze 1,7 % HDP
(kritérium 3 %) a veřejný dluh pak 7,2 % HDP (kritérium 60 %),
což je vůbec nejméně z celé sedmadvacítky.
Průměrná míra inflace v Estonsku v období 12 měsíců
předcházejících březnu 2010 činila 0,7 %, což je podstatně
méně než referenční hodnota 1,0 %, a podle Komise „je
pravděpodobné, že bude nižší než referenční hodnota
i v příštím období“. V případě dlouhodobých úrokových
sazeb nastal problém: vzhledem k rozpočtovým přebytkům
Estonska v minulosti nebylo potřeba vydávat dlouhodobé
vládní dluhopisy. Komise Estonsku důvěřuje a poukazuje na
„stálost konvergence“ a „obezřetné politiky“. Pokud jde o
mechanismus směnných kurzů, v tom se Estonsko drží bez
větších problémů už od roku 2004.
O tom, že navzdory současným tržním turbulencím je euro
stále dobrou značkou, svědčí i rozhodnutí ratingové agentury
Standard and Poor‘s. Ta v reakci na souhlasné stanovisko
ministrů financí zvýšila hlavní devizový rating Estonska
na stupeň A z dosavadních A-minus. Agentura uvedla, že
vstupem do eurozóny se snižují rizika, která pramení z výkyvů
směnných kurzů.

Neudržitelnost stávající podoby Paktu stability a růstu prokázala
současná „řecká krize“. Návrh Evropské komise sice zavádí
přísnější sankce tím, že do případných seškrtaných dotací
zařazuje i ty na podporu zemědělství, rozhodovací mechanismy
se ale nemění. I nadále o sankcích na návrh Evropské komise
budou rozhodovat ministři financí členských států, kteří vždy
v minulosti podle pravidla „kapři si rybník sami nevypustí“
obdobné finanční sankce pro hříšníky zamítli.

V České republice není – také díky výše uvedeným faktorům
– zavedení eura na pořadu dne. Podle našich odhadů by
k tomu mohlo dojít až v letech 2015 až 2016.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/859

Členské země pod přísnější kontrolou statistik

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-zprisni
la-sankce-za-porusovani-rozpoctovych-pravidel-007681

Summit EU definitivně posvětil zavedení eura
v Estonsku
Červnový summit Evropské rady v Bruselu podle očekávání
posvětil vstup Estonska do eurozóny k 1.1.2011. Následoval

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/ec/115346.pdf
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocumen
t.aspx?id=350&directory=en/ecofin/&fileName=115006.pdf

Ministři financí členských států odsouhlasili nový způsob
kontroly veřejných financí členských států. Vedla je k
tomu zkušenost s Řeckem, které předkládalo falešné údaje.
V poslední době se navíc objevily spekulace o statistikách
národních účtů Maďarska či Bulharska.
Eurostat již nebude pouhým statistickým úřadem, jehož úkolem
je sledovat data proudící ze členských států, ale orgánem, jenž
je oprávněn požadovat mnohem více informací. K tomu mu

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

Evropská unie pod vlivem „řecké krize“ chystá utužení koordinace
fiskálních politik členských států, které by měly do Bruselu
posílat návrhy národních rozpočtů k předběžnému nezávaznému
posouzení. Česká republika si jako jediná členská země prosadila
výjimku z chystaného speciálního zdanění bankovního sektoru.
Podle Evropské komise by dohledové instituce nad finančními
trhy mohly zakázat či omezit finanční operace typu short-selling a
swapů úvěrového selhání (CDS).

budou sloužit mise, které lze vyslat do členských zemí, u nichž
vznikne podezření, že dodávají chybné nebo zmanipulované
statistiky. Nový způsob kontroly se bude týkat pouze zemí,
které vykazují nadměrné deficity (nad 3 % HDP).
Návrh je součástí širší diskuse o přísnější kontrole rozpočtové
disciplíny a při jeho schvalování se nepředpokládají žádné
zvláštní průtahy.
Evropská unie se poučila ze zkušenosti s Řeckem, které
dlouhodobě upravovalo své statistiky a na základě předložení
zfalšovaných údajů dokonce vstoupilo do eurozóny. Minulý
rok navíc šokovalo finanční trhy: ještě v dubnu 2009 řecká
vláda slibovala schodek ve výši 3,7 % HDP, avšak skutečné
číslo představovalo 13,6 % HDP!
„Dříve jsme mohli kontrolovat pouze účetní metody a vznášet
omezený počet otázek,“ řekl na adresu nového návrhu mluvčí
Evropské komise. „Ačkoliv nebudeme mít plné auditorské
pravomoci, spíše semi-auditorské, budeme mít k dispozici
pravidelné mise, které budou kontrolovat země, pokud se u
nich objeví podezření z dodávaní falešných statistických
údajů,“ dodal mluvčí.
Posílení pravomocí Eurostatu je nezbytným krokem k posílení
důvěry finančních investorů v hodnověrnost (nejen)
řeckých fiskálních statistik. A ta je v současné zjitřené
době velmi důležitým faktorem pro ochotu investorů kupovat
státní dluhopisy zadlužených států. Význam důvěryhodnosti je
nejlépe vidět na rozdílném osudu veřejných financí Argentiny
(zbankrotovala s veřejným dluhem pod 60 % HDP) a Japonska
(i s veřejným dluhem kolem 200 % HDP je schopno se relativně
levně refinancovat na finančním trhu).
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocumen
t.aspx?id=350&directory=en/ecofin/&fileName=115006.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/clenske-zeme
-se-podvoli-prisnejsi-kontrole-statistik-strasi-je-recko-s-madars
kem-007589

ROZPOČET
EU chce předem posuzovat národní rozpočty
Ve snaze předejít podobné krizi, kterou nyní prochází Řecko,
summit Evropské rady potvrdil plány politiků na zpřísnění
rozpočtových pravidel pro členské státy. Sedmadvacítka se
proto shodla na tzv. evropském semestru, tedy předběžném
posuzování návrhů národních rozpočtů Evropskou komisí a
Radou EU vždy na jaře daného roku.
Detaily celého plánu však budou upřesněny až po další
schůzce zvláštní pracovní skupiny Task Force, která pod
vedením prezidenta EU Van Rompuyho vznikla za účelem
posílení Paktu stability a růstu. Další schůzka by se měla
uskutečnit na podzim.
Česká republika, kterou na summitu zastupoval premiér
dosluhující úřednické vlády Jan Fischer, unijní záměr na
posuzování rozpočtů evropskými institucemi podpořila.
4
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„Není to nic od ďábla. Neznamená to, že o deficitu či podobě
rozpočtu bude rozhodovat někdo jiný než české autority a v
koncovce český parlament,“ uvedl pro Českou televizi premiér.
Nutno však podotknout, že evropské instituce budou
rozpočtové plány pouze posuzovat a na základě zjištěných
informací upozorňovat tu kterou zemi na to, že sklouzává
k nebezpečnému deficitu. Budou také přijímána doporučení,
jak situaci co nejlépe a nejrychleji napravit. O „schvalování“ či
„nařizování“ se tedy v pravém slova smyslu nejedná.
Nezávazné posuzování návrhů národních rozpočtů v Bruselu
neomezuje suverenitu členských států a nejde nijak nad
rámec stávajícího smluvního rámce EU. Evropská unie se
nemění, fiskální politika se nestává jednotná či harmonizovaná
– národní státy si v řízení veřejných financí nadále ponechávají
svrchovanou rozhodovací úlohu. Svým způsobem je obdobou
vydávání doporučení u Konvergenčních zpráv, které představují
střednědobé plány veřejných financí členských států.
I doporučující forma stanoviska Komise k národním rozpočtům
ale může mít ve finále nějaký pozitivní efekt, když vyvolá
diskusi o přiměřenosti navrženého rozpočtu v daném
členském státě.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/ec/115346.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-lepsi
-koordinaci-hospodarskych-politik-o-sankcich-rozhodne-az-tas
k-force-007635

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
ČR získala výjimku ze zdanění bank
Česká republika se postavila na červnovém summitu EU proti
zavedení nové bankovní daně. Ta má sloužit k naplnění
speciálního fondu, který by při další krizi pomohl se sanací
ztrát bank.
Předběžné závěry summitu hovořily jasně. „Evropská rada
souhlasí s uvalením daně na finanční instituce, tak aby se
podílely na hrazení nákladů krize,“ dočteme se v nich.
To se ale vůbec nelíbilo českému premiérovi Janu Fischerovi.
„Ten text by měl být volnější. Ne, že zavedeme, ale měli
bychom uvažovat o zavedení a podobně,“ řekl před jednáním
Fischer. Nakonec ovšem zůstal prakticky beze změny a tak si
Češi vymohli, že v závěrech bude následující poznámka: „ČR
si rezervuje právo tyto nástroje (nové poplatky a daně od
finančních institucí) nezavést.“
Důvodů postoje naší politické reprezentace je hned několik. Tím
nejzávažnějším je, že české banky díky své konzervativnosti
(vyhýbaly se rizikovým instrumentům) přestály krizi bez
problémů. Česká vláda tak nevidí důvod, proč je zatěžovat
další daní.
Navíc existence podobného fondu by byla spojena s
pořádným morálním hazardem. Banky by mohly riskovat a
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chovat se nezodpovědně, aniž by před sebou viděly hrozbu
svého bankrotu. Byly by zachráněny z budovaného fondu.
Nikdo zatím ani neví, jak by celý mechanismus fungoval, a
právě proto se Češi k přijetí nové daně postavili vyhýbavě.
Další problém spočívá v tom, že ani v rámci zemí G20
nepanuje na zavedení bankovní daně shodné stanovisko.
A to je problém – zavedení daně pouze v Unii by oslabilo
konkurenceschopnost zdejších bank.

Všeobecný zákaz short-selling neboli prodejů na krátko
(spekulant prodává finanční instrument, který často ani
nevlastní, aby si ho dokoupil v budoucnu v ideálním případě za
nižší cenu) by byl krok o desítky let zpátky a odrazil by se
ve snížení likvidity obchodování na finančních trzích. Na
druhou stranu je pravda, že v opravdu krizových obdobích (pád
Lehman Brothers, akutní fáze „řecké krize“) prodeje na krátko
přispívaly k iracionálnímu panickému chování finančních trhů.

„V Unii se teď razí heslo včera bylo pozdě. Kriticky nám chybějí
impaktové studie podobných opatření,“ vysvětloval premiér
Fischer své stanovisko. Dodal, že naši evropští partneři
přijali českou pozici. „Pro Českou republiku byla ta věc hodně
senzitivní. Trošku jsme prostě zlobili,“ podotkl.

Dne 8. září Evropská komise na základě probíhající veřejné
konzultace předloží legislativní návrh na regulace
short-selling a CDS.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/10/255

Zavedení speciální bankovní daně je nesystémovým opatřením,
které v zemích stabilizovaného a zdravého bankovnictví – jako
v České republice – skutečně nedává smysl. Vybojovaná
výjimka pro ČR je správná.

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-omez
it-short-selling-a-uverove-swapy-007626

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/ec/115346.pdf
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/italie-a-ceskobojovnici-proti-zdaneni-bank-007632

FINANCE
EU chce omezit short-selling a CDS
Instituce provádějící dohled nad finančními trhy by podle
Evropské komise měly mít právo zakázat nebo přinejmenším
omezit finanční operace známé jako short-selling a swapy
úvěrového selhání (CDS). Velké neshody ale zatím stále
panují v otázce, zda by za regulaci měly být odpovědné
národní orgány dohledu nebo EU.
Evropská komise v pondělí 14. června zahájila konzultaci k
regulaci některých spekulativních finančních operací, které
podle některých expertů a politiků mohly přispět ke zhoršení
potíží v předluženém Řecku. K celoevropskému zákazu těchto
praktik vyzvaly také Německo a Francie.
Dokument ke konzultaci obsahuje několik návrhů.
Nejkontroverznější je zřejmě nápad dát institucím, které jsou
zodpovědné za dohled nad finančními trhy, právo „v naléhavé
situaci dočasně omezit nebo zakázat short-selling a swapy
úvěrového selhání“.
Členské státy (a zvláště UK) chtějí pravomoc rozhodnout o
tom, co je a není „naléhavá situace“. Oponenti namítají, že
rozhodování zástupců států v Radě je těžkopádné, časově
náročné a nemohlo by tak reagovat v řádu hodin či dokonce
minut. Takto promptní reakci by si mohl dovolit jeden
celoevropský orgán, jak navrhuje Evropská komise a Evropský
parlament. Měl by se jím stát nově vzniklý European Securities
and Markets Authority (ESMA), který by nahradil stávající Výbor
evropských regulátorů cenných papírů (CESR). Ten by mohl
trvat na dodržování zákazu i v případech, kdy neexistuje shoda
na národní úrovni.

Brusel zpřísňuje regulaci ratingových agentur
Evropská exekutiva si chce dále posvítit na ratingové agentury
a k tomuto cíli udělala další krok. Šéf Komise José Manuel
Barroso hodlá prosadit, aby podléhaly přísnému dohledu.
Komise navrhla, aby nad ratingovými agenturami dozorovala
nově zřízená instituce – European Securities and Markets
Authority (ESMA).
Předseda Komise Barroso rovněž uvedl, že Komise stále
uvažuje o zřízení Evropské ratingové agentury, která by
byla protiváhou ke známé trojce Standard & Poor‘s, Moody‘s a
Fitch, a zvýšila tak konkurenci na „velmi koncentrovaném trhu“.
Bruselu se totiž nelíbilo, jakou paniku způsobilo snížení ratingu
Řecka a dalších států eurozóny na konci dubna.
Brusel se zkoumáním chování ratingových agentur ve
finanční krizi a před ní zabývá už řadu měsíců. V roce 2008
Komise schválila nařízení o ratingových agenturách, které
zpřísňovalo dohled nad nimi a zavádělo povinnost jejich
registrace. Nařízení nabyde účinnosti od prosince roku 2010.
Proč je ho tedy třeba doplňovat, ještě než začalo platit?
Důvod je jednoduchý. Na podzim 2008 se teprve rozbíhala
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Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady se dohodli na
kompromisním znění směrnice o průmyslovém znečištění,
která zavádí přísné limity pro znečištění ovzduší, půdy a vody.
Evropská komise v reakci na kontroverzní přínosy současné
generace biopaliv vydává legislativní opatření, které má zajistit,
aby pěstování biopaliv nemělo na biodiverzitu a životní prostředí
obecně negativní dopad. Evropský soudní dvůr uznal oprávněnost
cenového regulace roamingu, kterou EU prosadila v roce 2007.

diskuse o tom, jak bude vypadat nový systém dohledu nad
finančními institucemi v EU, a proto nařízení počítá s tím, že
nad ratingovými agenturami budou dohlížet kolegia národních
regulátorů. To se má ale změnit – pravomoci přejdou na
novou unijní instituci, zmíněnou ESMA.
Ta má nepřetržitě sledovat, zda ratingové agentury neporušují
ustanovení platného nařízení. Pokud by se tak stalo, hrozí jim
postihy od pokut až po zrušení registrace. Role národních
regulátorů bude tedy v tomto směru velmi omezená, ovšem
ESMA na ně může podle návrhu některé pravomoci delegovat.
Ratingové agentury mají fatálním podceněním rizik složitých
finančních instrumentů typu CDO, CLO, ABS apod. samy
máslo na hlavě. Ale vyřešení tohoto problému ustavením
„Evropské ratingové agentury“ je mylný koncept. Rating
je zejména o důvěře ve schopnost agentur nezávisle ocenit
kreditní rizika dlužníků; i jen potenciální politické vměšování
důvěru ohrožuje.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/656
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/brusel-utahuje
-smycku-okolo-ratingovych-agentur-007572

PODNIKÁNÍ

letech 2009-2010 pohyboval kolem dvou milionů eur. Program
podporuje turistiku u obyvatelstva s nižšími příjmy, tedy právě u
občanů v důchodu, mladých lidí či handicapovaných.
Komise si uvědomuje, že budoucí rozvoj turismu si vyžádá
zvýšené finanční náklady. Je proto pravděpodobné, že
finanční podpora odvětví bude zahrnuta do finanční perspektivy,
která bude přijata v roce 2013, píše se v plánech komisařů.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/index_
en.htm
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/komis
e-zamysli-prodlouzeni-turisticke-sezony-na-cely-rok-007676

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kompromis směrnice o znečištění s řadou
výjimek
Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady EU se dohodli
na znění novely směrnice o průmyslovém znečištění
(IPPC), která má zkombinovat sedm stávajících směrnic do
jediné. Zpřísnily se v něm limity pro znečištění ovzduší, půdy a
vody, ale velké podniky, jejichž výroba je založena na procesu
spalování, získaly odklad do roku 2020.

Komise pro prodloužení hlavní turistické
sezóny na celý rok
Turistický průmysl v EU, který ochromila hospodářská krize,
potřebuje oživení. Evropská komise proto předložila plán, jenž
počítá s řadou opatření, které mají turismus povzbudit. Patří
mezi ně i prodloužení hlavní turistické sezóny na celý rok.
Evropa se svou zajímavou historií a kulturou představuje
lákadlo pro turisty z celého světa. Bohužel poslední dva
roky znamenaly úpadek, viníkem je jednoznačně globální
ekonomická krize.
Situace se navíc ještě zhoršila poté, co na jaře Evropu zahalil
oblak sopečného prachu islandské sopky Eyjafjallajökull. Dá
se proto očekávat, že oživení evropského turistického ruchu
bude mnohem pomalejší než v jiných koutech světa.
Klíčem k úspěchu má být podle Evropské komise prodloužení
hlavní turistické sezóny. Turistická aktivita se nemá soustředit
pouze do letních měsíců, ale měla by trvat po celý rok.
Jedním z opatření má být např. koordinace termínu školních
prázdnin, uvedl eurokomisař pro průmysl a podnikání Antonio
Tajani. Podle něj nemá být koordinace prázdnin mezi zeměmi
povinná, ale výrazně by prodloužila turistickou sezónu, navýšila
počet turistů, a tím i podpořila ekonomiku.
Hlavním tahounem poptávky po celosezónním cestování mají
být senioři, kterým turistika zároveň nabízí zpříjemnění stáří.
Aby se seniorům lépe cestovalo, komisaři také slibují větší
přísun financí do programu Calypso, jehož rozpočet se v
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Průmyslové podniky budou muset podle nové legislativy do
svých provozů zavést tzv. nejlepší dostupné technologie
(BAT), jejichž soupis je stanoven na evropské úrovni a jejichž
zavedení má z hlediska nákladů nejefektivněji zajišťovat určitý
stupeň ochrany životního prostředí. Na základě uplatnění
takových technologií pak podnik může do ovzduší vypouštět
daný objem znečišťujících látek. Jedná se o látky, které
přispívají ke vzniku kyselých dešťů a smogu (oxid siřičitý (SO2),
oxidy dusíku (NOx), těkavé organické sloučeniny a prach.

Události
Potíž je ovšem v tom, že stávající pravidla členským státům
dávají rozsáhlá práva pro udělení výjimek určitým provozům
v závislosti na okolí, v kterém se nachází, nebo na jejich
technických charakteristikách. Právě tyto nedostatky má
novela za úkol odstranit.

EU zároveň výslovně zakazuje, aby se lesní plochy měnily
na plantáže, kde se pěstuje palma olejná, z níž se získává
palmový olej, jedno z nejpoužívanějších a nejlevnějších
biopaliv. Biopaliva, která zmíněným podmínkám nebudou
vyhovovat, nedostanou potřebný certifikát.

Na základě svých přechodných národních plánů však budou
nyní členské státy moci velkým průmyslovým podnikům, jejichž
výroba je založena na procesu spalování, udělit výjimku
z plnění limitů až do 30. června 2020. Velcí znečišťovatelé
se navíc budou moci plnění přísnějších limitů vyhnout v
případě, že provoz uzavřou do konce roku 2023 a nebudou jej
provozovat déle než 17.500 hodin.

Aby biopalivo splnilo kritéria udržitelnosti, musí dosahovat
minimálně 35 % úspor emisí skleníkových plynů ve
srovnání s emisemi z fosilních paliv. Toto číslo se podle
směrnice o OZE má do roku 2017 zvýšit na 50 % a do roku
2018 dokonce na 60 %.

Navíc některé podniky budou i nadále moci získat odklad v
závislosti na okolních podmínkách. Mělo by se ale jednat pouze
o případy, kdy by s sebou zavedení BAT neslo náklady, které
by neúměrně převyšovaly přínosy z ochrany životního
prostředí. Evropská komise bude muset minimální emisní
limity každé tři roky přehodnotit.

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/komise-zprisnuj
e-pravidla-pro-biopaliva-007607

http://www.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/IED.doc
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/kompromis-sme
rnice-o-znecisteni-dava-vyjimku-teplarnam-a-uhelnym-elektrar
nam-007653

Komise zpřísňuje pravidla pro biopaliva
Evropská komise zveřejnila legislativu, která určuje pravidla
výroby biopaliv. Balíček, který obsahuje dvě sdělení a jedno
rozhodnutí, má zajistit, aby biopaliva, která se vyrábí v EU nebo
se do ní dováží, neměla na ŽP devastující účinek.
Pouze biopaliva odpovídající novým pravidlům se budou počítat
do závazků, které si EU vytyčila. Cílem EU je do roku 2020
získávat 10 % pohonných hmot z obnovitelných zdrojů.
Evropská komise ale neplánuje sankcionovat ani zakazovat
výrobu biopaliv, která nebudou odpovídat zpřísněným
požadavkům.
Evropská komise ve svém sdělení vysvětluje, co by měly vlády,
průmysl nebo nevládní organizace udělat, aby užívaly biopaliva
v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
Nová pravidla mají platit ve státech EU i v třetích zemích a
zavádějí například kontrolní audity. Kupříkladu brazilský
výrobce cukrové třtiny musí dokázat, že od ledna 2008 nezískal
zemědělskou půdu zničením tropického pralesa. Velké
množství kritérií musí splňovat výrobci, dovozci i distributoři.
V konečném důsledku ale důkazní břemeno spadne na bedra
velkých importérů jako je Shell nebo BP.
Celý systém, který právě Unie na příštích pět let zavádí, bude
každoročně procházet auditem. Pokud audit zjistí, že systém
nefunguje správně, může jej Komise kdykoliv odvolat.
Ve svém druhém sdělení Komise určuje, jaké druhy půdy by
se pro výrobu biopaliv využívat neměly. Patří sem například
lesy, chráněná území, mokřady, rašeliniště či území cenná pro
vysokou biodiverzitu.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/711

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Evropská unie vyhrála spor o regulaci poplatků
za roaming
Evropský soudní dvůr rozhodl, že nařízení o roamingu z
roku 2007, kterým EU stanovila maximální povolené ceny,
jež si mobilní operátoři mohou za přeshraniční hlasové
služby účtovat, je z právního hlediska v pořádku, z pohledu
zajištění ochrany spotřebitelů jej lze považovat za vhodné a
nenarušuje suverenitu členských států. Roaming má podle
soudu totiž přeshraniční povahu a Evropská unie proto měla
právo zasáhnout.
Na nařízení z června roku 2007, kterým Evropská unie stanovila
maximální poplatky za roamingové hovory, si na podzim téhož
roku stěžovala u Vrchního soudu ve Velké Británii čtyřka
mobilních operátorů – Vodafone, T-Mobile, Telefónica a
Orange. Nařízení považovali jednak za příliš přísné, ale také
vyslovili domněnku, že Evropská komise nemá na takovou
regulaci právo. Britský soud v návaznosti na to požádal o
pomoc Evropský soudní dvůr v Lucemburku.
Regulací reagovala Evropská unie na velké rozdíly mezi
cenami za místní hovory a za volání v zahraničí (tzv. roaming).
Ve svém nařízení proto stanovila, že cena za odchozí hovor
nesmí přesahovat 0,49 eurocentů za minutu volání a za
příchozí hovor 0,24 eurocentů za minutu. Od letošního
července se pak podle nařízení maximální stropy dále
snížily na 0,39 €/min, respektive 0,15 €/min. Stažení
megabytu dat pak nově vyjde na maximálně 80 eurocentů
(dnes 1 euro).
Od července také vstupuje v platnost nové nařízení Evropské
unie, podle nějž musí mobilní operátoři poslat zákazníkům,
kteří v zahraničí využívají datových služeb, upozornění ve
chvíli, kdy se jejich měsíční účet za stahování dat přiblíží
částce 50 euro. Pokud zákazník operátorovi nepotvrdí, že chce
ve stahování dat pokračovat, bude jej operátor muset odpojit.
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Události

Evropská unie schválila balíček opatření, které mají zjednodušit
čerpání dotací z fondů Evropské unie. Evropský parlament podpořil
nové standardy pro podrobnější označování prodávaných potravin
v EU. Diskutované barevné značení, s červenou barvou pro
nezdravé potraviny, nebylo schváleno. Otevírání přeshraničních
trhů poskytování neakutní zdravotní péče dostalo zelenou ze
strany ministrů zdravotnictví členských států. Pro vstup příslušné
směrnice v platnost zbývá kladné hlasování v Europarlamentu.

Opatřením chce Unie předejít nepříjemným překvapením
v cenovém vyúčtování.

toto opatření netýká, neboť má dočasně vyjednané mírnější
pravidlo N+3).

Koncept cenové regulace je „zbraní hromadného ničení“, která
se má používat opravdu v situacích zřetelného selhávání
trhu. Tou situace na trhu mobilní telefonie podle našeho názoru
není a nebyla.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/838

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/10/242
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/843
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropska-unie
-vyhrala-spor-o-regulaci-poplatku-za-roaming-007595

REGIONÁLNÍ POLITIKA
EU schválila zjednodušení pravidel financování
z fondů EU
Evropská unie schválila balíček opatření, jejichž úkolem je
maximálně zjednodušit přístup k evropským fondům a
pomoci tak v době hospodářské krize.
Jedním z přijatých opatření je sjednocení hranice celkových
nákladů, od které projekty posuzuje vedle národních
orgánů také Evropská komise, na úrovni 50 milionů eur. Toto
opatření se dotkne oblasti životního prostředí, kde státy podle
dosavadních pravidel musely Bruselu posílat ke schválení
všechny projekty nad 25 milionů eur, což celý proces přidělení
dotace protahovalo.
Upravená pravidla mají také usnadnit financování některých
velkých infrastrukturních projektů typu dálničních úseků
procházejících územím několika regionů. Doposud členské
státy nemohly takový projekt financovat z více než jednoho
operačního programu, to nyní bude možné.
Ke změně došlo také v požadavcích na udržitelnost projektu.
Pravidla pro poskytování evropských dotací standardně
vyžadují, aby efekty projektu zůstaly zachovány
přinejmenším po dobu pěti let (tří v případě podpory malých
a středních podniků) po ukončení dotace. Požadavek na
udržitelnost se ale má nyní týkat pouze sektorů, u nichž je
to „vhodné“ (například infrastrukturní projekty a podpora v
„produktivních sektorech“).
Pro pět členských států, jejichž rozpočty se v důsledku
hospodářské krize dostaly do vážných potíží, schválila Unie
mimořádné navýšení zálohových plateb o 775 milionů eur
(jde o 4 % z ESF a 2 % z Fondu soudržnosti). Jedná se o Litvu,
Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko a Rumunsko.
Další mimořádné opatření se týká pravidla N+2, podle
nějž členské státy musí peníze přidělené z evropských fondů
na určitý rok vyčerpat nejpozději do dvou následujících
let. Schválené opatření se týká zhruba 220 milionů eur z
alokace na rok 2007, kterou některé členské státy (např.
Španělsko nebo Itálie) nestačily vyčerpat (České republiky se
8

Měsíčník EU aktualit ▪ červenec 2010

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/eu-schvalilazjednoduseni-pravidel-pro-financovani-z-evropskych-fondu007668

ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE
Poslanci schválili jednotné standardy pro
označování potravin
Europoslanci podpořili nové standardy pro podrobnější
označování potravin v EU, ale odmítli značit nezdravé jídlo
červenou barvou. Místo toho bude na potravinách zřetelně
vyznačeno denní doporučené množství.
Nové standardy ukládají výrobcům povinnost uvádět
základní výživové hodnoty, včetně obsahů solí, tuků a cukrů,
na přední stranu obalu potraviny. Legislativu ještě posoudí a
pravděpodobně i doplní ministři EU. Potraviny označené
systémem, který zákonodárci schválili, by se v obchodech
mohly objevit v horizontu tří let. Malé podniky, s méně než
100 zaměstnanci, mají na zavedení podrobnějšího značení
pět let.
Neshody dlouho panovaly ohledně toho, jaké konkrétní
informace by měli výrobci na obalech poskytovat: zda uvádět
nutriční hodnoty na 100 g, nebo na jednotlivé porce. Odborníci
se shodli, že u potravin jako jsou jogurty či čokoládové tyčinky
je praktičtější informovat o výživové hodnotě jedné porce. U
balení sušenek či u nealkoholických nápojů je však obtížné
určit, jaké množství spotřebitel průměrně zkonzumuje – tím
argumentovali zastánci informování o nutričních hodnotách
na 100 g či 100 ml. Komise nakonec přistoupila na obě
možnosti.
Problematické je i značení země původu na obalech potravin.
Komisaři i poslanci se shodli, že producenti často udávají
zavádějící informace o tom, kde byla potravina vyrobena.
Například původ slaniny, která pochází z prasat vypěstovaných
v Dánsku, je vydáván za britský, ačkoliv v Británii došlo
pouze ke konečné fázi zpracování. Země původu bude tedy
nově znamenat lokalitu, v níž došlo alespoň ke dvěma fázím
výroby či zpracování. Výrobci budou povinni o zemi původu
informovat na obalech masných a mléčných výrobků, ryb,
ovoce a zeleniny.
Nově bude ošetřena i minimální velikost písma na obalech
potravinových výrobků. Komise navrhuje 3mm písmo.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
067-76128-165-06-25-911-20100615IPR76127-14-06-20102010-false/default_en.htm
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export/clanek/poslanci-schvali
li-jednotne-standardy-pro-oznacovani-potravin-007629

Události
Směrnici o zdravotnictví stojí v cestě už jen
europoslanci
Unijní ministři zdravotnictví na svém zasedání v Bruselu
konečně dojednali směrnici o přeshraniční zdravotní péči,
která pacientům zajišťuje proplácení přeshraničních
zdravotnických zákroků. Česká ministryně zdravotnictví
Dana Jurásková k tomu dodává: „Pacienti budou mít právo
cíleně vyhledat zdravotní péči v jiném členském státě
Evropské unie a obdržet úhradu nákladů na tuto péči ve
výši, v jaké by jim byla poskytnuta na území země, kde jsou
pojištěni.“
Návrh směrnice se netýká akutních problémů, protože
tuto oblast již evropské právo ošetřuje, ani dlouhodobých
léčebných pobytů či transplantací orgánu. Navrhovaný text
řeší neakutní přeshraniční péči, tedy například situaci, kdy
jsou v domovském státě příliš dlouhé čekací lhůty na zákrok, a
pacient se proto rozhodne podstoupit operaci v jiném členském
státě.
Dalším tématem směrnice jsou důchodci, kteří se na stáří
rozhodnou přestěhovat do jiného členského státu. Podle
návrhu, který Rada schválila, by v případě, že se například
francouzský důchodce, který žije ve Španělsku, rozhodne pro
operaci v Německu, platilo zdravotní výlohy Španělsko. Pokud
by se ale tento Francouz rozhodl podstoupit operaci ve své
vlasti, platila by výlohy Francie.
Než ale směrnice vstoupí v platnost, musí s konečným textem
souhlasit Evropský parlament. Mnozí europoslanci jsou
liberálnější než členské vlády a chtěli by menší omezení
zdravotní turistiky. Některým europoslancům se například
nelíbí, že pacienti mají za poskytnutou zdravotní péči zaplatit
předem, přičemž jim příslušná částka bude vrácena až ex
post.

V letech 2008 až 2009 téměř 200 tisíc studentů získalo od
Evropské unie grant na to, aby si mohlo doplnit své vzdělání
na některé z evropských univerzit. Podle údajů Evropské
komise se počet těchto studentů meziročně zvýšil o 8,7 %.
Eurokomisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a
mládež Androulla Vassiliou při příležitosti prezentace nové
zprávy prohlásila, že Erasmus představuje klíčovou součást
iniciativy „Mládí v pohybu“, se kterou bude veřejnost seznámena
v září. Iniciativa zároveň tvoří jednu z vlajkových politik
nové Evropské komise.
Mezi země, jejichž studenti mají největší zájem o studium
v zahraničí, patří Francie, ze které vloni vycestovalo 28 tisíc
studentů, Německo (27.900 studentů) a Španělsko (27.400
studentů). Co se týče procentuálního vyjádření, největšího
zájmu se Erasmus těší v Lucembursku, odkud vloni za novými
studijními zkušenostmi odjelo 15,5 % všech studentů, v
Lichtenštejnsku (3 %) a Rakousku (1,9 %).
K nejoblíbenějším destinacím se zařadilo Španělsko, kam
směřovalo 33.200 studentů, Francie, která hostila 24.600
zahraničních studentů, a Německo s 22 tisíci studenty.
Statistiky také poměrně jasně ukázaly, že země střední a
východní Evropy vyšlou mnohem více studentů, než kolik
jich přivítají na svých školách.
V souvislosti s hospodářskou krizí, kterou v současné době
Evropská unie prochází, pravděpodobně nedojde k tomu,
že nynější rozpočet nákladný program utáhne. Podle
komisařky se budou proto muset hledat „dodatečné zdroje“.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/768
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/erasmus-zaznamen
al-rekordni-pocet-ucastniku-007649

Očekává se, že belgické předsednictví bude chtít dosáhnout
dohody ohledně konečného textu směrnice do konce roku
2010.
Rozhodnutí členských států je dalším milníkem na cestě
k otevření trhu zdravotních služeb v EU, což povede
k vyšší přeshraniční konkurenci a v konečném důsledku
kvalitnějším službám pro pacienty.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/lsa/114992.pdf
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/smernici-o-zdrav
otnictvi-stoji-v-ceste-uz-jen-europoslanci-007616

VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT
Erasmus
účastníků

zaznamenal

rekordní

počet

Rekordní počet studentů vycestoval v loňském roce v rámci
unijního programu Erasmus za vzděláním do ciziny.
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Průzkum veřejného mínění Eurobarometr odhalil, že stále více
Evropanů daruje krev – v průměru 37 % občanů EU již někdy
darovalo krev. Nejvíce vynikají Rakušané s 66 %. Češi jsou
z tohoto pohledu lehce podprůměrní, když jako dárce krve se
označilo 30 % respondentů průzkumu. Island překonal další
překážku ke svému členství v Evropské unii, když v polovině
června Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů
s touto severskou zemí.
7. ČERVNA

1. ČERVNA
Digitální agenda pro Evropu: http://www.consilium.europa.eu/
showFocus.aspx?id=1&focusId=484&lang=en
Průvodce Lisabonskou smlouvou:
http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/89/index_
en.htm
Kraje a města varují členské státy, že strategie EU 2020
nebude mít prostředky na plnění svých slibů:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=de
tail&id=90ea55fa-2b63-4e7b-9743-2d79fee52d72

2. ČERVNA
EIB spoluzakládá fond mikroúvěrů pro rozvoj venkova – Fond
Impuls venkovu II: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=BEI/10/88
Komise navrhuje přísnější opatření při obchodování se
střelnými zbraněmi:
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_
en.htm

3. ČERVNA
Závěry ze summitu EU-Rusko – partnerství pro modernizaci:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=485&lang=cs
Emise skleníkových plynů – za polovinou cesty ke 20%
snížení do roku 2020: http://www.eea.europa.eu/pressroom/
newsreleases/eu-greenhouse-gas-emissions-more
Emise skleníkových plynů – změna mezi roky 1990 a 2008
Lotyšsko
Litva
Estonsko
Rumunsko
Bulharsko
Slovensko
Česká republika
Maďarsko
Německo
UK
Polsko
Švédsko
EU-27
Dánsko

-55,6%
-51,1%
-50,4%
-39,7%
-37,4%
-33,9%
-27,5%
-24,9%
-22,2%
-18,6%
-12,7%
-11,7%
-11,3%
-7,4%

Belgie
Francie
Lucembursko
Nizozemsko
Finsko
Itálie
Rakousko
Slovinsko
Řecko
Irsko
Portugalsko
Španělsko
Malta
Kypr

-7,1%
-6,4%
-4,8%
-2,4%
-0,3%
4,7%
10,8%
15,2%
22,8%
23,0%
32,2%
42,3%
44,2%
93,9%

Zdroj: Evropská komise, data jsou v evkivalentech CO2

4. ČERVNA
Banky a finanční instituce zprostředkující úvěry EIB:
http://www.eib.org/about/news/the-intermediary-banks-and-fina
ncing-institutions-for-credit-lines.htm
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UEFA chce „fair play“ i ve financování fotbalu:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/04175199-148-05-22-906-20100528STO75187-2010-28-05-2010/
default_en.htm

8. ČERVNA
Evropský postoj k podnikání: http://europa.eu/rapid/pressRelea
sesAction.do?reference=MEMO/10/232
Stanovisko Rady EU k omezení složitosti rozvodů a zmírnění
obtíží s tím spojených: http://www.consilium.europa.eu/showFo
cus.aspx?id=1&focusId=486&lang=en

9. ČERVNA
Nová evropská legislativa pro živnostníky v oblasti mateřské
a důchodů: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=IP/10/699
100 mil. eur pro malé a střední podniky v Portugalsku
z globálního úvěru EIB:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/10/90

10. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/115006.pdf
Dny TEN-T na podporu klíčových transevropských dopravních
projektů: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/10/701
Evropský hospodářský a sociální výbor požaduje harmonizaci
pracovních podmínek: http://eesc.europa.eu/activities/press/
cp/docs/2010/communique-presse-eesc-072-2010-en.doc

11. ČERVNA
Energetická síť je prvním krokem k Evropskému energetickému
společenství:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/05175598-158-06-24-909-20100607STO75585-2010-07-06-2010/
default_en.htm
Komise podporuje odborné vzdělávání: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/707

14. ČERVNA
Komise představila pravidla zaměstnávání v rámci služby pro
vnější činnost: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/10/705
Průmysl a podnikání – posílení konkurence a inovací, 324 mil.
eur pro vesmírný a bezpečný výzkum: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/716
Závěry z jednání Rady pro životní prostředí:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=489&lang=en

Kalendárium
15. ČERVNA
Více než 5000 ohlasů k budoucí Společné zemědělské politice:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/headlines/
news/2010/06/20100611_en.htm
Statistiky Eurostatu – podle Eurobarometru stále více Evropanů
daruje krev:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/724

16. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/115185.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/genaff/115184.pdf
Komise chce zkoumat používání bezpečnostních skenerů na
evropských letištích:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/740

17. ČERVNA
Skupina na vysoké úrovni vydává sedm doporučení pro odvětví
mléka a mléčných výrobků v EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/742

18. ČERVNA
EU přijala návrh smlouvy s USA pro potlačení financování
terorismu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/10/735

21. ČERVNA
1 miliarda eur na podporu 222 projektů a 50 milionů příjemců
z chudých zemí v boji proti hladu: http://europa.eu/rapid/press
ReleasesAction.do?reference=IP/10/734
Nová analýza Komise se zaměřuje na dopad krize na
zemědělský trh:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/398.htm

22. ČERVNA
Statistiky – mzdové náklady na hodinu vzrostly o 2,1 %:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/316062010-AP/EN/3-16062010-AP-EN.PDF

23. ČERVNA
Závěry ze zasedání Evropské rady:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/115346.pdf
Island otevírá přístupová jednání s EU: http://ec.europa.eu/
enlargement/press_corner/whatsnew/iceland_en.htm

Evropská komise a USA se dohodly na spolupráci v oblasti
výzkumu a rozvoje letecké civilní dopravy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/761

24. ČERVNA
Statistiky Eurostatu – EU v roce 2009 poskytla ochranu na 78
tis. azylantům:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/318062010-AP/EN/3-18062010-AP-EN.PDF

25. ČERVNA
Měsíční monitor trhu práce za červen 2010:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&news
Id=831&furtherNews=yes
Statistiky – výdaje na ochranu životního prostředí:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF10-031/EN/KS-SF-10-031-EN.PDF

28. ČERVNA
Průzkum Eurobarometru – veřejné vnímání chudoby:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/10/268
Další možnosti dotací z EU na kulturu:
http://ec.europa.eu/culture/news/news2703_en.htm
Z nového průzkumu vyplývá, že stoupá počet lidí v obtížné
finanční situaci:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/773
EU přijala nová opatření s cílem zjednodušit finanční řízení a
pomoci regionům při řešení krize:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/838

29. ČERVNA
Evropská investiční banka poskytne dodatečných 500 mil. eur
pro obnovu regionální infrastruktury na Vysočině:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/10/108
Statistiky Eurostatu – zdanění v EU 27 se snížilo na 39,3 %
HDP v roce 2008:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/228062010-BP/EN/2-28062010-BP-EN.PDF

30. ČERVNA
Doprava – Komise zahajuje informační kampaň o právech
cestujících: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/10/852
Podnikání a průmysl – směrem ke společné podobně nabíjecích
stanic pro elektrická vozidla:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/857
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Z pohledu rozšiřování eurozóny bude klíčové zasedání Rady EU
pro měnové a hospodářské záležitosti. Všeobecně se očekává,
že ministři financí členských států budou následovat doporučení
Evropské komise i kladné stanovisko Evropské rady a vstup
Estonska do eurozóny definitivně schválí. Obsahem rozhodnutí
by mělo být i stanovení závazného konverzního kurzu mezi
estonskou korunou a eurem. Dalším významným bodem agendy
Ecofinu budou návrhy reforem dohledu nad finančním trhem.

Zasedání klíčových institucí EU
5. 7. 2010
Štrasburk, Francie
Plenární zasedání Evropského parlamentu
5. – 9. 7. 2010
Brusel, Belgie
Neformální zasedání Rady EU k zaměstn., sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
11. – 13. 7. 2010
Gent, Belgie
Neformální zasedání Rady EU k životnímu prostředí
12. 7. 2010
Brusel, Belgie
Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
12. 7. 2010
Brusel, Belgie
Zasedání Euroskupiny
13. – 15. 7. 2010
Brusel, Belgie
Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
14. – 15. 7. 2010
Louvain-la-Neuve, Belgie
Neformální zasedání Rady EU pro průmysl
14. – 16. 7. 2010
Brusel, Belgie
Neformální zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
15. – 16. 7. 2010
Brusel, Belgie
Neformální zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
26. 7. 2010
Brusel, Belgie
Zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem
26. 7. 2010
Brusel, Belgie
Zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Zajištění transparentnosti na trzích elektřinou a zemním plynem

DG TREN

23.7.2010

Zesílení připravenosti EU na pandemii chřipky

DG SANCO

23.7.2010

Revize směrnice o zneužívání trhů (Market Abuse Directive)

DG MARKT

23.7.2010

Modernizace směrnice k transparentnosti pro společnosti na burze DG MARKT

23.8.2010

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Posledních několik měsíců se klíčovým dlouhodobým
ekonomickým tématem v EU stal stav a perspektiva veřejných
financí v jejích jednotlivých členských státech. Během několika
těchto uplynulých měsíců si i zodpovědní politici v řadě z nich
uvědomili, že chronicky schodkové rozpočty a nadměrný dluh
generující veřejné finance se samy do udržitelnější podoby
nedostanou. Téma obnovení fiskální stability se stalo klíčovým
bodem zásadních ekonomických i politických diskusí.

Téma

FISKÁLNÍ SITUACE EU: MŮŽE EXISTOVAT
HOSPODÁŘSKÁ UNIE BEZ POLITICKÉ?
Když se v souvislosti se zlou fiskální disciplínou v EU tážeme,
zda je možná hospodářská unie bez politické, je současně
vhodné blíže se zamyslet nad smyslem této úvahy.
Spočívá tento v tom, aby došlo v relativně představitelném
časovém horizontu k obnovení fiskální disciplíny v EU, když
nynější stav může zásadním způsobem bránit a komplikovat
proces ekonomického oživování z nynější krize? Spočívá
v tom, že s nastalým fiskálním břemenem si řada národních
států podvazuje svoji růstovou výkonnost a vydává enormní
částky peněz na správu (nemluvě již o úmoru) dluhu, nikoliv
na zajišťování dlouhodobých rozvojových priorit? Případně
rozpočtový deficit nutí tyto státy zvyšovat daňovou zátěž, čímž
oslabují konkurenceschopnost jejich podnikatelské komunity?
Tato úvaha však může obsahovat i širší rozměr: nemůže
společný postoj ve výkonu hospodářské, měnové a fiskální
politiky posílit ekonomickou akceschopnost EU jako celku?
Soustředit finanční zdroje a jim přizpůsobené rozhodovací
kompetence na řešení problémů (mnohdy i náhle a akutně
vzniklých), které se týkají všech členských států Unie a jejichž
realizace je na komunitární úrovni výhodnější než v případě
izolovaných a vzájemně nekompatibilních akcí na úrovni
národních států?
S tím může souviset i další rozměr naší úvahy: nemůže toto
přispět k větší odolnosti vůči globálním vlivům? Podíváme-li
se na mapu světa, lehce zjistíme, že Evropa je relativně malý
kontinent, jehož jednotlivé součásti i kontinent jako celek čelí
ostré konkurenci gigantů z různých světadílů; a nejedná se
pouze o země BRICs (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), ale i další
dynamicky se vyvíjející ekonomické systémy. Je zřejmé, že
konkurovat těmto ekonomikám může dlouhodobě pouze EU
jako celek, a nikoliv její jednotlivé součásti. Zajisté je možné
nalézt oblasti, které i v tomto ohledu představují společný
evropský zájem vůči vnější konkurenci (výzkum a vývoj a jejich
kvalita a excelence, inovativní podnikání, zvýšení produktivity
lidského konání, motivace k práci, eliminace korupce, posílení
mobility apod.), které by bylo produktivnější a účinnější řešit
společně na unijní úrovni.
S tím souvisí schopnost EU a jejích ekonomických systémů
vypořádat se s tzv. „novými tématy“, determinujícími
konkurenceschopnost EU a napomáhajícími obnovit
dlouhodobě udržitelný ekonomický výkon. To se týká především
témat energetických, šetrného nakládání s omezenými
přírodními zdroji, ale i konceptů integrovaných průmyslových,
dopravních a komunikačních strategií.
Tato úvaha by konečně měla rovněž identifikovat rozměr
vzájemné ekonomické propojenosti EU samé. Je již nyní
EU propojena dostatečně? Je zapotřebí, aby toto propojení
dále sílilo, případně v jakých oblastech? Tím se dostáváme

především k jádru ekonomického sbližování EU: jednotnému
vnitřnímu trhu a jeho skutečné funkčnosti. Funguje tento
již dostatečně, či se v jeho fungování objevují systémové
problémy či nedodělky, které opravdu volnému pohybu osob,
zboží, služeb a kapitálu fatálně brání? A vyžaduje tento
otevřený prostor akutní vytváření dalších funkčních nástaveb
v podobě sjednocování měnového a fiskálního? Jedná se o
potřeby urgentní, anebo jejich zavedení by sneslo odklad na
vhodnější situaci v budoucnu?
Lze se zřejmě shodnout na tom, že všechny tyto otázky jsou
plně legitimní a odpověď na ně by byla více než cenná; navíc by
nám odpovědi na ně minimálně napověděly, zda pro ucelenou
hospodářskou unifikaci je nutnou podmínkou i unifikace politická
(a pokud ano, v jaké podobě – v podobě společných politik?;
anebo by postačila unifikace v podobě harmonizované politiky?;
anebo reálná míra vzájemného propojení v současnosti
nevyžaduje silnější nástroj, než jen politiky koordinované?).

Obnovení fiskální disciplíny
Shodli jsme se na tom, že obsah naší úvahy by měl být
patrně rozpracováván od momentálního palčivého místa
ekonomických systémů v EU – fiskální disciplíny a potřeby
jejího obnovení. Krátkodobě se jedná patrně o nejvážnější a
nejurgentnější rozměr naší úvahy. Akutní potřeba obnovení
fiskální disciplíny vyplývá především z faktu, že jinak je
silně ohrožen proces následného ekonomického oživování i
důvěryhodnost v ekonomiku EU jako celek (byť stále dochází
k silné diferenciaci mezi problémovými zeměmi a zbytkem EU);
nebo jinými slovy: existuje velice urgentní potřeba „zpoplatnění
černých pasažérů“, kteří zneužívají stále ještě vysoký kredit
Hospodářské a měnové unie EU (EMU) (a to jak těch, kteří
již jsou v eurozóně, tak i čekatelů pro vstup do ní), ale svým
chováním tento její kredit těžce podrývají.
Deficit veřejných rozpočtů k HDP (%)
2007
EU-27
-0,8
EU-16
-0,6
Česká republika
-0,7
Řecko
-5,1
Velká Británie
-2,8
Estonsko
+2,6
Zdroj: Evropská komise

2009
-6,8
-6,3
-5,9
-13,6
-11,5
-1,7

2010 odhad
-7,2
-6,6
-5,7
-9,3
-12,0
-2,4

Tato statistika nám významně ilustruje neblahý trend ve vývoji
deficitů veřejných rozpočtů, kdy po období systematické snahy
míru deficitu výrazně snížit, či dokonce přivést rozpočet do
přebytku, byl v roce 2007 zaznamenán jak v celé Unii, tak ve
většině členských států nejpříznivější poměr deficitu k HDP za
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Téma
dlouhé srovnatelné období. Rokem 2008 se však tento stav
začal prudce zhoršovat a během tří let by v letošním roce mělo
dojít k jeho výraznému zhoršení o téměř šest a půl procentního
bodu. Některé země však vykazují zhoršení ještě významnější,
což platí mj. pro Řecko nebo Velkou Británii (a některé další);
Česká republika se v tomto ohledu nachází kdesi uprostřed
pelotonu členských zemí – byť její výsledek a letošní predikce
nejsou zdaleka lichotivé, je tento vývoj poněkud méně výrazný
v porovnání se zeměmi, které vykazují skutečně kritický vývoj
svých veřejných financí. V případě Británie by podle odhadů,
které mohou s novou vládnou projít i jistou pozitivní korekcí,
mělo dojít ke zhoršení stavu roku 2010 dokonce i vůči roku
2009. Jedinou vzácnou výjimkou je Estonsko, které se vlivem
krizového dopadu přesunulo z množiny zemí generujících
rozpočtový přebytek (v roce 2009 byla tato množina prázdná)
do skupiny zemí s velmi nízkým deficitem, který je vůbec
nejnižší v celé EU a jež zemi umožnil úspěšně vyjednat svůj
vstup do eurozóny s účinkem od ledna 2011.

se ve stavu špatném, znamená to pro řešení těchto „nových
témat“ pouze horší a komplikovanější startovací pozici). Tato
„nová témata“ se mohou ukázat být testem homogenity EU;
pokud se EU rozhodne a bude schopna je řešit společně, může
to vést ke sblížení jednotlivých členských států, a naopak.

Veřejný dluh k HDP (%)

Posílení akceschopnosti EU při rozhodování o klíčových
společných tématech přitom úzce souvisí s tím, že prostředí
globální konkurence v posledních přibližně dvaceti letech se
nebývale zostřilo. I proto musí EU daleko více posílit svoji
schopnost vstřebávat ekonomické, sociální a kulturní impulsy,
které přicházejí z prostředí globální společnosti; jejich lepší
pochopení a přizpůsobení se jim ulehčí evropské pozici v úsilí
obstát v této konkurenci.

2007
EU-27
58,8
EU-16
66,0
Česká republika
29,0
Řecko
95,7
Velká Británie
44,7
Estonsko
3,8
Zdroj: Evropská komise

2009
73,6
78,7
35,4
115,1
68,1
7,2

2010 odhad
79,6
84,7
39,8
124,9
79,1
9,6

Tento chmurný krátkodobý vývoj se promítá do zásadního
zhoršení míry veřejného zadlužení k HDP. Jestliže v onom
relativně příznivém roce 2007 se hodnota této veličiny po
přibližně dvou dekádách opět ocitla pod hladinou 60% HDP,
během tří let by se mělo zvýšit o neuvěřitelných 20 procentních
bodů. Statistika navíc říká, že vedle celkového údaje pro EU je
fiskálně ještě o něco nedisciplinovanější eurozóna. Řecko by
mělo letos (po Itálii) převzít neslavný primát nejzadluženější
země EU, přičemž britský dluh se během tří let téměř
zdvojnásobí. Z tohoto pohledu působí míra zadlužení v České
republice téměř uklidňujícím dojmem, který by nás však zdaleka
neměl vést k podcenění této skutečně pouze relativně a zdánlivě
příznivé situace. Navíc, v porovnání s Estonskem působí i naše
míra veřejného dluhu gigantickým způsobem. Ještě několik let –
do doby, kdy se ekonomické oživení stane přesvědčivým a bude
doprovázeno prvními výsledky programů fiskální konsolidace
– tak lze očekávat, že hodnoty míry veřejného dluhu k HDP
porostou, v některých případech pak hodně strmě.

Posílení akceschopnosti EU jako celku
Fiskální disciplína představuje významný parametr, nicméně
potřeba čestně se vypořádat s tzv. „novými rozvojovými tématy“
je natolik silná, že bude nutné se k nim postavit bez ohledu na
to, v jakém stavu se veřejné finance nacházejí (nacházejí-li
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Tato „nová témata“ by měla představovat oblasti a sféry, které
jsou výhodné k řešení na celoevropské úrovni. Vedle potřeby
pružně reagovat na nastalé krizové situace a zaujmout vůči
nim jednotný postoj se jedná o tu oblast veřejné služby, jež je
zodpovědná za tvorbu společných energetických projektů, za
podporu mobility v rámci Unie i řešení společných sociálních
problémů apod. Pokud existuje shoda v tom, že právě tyto
problémy jsou pro Evropu společné, mělo by se toto poznání
projevit i v tom, že pro homogenitu Evropy je důležitější řešit je
společně, než prostřednictvím izolovaných, nekoordinovaných
a mnohdy i protichůdných akcí jednotlivých členských států.

Odolnost vůči globálním vlivům

Současně je však i nezbytnou podmínkou, aby EU jako celek
aktivněji participovala na klíčových globálních aktivitách a
investiční činnosti, včetně investic v dlouhodobě prosperujících
teritoriích s významným rozvojovým potenciálem typu Číny,
Indie, jihovýchodní Asie, Blízkého Východu, Brazílie a dalších.

Posílení konkurenceschopnosti EU
V čase, kdy krize vrcholila, přibližně dvě třetiny vlád členských
zemí EU přijaly sady stimulačních a ozdravných balíčků, které
však byly pojaty především v krátkodobém časovém horizontu.
Jejich motivem bylo především čelit ekonomické krizi.
Strategický rozvojový koncept však sleduje dlouhodobější
rozvojové cíle, které jsou v zásadě autenticky a korektně
zapracovány v dokumentu Strategie EU 2020. Ten vymezuje
tři klíčové strategické oblasti, s nimiž se musí ekonomika EU
vyrovnat, aby jí v globální soutěži „neujel vlak“:
• determinovat ekonomický rozvoj především prostřednictvím
znalostních a inovačních (tedy nikoliv prostřednictvím tzv.
extenzivních) faktorů;
• rozvíjet konkurenceschopnější, propojenější a ekologicky
vstřícnější ekonomický systém a aktivity;
• sociální a občanské začleňování řešit především
prostřednictvím motivace k práci a pracovním aktivitám;
na trhu práce pak eliminovat veškeré představitelné formy
diskriminace a bariéry, včetně překážek pro přeshraniční
mobilitu pracovníků v rámci EU.

Téma
Posílení ekonomické propojenosti v EU samé
Ekonomická propojenost v rámci procesu evropské integrace
sleduje jistou vývojovou logiku, opírající se o různé kvalitativní
oblasti sbližování a propojování ekonomických systémů a
hospodářských politik.
První stupeň tohoto vývoje je ztělesněn procesem vytváření
Jednotného vnitřního trhu, jež je akceptovatelnou a obecně
uznávanou formou integrace i pro odpůrce následných forem.
JVT, spuštěný oficiálně první den roku 1993, v sobě obsahuje
nutný předpoklad úplné pružnosti a uvolněnosti trhů zboží,
služeb, pracovních sil a kapitálu. Realita roku 2010 (tedy více
než 17 let od jeho oficiálního spuštění) se však od popsaného
ideálu liší: zejména trhy služeb a pracovních sil vykazují
značné poruchy z pohledu homogenity v rámci prostoru EU i
z pohledu jejich funkční otevřenosti.
Zajisté platí, že čím méně funkční je JVT, tím menší prostor a
racionální důvod existuje pro následné formy integrace v rámci
EU; anebo jinými slovy, čím méně je funkční JVT, tím menší
se stává oprávněnost měnové integrace či dokonce užších
forem integrace fiskální. Anebo ještě jinak: chceme-li, aby
bylo ekonomické prostředí eurozóny co možná nejfunkčnější
a nejreprezentativnější, musí být výrazně odstraněny problémy
(institucionální i reálné) ve fungování JVT. Homogenní JVT je
současně i nutnou podmínkou k pouhým úvahám o přechodu
k zesíleným formám fiskální koordinace.
Druhým stupněm této vývojové logiky za předpokladu alespoň
uspokojivého fungování JVT je prostředí společné měny a
sblíženého (konvergenčního) prostředí ekonomického. Za
předpokladu, že JVT funguje řádně, bez poruch a účastníci jeho
prostor efektivně využívají, existence národních měn se stává
při vysoké míře ekonomické propojenosti zbytnou překážkou
a vytváří se přirozený tlak na ekonomické sjednocování (jež
může být spontánní, nebo institucionálně řízené; druhý případ
je realitou dnešní eurozóny); dojde-li k zahájení měnového
sjednocování, určitá forma koordinace hospodářských politik se
stává nezbytnou (v nynější praxi EU nabývá podobu společné
měnové politiky, kohezní politiky, případně aktivit vedoucích ke
kultivaci JVT.
A konečně, třetím nyní představitelným stupněm ekonomického
sjednocování a propojování v rámci EU, je fiskální koordinace a
součinnost; pokud dojde ke sblížení ekonomických parametrů
v rámci EU, funguje-li JVT bez poruch a jeho potenciál je
naplňován (což tedy není reflexe současnosti, ale spíše zbožné
přání), prostředí společné měny plní svoji funkci efektivní
„nadstavby“ vůči JVT, společná měna získává důvěru svých
uživatelů i mezinárodní investiční komunity, přichází na řadu i
potřeba fiskální koordinace pravidel a parametrů.

Možné formy fiskální koordinace a součinnosti
První, základní, a přesto dosud hrubě nenaplněnou formou
fiskální koordinace v rámci EU je vymezení a dodržování

pravidel fiskální disciplíny ex-post (tato forma existuje v podobě
nenaplněného Paktu stability a růstu a spočívá v definování
závazků pro dosažení maximálně přípustné výše deficitu
k HDP, doplněné účinným sankčním mechanismem v případě
prohřešku; zejména účinnost sankcí se doposud ukázala jako
nulová).
Druhá forma fiskální koordinace na velmi dílčí bázi existuje a
rozvíjí se od konce 60. let, v zesílené podobě od přelomu 80.
a 90. let v souvislosti s přípravami na vznik JVT; spočívá ve
sbližování pravidel pro formulaci daňové i výdajové politiky;
její plný koncept by patrně obsahoval pravidla harmonizace
daňových sazeb i výdajových rámců a struktur. Dosavadní
realita je o poznání skromnější a zahrnuje pouze dílčí pokus
daňové harmonizace v případě nepřímých daní (DPH, spotřební
daň) a srážkové daně z úroků z vkladů a příbuzných typů
příjmů. Ostatní typy daní, jakožto výdajové rámce v celé své šíři
zůstávají ve výlučné kompetenci a autonomii členských států.
Počínaje touto třetí formou fiskální koordinace se na půdě
EU jedná zatím výlučně o teoretické a ideové koncepty,
jež nejsou prozatím v praxi jakkoliv realizovány: jedná se
například o nedávno navrženou koordinaci ex-ante tvorby
rozpočtů a rozpočtových výhledů, jež by spočívala v povinnosti
členských států seznámit své partnery i Evropskou komisi před
započetím rozpočtového procesu v příslušné zemi s hlavními
strategickými rozpočtovými prioritami pro následující rok a
s krátkodobým výhledem.
Další možná opatření již mají radikálnější povahu a jejich možné
zavedení by bylo stran určitých zájmových skupin nahlížejících
na proces evropské integrace komentováno jako projev ztráty
národní autonomie a svrchovanosti. Patří k nim:
• zřízení specifické unijní autority pro výkon rozpočtového
dozoru;
• nový rozpočtový rámec a struktura rozpočtu EU
přizpůsobená novým okolnostem (větší váha rozpočtu EU
v porovnání s nynějším stavem vůči rozpočtům národních
států); toto opatření může být vnímáno jako mezičlánek,
jehož naplnění by mohlo vést ke konečnému přiblížení se
vizi fiskálního federalismu);
• nová struktura rozpočtové politiky, vymezující fiskální
kompetenci unijní, národní a regionální (municipální)
v podobě přizpůsobeného fiskálního federalismu; tuto
možnost lze vnímat jako střednědobě reálně neprosaditelný
koncept, ale z pohledu velmi dlouhodobého (například
několik dekád) jako možnost, kudy se fiskální politika
v rámci EU může ubírat.
Předmětné úvaze budeme pozornost věnovat i ve volném
pokračování na téma fiskální politika a potřeba silnější politické
koordinace v rámci EU. Zamyslíme se nad nynější i budoucí
strukturou rozpočtu EU; možnou inspiraci budeme hledat i
v rozpočtu USA a navrhneme možné směry dalšího vývoje
fiskální politiky v EU.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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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

(Pod)Oblast podpory/Program

Vhodný žadatel

Dotace EIB Výzkumné
granty
Evropské Univerzity nebo výzkumná centra univerzit v EU nebo
investiční banky (EIBURS)
přistupujících státech s dostatečnou odborností v oblastech
sféry zájmu Evropské investiční banky (EIB).výrobní družstvo,
spotřební družstvo, jiné družstvo, družstevní podnik (s
1 zakladatelem), odštěpný závod, nebo jiná org. složka
zapisující se do OR, Evropská společnost, Evropská družstevní
společnost.
ROP
Oblast podpory 1.4:
Jihozápad Rozvoj regionálních letišť

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

ROP
Severovýchod

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

10.9.2010

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo kraji 31.12.2010

Oblast podpory 1.3:
Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Rozvoj veřejných mezinárodních nebo kraji
letišt

31.8.2010

Oblast podpory 3.1:
Podpora sociální integrace a
sociálních služeb – podpora procesů
plánování sociálních služeb

Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální
oblasti, svazky obcí, NNO působící v sociální oblasti (občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby), poskytovatelé sociálních služeb

17.9.2010

Oblast podpory 3.1:
Podpora sociální integrace a
sociálních služeb – podpora sociální
integrace a sociálních služeb

Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti,
obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální
oblasti, svazky obcí, NNO působící v sociální oblasti (občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby), poskytovatelé sociálních služeb

5.9.2010

Oblast podpory 3.1:
Podpora sociální integrace a
sociálních služeb – podpora
vzdělávání a rozvoje kvality
poskytovaných sociálních služeb

Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti,
obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální
oblasti, svazky obcí, NNO působící v sociální oblasti (občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby), poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací instituce,
vzdělávací instituce akreditované podle zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – pouze v
případě aktivity pod číslem A 5.

17.9.2010

Oblast podpory 3.3:
Obce a organizace zřizované obcemi, místní a občanské 15.10.2010
Integrace sociálně vyloučených iniciativy - jedná se především o místní partnerství - volná
skupin na trhu práce
sdružení obcí, samospráv, sociálních partnerů či neziskového
sektoru, NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby
Oblast podpory 4.1:
Efektivní správní úřad II.
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Správní úřady, tj. ministerstva a další ústřední orgány státní
správy, dále správní úřad vymezený, organizace vyjmenované
v příloze č. 1 výzvy, příspěvkové organizace zřizované
ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy

30.8.2010

Oblast podpory 1.1:
Školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace
Zvyšování kvality ve vzdělávání škol, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby
(Karlovarský kraj)
působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce
a svazky obcí, hospodářská komora, zaměstnavatelé, NNO

10.9.2010

Měsíčník EU aktualit ▪ červenec 2010

ROP Severozápad

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

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

Školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace
škol, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby
působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce
a svazky obcí, NNO

10.9.2010

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

Školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace
škol, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby
působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce
a svazky obcí, NNO

10.9.2010

Oblast podpory 2.3: Lidské zdroje Vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, další výzkumné
ve výzkumu a vývoji
organizace

29.4.2011

Oblast podpory 1.1:
Podpora
rozvojových
pólů
regionu – Integrovaný plán města
Chomutov (areál bývalých kasáren
a přilehlého okolí)

Statutární město Chomutov, kraje, organizace zřízené či
založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem, dobrovolné
svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od
50 000 obyvatel, NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní
subjektivitou zařazená do školského rejstříku

15.9.2010

Oblast podpory 1.1:
Podpora rozvojových pólů regionu
– Integrovaný plán města Děčín
(zóna „Centrum“)

Statutární město Děčín, kraje, organizace zřízené či založené
městem od 50 000 obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky
obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od 50 000 obyvatel,
NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou
zařazená do školského rejstříku

15.9.2010

Oblast podpory 1.1:
Statutární město Karlovy Vary, kraje, organizace zřízené či
Podpora rozvojových pólů regionu založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem, dobrovolné
– Integrovaný plán města Karlovy svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od
Vary
50 000 obyvatel, NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní
subjektivitou zařazená do školského rejstříku

15.9.2010

Oblast podpory 1.1:
Podpora rozvojových pólů regionu
– Integrovaný plán města Ústí nad
Labem (centrum)

Statutární město Ústí nad Labem, kraje, organizace zřízené či
založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem, dobrovolné
svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od
50 000 obyvatel, NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní
subjektivitou zařazená do školského rejstříku

15.9.2010

Oblast podpory 1.1:
Podpora rozvojových pólů regionu

Obce - města od 50 000 obyvatel, kraje, organizace zřízené či 15.12.2010
založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem, dobrovolné
svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od
50 000 obyvatel, NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní
subjektivitou zařazená do školského rejstříku

Oblast podpory 4.1:
Kraje, obce, organizace zřízené či založené obcí nebo krajem,
Budování a rozvoj atraktivit a dobrovolné svazky obcí, NNO (pouze v případě projektů s
infrastruktury CR
dopadem na obec nad 2000 obyvatel)

26.8.2010

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).

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Připravované výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
Operační
Specifikace výzvy
program
ROP
Podoblast podpory 2.2.2: Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Moravskoslez.
OP ŽP
Oblast podpory 5.1: Omezování průmyslov. znečištění a snižování environmentálních rizik

Vyhlášení
13.7.-26.8.2010
VIII-IX/2010

ROP
Moravskoslezsko

OP VpK

Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání (kraj Moravskoslezský)
VIII/2010
Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními
VIII/2010
vzdělávacími potřebami (kraj Moravskoslezský)
Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (kraj
VIII/2010
Moravskoslezský)
Podoblast podpory 1.2.3: Obnova drážních vozidel - trolejbusy a tramvaje
VIII-IX/2010
ROP Střední
Podoblast podpory 1.2.4: Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
VIII-IX/2010
Morava
Oblast podpory 2.4: Podpora podnikání
VIII-IX/2010
Oblast podpory 4.1: Rozvoj venkova - Školství a volnočasové aktivity, ostatní občanská 9.8.-8.10.2010
vybavenost, veřejná prostranství
Podoblast podpory 1.1.1: Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy
10.8.-23.11.2010
Oblast podpory 3.2: Subregionální centra - Občanská vybavenost a veřejná prostranství
25.8.-13.10.2010
Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání (kraje Středočeský, Karlovarský,
3Q 2010
Jihočeský)
OP VpK
Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání (kraj Ústecký)
3Q-4Q 2010
Oblast podpory 3.2a: Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí
VII-VIII/2010
IOP
zdravotnických zařízení včetně technického zázemí
ROP
Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu
IX-XII/2010
Severozápad
ROP
Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch - Bez nových ubytovacích 1.9.2010-31.1.2011
Jihovýchod kapacit
ROP
Oblast podpory 5.1: Podpora implementace ROP Severozápad
1.9.2010-31.8.2011
Severozápad Oblast podpory 5.2: Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity
1.9.2010-31.8.2011
ROP MorSlez. Podoblast podpory 1.3.1: Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
9.9.-25.11.2010
ROP Severo- Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center - dílčí projekty IPRM
13.9.2010východ
13.12.2013
Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
X-XII/2010
ROP
Oblast podpory 4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
X-XII/2010
Severozápad
Oblast podpory 4.3: Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
X-XII/2010
OP LZZ
Oblast podpory 4.1: Posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy - GG
X/2010
IOP
Oblasti podpory 6.2a, 6.2b: Ostatní náklady technické pomoci IOP
X/2010
OP ŽP
Podoblast podpory 1.1.1: Snížení znečištění z komunálních zdrojů (aglomerace pod 2000 EO)
X-XI/2010
Podoblast podpory 1.3.1: Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipov. ochrany
X-XI/2010
Podoblast podpory 1.3.2: Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých
X-XI/2010
protipovodňových opatření
Oblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzduší
X-XI/2010
Oblast podpory 2.2: Omezování emisí
X-XI/2010
Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady
X-XI/2010
Oblast podpory 4.2: Odstraňování starých ekologických zátěží
X-XI/2010
Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny
X-XI/2010
Kompletní přehled připravovaných výzev naleznete zde: http://www.edotace.cz/analyzy/pripravovane-cervenec-2010/
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Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny konzultační
agenturou Grantika ČS jsme zařadili případovou studii vybavení
Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně za
využití dotace z fondu EU. Projekt řeší pořízení přístrojů pro
vysoce specializovanou zdravotnickou péči a byl spolufinancován
z Integrovaného operačního programu dotací dosahující bezmála
68 milionů korun.

Případová
studie

INTEGROVANÝ OP: VYBAVENÍ CENTRA KARDIVASKULÁRNÍ CHIRURGIE
1. Žadatel/realizátor projektu

4. Cíle projektu

Obchodní jméno:

Hlavním cílem předkládaného projektu je zkvalitnění a
rozšíření poskytované zdravotní péče pro kardiochirurgické
pacienty ze spádové oblasti CKTCH. Realizace předkládaného
projektu přispěje ke zvýšení standardu poskytované péče, ke
zvýšení bezpečnosti provozu, ke zvýšení komfortu pacienta a
v neposlední řadě zajistí odpovídající přístrojové vybavení pro
práci lékařů centra. Cílem projektu je vytvoření adekvátních
podmínek pro to, aby si CKTCH udrželo pozici špičkového
evropského centra a stalo se ještě komplexnějším pracovištěm
na poli kardiologie a kardiovaskulární chirurgie. Dílčí cíle
projektu jsou následující:
• zkvalitnění invazivního kardiologického vyšetření a invazivní
kardiologické léčby,
• zvýšení bezpečnosti pacientů zejména v pooperačním
období (zkvalitnění pooperačního monitorování nemocných
na JIP a standardním oddělení).

Centrum kardiovaskulární a transplantační
chirurgie Brno

Sídlo společnosti: Brno
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH)
Brno je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti
Ministerstva zdravotnictví České republiky. Poskytuje vysoce
specializovanou zdravotnickou péči zahrnující: diagnostiku a
chirurgickou léčbu kardiovaskulárních onemocnění, diagnostiku
a transplantace srdce u dětí a dospělých, transplantace jater a
ledvin a postransplantační sledování pacientů, odběry orgánů
pro účely transplantací. V těchto oborech se ústav podílí na
vědeckovýzkumných programech a s Lékařskou fakultou MU
spolupracuje na pregraduálním a doktorandském studiu. Jako
akreditované pracoviště zajišťuje výchovu a další vzdělávání
v kardiochirurgii, v transplantaci orgánů a v interdisciplinárních
oborech.

2. Informace o projektu
Název projektu:

Vybavení Centra kardiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno
přístroji

Program:

Integrovaný operační program,
oblast podpory 3.2 Služby
v oblasti veřejného zdraví

Zadavatel:

Centrum kardiovaskulární
transplantační chirurgie Brno

a

Termín zpracování žádosti: 03/2010 – 04/2010
Termín realizace projektu: 05/2010 – 10/2011

5. Praktické zkušenosti žadatele
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Brno doposud nemělo zkušenosti s realizací projektů
spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

6. Komentář žadatele
Jednalo se o náš první projekt podaný v rámci Evropských
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
maximálně usnadnily průběh vcelku složité administrativy.

Celkové výdaje projektu:

79 999 410,00 Kč

7. Komentář zpracovatele

Výše dotace:

67 999 498,50 Kč

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen především
na modernizaci veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti
veřejných služeb a zlepšení efektivity řízení a koordinaci
územního rozvoje. IOP je koncipován jako program
intervencí národního rozměru pro plošné a systémové řešení
vybraných strategických témat, která spadají do působnosti
veřejné správy a subjektů s ní spolupracujících. Oblast
podpory 3.2 je také zaměřena na modernizaci a obnovu
přístrojového vybavení pro zdravotnická zařízení národní sítě
zdravotnických zařízení. V rámci výzvy č. 5 byla podpořena
speciální pracoviště kardiovaskulární péče a pracoviště
zaměřená na traumatologickou péči. Celkem bylo podpořeno
26 subjektů, kdy celková míra podpory dosáhla 1 686 980 411
Kč. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách
www.grantikacs.com a na stránkách www.mzcr.cz

3. Předmět projektu
Předmětem předkládaného projektu je vybavení CKCHT novými
přístroji, které zajistí poskytování kvalitnější zdravotní péče
pro pacienty. V rámci realizace projektu dojde k modernizaci
stávajících přístrojů a k pořízení jednoho přístroje, kterým v
současnosti centrum nedisponuje. Investice zahrnuje pořízení
AngioCT a dále dojde k modernizaci stávajících přístrojů:
• angiografická linka,
• monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků,
• monitorovací jednotky na operační sál
• telemetricky monitorovaná lůžka.
Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění poskytované
zdravotnické péče.
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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
2007
2008
2009
-0,2
-1,2
-6,0
0,1
1,8
-3,9
-0,7
-2,7
-5,9
4,8
3,4
-2,7
0,2
0,0
-3,3
2,6
-2,7
-1,7
0,1
-7,3 -14,3
-5,1
-7,7 -13,6
1,9
-4,1 -11,2
-2,7
-3,3
-7,5
-1,5
-2,7
-5,3
3,4
0,9
-6,1
-0,3
-4,1
-9,0
-1,0
-3,3
-8,9
3,6
2,9
-0,7
-5,0
-3,8
-4,0
-2,2
-4,5
-3,8
0,2
0,7
-5,3
-0,4
-0,4
-3,4
-1,9
-3,7
-7,1
-2,6
-2,8
-9,4
-2,5
-5,4
-8,3
0,0
-1,7
-5,5
-1,9
-2,3
-6,8
5,2
4,2
-2,2
3,8
2,5
-0,5
-2,8
-4,9 -11,5
-0,8
-2,3
-6,8

Měsíčník EU aktualit ▪ červenec 2010

Saldo běžného účtu k HDP
2007
2008
2009
2,2
-2,9
0,5
-26,8
-24,0
-9,4
-3,2
-0,7
-1,1
1,5
2,2
4,0
7,6
6,7
4,9
-17,8
-9,4
4,6
-5,3
-5,2
-2,9
-14,4
-14,6
-11,2
-10,0
-9,7
-5,4
-1,0
-2,3
-2,2
-2,4
-3,4
-3,2
-11,7
-17,5
-8,3
-22,3
-13,0
9,4
-14,5
-11,9
3,8
9,7
5,3
5,6
-6,6
-7,0
0,2
-6,1
-5,6
-3,9
8,7
4,8
5,4
3,6
n/a
n/a
-4,7
-5,1
-1,6
-9,4
-12,0
-10,3
-13,4
-11,6
-4,5
-4,8
-6,2
-1,0
-5,7
-6,6
-3,2
4,3
3,1
1,3
8,4
9,5
7,3
-2,7
-1,5
-1,3
-1,0
-1,9
-1,1
Veřejný dluh k
2007
2008
84,2
89,8
18,2
14,1
29,0
30,0
27,4
34,2
65,0
66,0
3,8
4,6
25,0
43,9
95,7
99,2
36,2
39,7
63,8
67,5
103,5
106,1
58,3
48,4
9,0
19,5
16,9
15,6
6,7
13,7
65,9
72,9
61,9
63,7
45,5
58,2
59,5
62,6
45,0
47,2
63,6
66,3
12,6
13,3
23,4
22,6
29,3
27,7
35,2
34,2
40,8
38,3
44,7
52,0
58,8
61,6

HDP
2009
96,7
14,8
35,4
41,6
73,2
7,2
64,0
115,1
53,2
77,6
115,8
56,2
36,1
29,3
14,5
78,3
69,1
60,9
66,5
51,0
76,8
23,7
35,9
35,7
44,0
42,3
68,1
73,6

Míra nezaměstnanosti
III-10
IV-10
V-10
8,5
8,5
8,6
9,5
9,7
9,7
7,9
7,6
7,5
7,1
7,0
6,8
7,3
7,1
7,0
19,0
n/a
n/a
12,8
12,9
13,3
11,0
n/a
n/a
19,5
19,7
19,9
9,9
9,9
9,9
8,7
8,7
8,7
6,8
6,9
7,2
20,0
n/a
n/a
17,4
n/a
n/a
5,2
5,2
5,2
11,2
10,9
10,4
6,9
6,9
6,7
4,2
4,3
4,3
4,2
4,1
4,0
9,9
9,9
9,8
10,6
10,8
10,9
7,4
n/a
n/a
6,9
7,1
7,1
14,7
14,8
14,8
9,0
8,8
8,6
8,6
9,1
8,8
7,9
n/a
n/a
9,6
9,6
9,6
HDP per capita k Ø EU
2007
2008
2009
116,0
115,0
115,0
38,0
41,0
n/a
80,0
80,0
80,0
121,0
120,0
117,0
116,0
116,0
116,0
69,0
67,0
62,0
148,0
135,0
131,0
93,0
94,0
95,0
105,0
103,0
104,0
108,0
108,0
107,0
103,0
102,0
102,0
94,0
96,0
98,0
56,0
57,0
49,0
59,0
62,0
53,0
275,0
276,0
268,0
63,0
64,0
63,0
77,0
76,0
78,0
132,0
134,0
130,0
123,0
123,0
123,0
54,0
56,0
n/a
78,0
78,0
78,0
42,0
n/a
n/a
89,0
91,0
86,0
68,0
72,0
72,0
118,0
117,0
110,0
125,0
122,0
120,0
117,0
116,0
116,0
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
III-10
IV-10
V-10
1,9
2,1
2,5
2,4
3,0
3,0
0,4
0,9
1,0
2,1
2,4
1,9
1,2
1,0
1,2
1,4
2,5
2,8
-2,4
-2,5
-1,9
3,9
4,7
5,3
1,5
1,6
1,8
1,7
1,9
1,9
1,4
1,6
1,6
2,3
2,5
1,8
-4,0
-2,8
-2,4
-0,4
0,2
0,5
3,2
3,1
3,1
5,7
5,7
4,9
0,6
0,8
1,8
0,7
0,6
0,4
1,8
1,8
1,7
2,9
2,7
2,3
0,6
0,7
1,1
4,2
4,2
4,4
1,8
2,7
2,4
0,3
0,7
0,7
1,5
1,6
1,4
2,5
2,1
1,9
3,4
3,7
3,4
1,9
2,1
2,0
Cenová
2007
108,3
46,2
62,4
137,4
101,9
73,1
124,5
90,7
92,8
108,1
102,9
88,1
66,6
60,0
115,3
66,7
75,5
101,9
102,2
62,0
85,7
63,8
79,0
63,2
119,9
115,7
112,6
100,0

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

k Ø EU
2009
113,9
52,7
70,6
144,6
106,4
75,1
125,0
97,4
97,4
114,3
106,5
91,2
74,8
67,8
121,3
65,5
81,4
108,5
107,9
58,6
89,3
57,5
85,5
73,7
126,4
107,0
92,7
100,0
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