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VáÏení ãtenáﬁi,
v záﬁí jste mûli moÏnost ãíst první ãíslo Mûsíãníku EU aktualit, kter˘ vydává
EU Office âeské spoﬁitelny. První záﬁijové ãíslo reflektovalo pﬁedev‰ím
srpnové prázdninové dûní, kdy vût‰ina institucí EU uÏívala zaslouÏeného
odpoãinku. âíslo, jeÏ máte k dispozici nyní, je v‰ak jiÏ odrazem záﬁijového
integraãního dûní, které se po prázdninách rozjelo na plné obrátky.
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Petr Zahradník
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pod zá‰titou K. J. Jeníãka
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Kolaps konference WTO v Cancúnu, formální posvûcení nového prezidenta
Evropské centrální banky, podezﬁení z nekalého jednání na úrovni vedení
statistického úﬁadu EU Eurostatu, referenda ve ·védsku, Estonsku
a Loty‰sku, ale i tragick˘ atentát spáchan˘ na ‰védské ministryni zahraniãí
Anne Lindhové – to byla mediálnû nejvdûãnûj‰í témata z ﬁady událostí, které
jsme bûhem záﬁí zaznamenali.
Z nadãasového hlediska byly zﬁejmû nejdÛleÏitûj‰í vrcholící pﬁípravy na
Mezivládní konferenci 2003. Nicménû záﬁí pﬁineslo ﬁadu zajímav˘ch impulzÛ
i pro podnikatelské subjekty, coÏ mÛÏe potvrdit pozornûj‰í ãetba na‰í rubriky
Kalendárium, kterou jsme mírnû inovovali zaﬁazením odkazÛ na dal‰í
informaãní zdroje.
První záﬁijové ãíslo na‰eho Mûsíãníku EU aktualit vedlo mnohé z Vás ãtenáﬁÛ
k sepsání prvních reakcí, komentáﬁÛ a pﬁipomínek. Dûkujeme za nû
a snaÏíme se v pﬁípravû dal‰ích ãísel na tyto pﬁipomínky reagovat. Dûkujeme
Vám rovnûÏ za to, Ïe drtivou vût‰inu z Vás první ãíslo zaujalo, Ïe ãasopis
povaÏuje za uÏiteãn˘ a Ïe rovnûÏ jeho strukturu shledává odpovídající.
Vytvoﬁenou strukturu tedy budeme i nadále povaÏovat za stabilní a budeme
ji naplÀovat obsahem dan˘m aktuálním dûním, které pﬁinese kaÏd˘ mûsíc ve
v˘voji evropské integrace.
Tentokrát je to tedy zhodnocení v‰ech tﬁí uskuteãnûn˘ch referend, jeÏ buì
znamenala zavr‰ení urãité dlouhodobé etapy, v daném pﬁípadû
bezprecedentního roz‰íﬁení EU smûrem na v˘chod, nebo naopak potvrdila
opodstatnûnost konceptu vícerychlostní Evropy i v podmínkách samotného
poãátku 21. století. Záﬁí souãasnû pﬁineslo i kolaps konference o uvolÀování
svûtového obchodu, na kter˘ se velmi intenzivnû pﬁipravovala zejména
Evropská komise. Záﬁí v‰ak pﬁedev‰ím pﬁedstavuje období zaãátku dal‰ího
poﬁádného sousta, které EU zam˘‰lí strávit – vytvoﬁení nové politické,
institucionální a rozhodovací architektury.
Proces evropské integrace je skuteãnû jízdou expresního rychlíku, kter˘
navíc v posledním desetiletí stále zrychluje a snaÏí se vylep‰it cestovní
komfort. Zda má dostatek kapacit, síly a energie pro to, aby kaÏd˘ jeho
cestující dojel do cílové stanice v‰estrannû spokojen, ukáÏe skuteãnû aÏ
závûr této dekády. Ta napoví, zda spoleãná evropská mûna, roz‰íﬁení, vznik
konstituce nebo lisabonsk˘ proces jsou skuteãnû tûmi sluÏbami, které
napomohou zv˘‰it komfort jeho cestujícím, o nûjÏ vût‰ina z nich stojí. Anebo,
jestli nûkteﬁí z tûchto cestujících nebudou po ãase uvaÏovat o pﬁestupu do
jin˘ch dopravních prostﬁedkÛ.
Pﬁíjemné chvíle nad úvahami o na‰í evropské integraãní budoucnosti i nad
stránkami aktuálního ãísla Mûsíãníku EU aktualit âeské spoﬁitelny Vám pﬁeje

Petr Zahradník
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Chronologick˘ sled událostí v záﬁí jiÏ plnû odráÏí dûní
v institucích EU po srpnov˘ch prázdninách. V˘ãet
dÛleÏit˘ch záﬁijov˘ch aktualit je jiÏ na první pohled
bohat‰í. Velmi dÛleÏit˘ se ukázal b˘t bûh pﬁípravn˘ch
fází pﬁed Mezivládní konferencí 2003. Evropské
instituce pﬁijaly rovnûÏ nûkteré dokumenty zajímavé
pro podnikatelskou sféru.

1. ZÁ¤Í

Rada EU
Zasedání Evropské rady v Bruselu 16.–17. 10. 2003 –
zveﬁejnûní informaãní zprávy

Evropská komise
Podnikání:
Nov˘ pﬁístup k technické harmonizaci a standardizaci:
Nové reference pro „osobní ochranné vybavení“.
Koncept nového pﬁístupu k evropské standardizaci
v˘znamnû pﬁispûl k rozvoji Jednotného vnitﬁního trhu.
Úspûch evropského systému standardizace v pﬁípadû
odstraÀování technick˘ch bariér obchodu sehrál velmi
podstatnou roli pﬁi zaji‰Èování volného pohybu zboÏí mezi
ãlensk˘mi zemûmi EU. Stávající proces v˘chodního
a jiÏního roz‰íﬁení EU pﬁedstavuje dal‰í v˘zvu pﬁi
koncipování politiky standardizace v EU.
Velmi dÛleÏitá je tato v˘zva ve vztahu k mal˘m a stﬁedním
podnikÛm, jejichÏ r Ûstov˘ potenciál je právû
v pﬁistupujících zemích v˘razn˘. Projekt totiÏ reprezentuje
spoleãné úsilí evropsk˘ch institucí pro standardizaci
(CEN, CENELEC, ETSI). Pﬁedev‰ím se soustﬁedí na
zaji‰tûní spoleãného vstupního bodu pro evropské
instituce pro standardizaci, vysvûtluje základní koncepty
nového pﬁístupu ke standardizaci, nabízí seznam
smûrnic, které proces standardizace upravují, poskytuje
prÛvodce detailÛ standardÛ pro uÏivatele.
BliÏ‰í informace na: www.newapproach.org

Îivotní prostﬁedí:
Aktualizované organizaãní uspoﬁádání pro Generální
ﬁeditelství Evropské komise pro Ïivotní prostﬁedí
BliÏ‰í informace pro zájemce o koncepty ekologické politiky
EU a aktualizované kontakty na Generálním ﬁeditelství
Evropské komise pro Ïivotní prostﬁedí jsou k dispozici na:
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/directory.htm
EuropeAid:
Programy a projekty v oblasti lidsk˘ch práv (EIDHR)
Kontaktním místem pro zájemce o aktuální nabídku
programÛ a projektÛ v oblasti lidsk˘ch práv poãínaje
záﬁím 2003 je: europeaid-info@cec.eu.int
Programy a projekty. Asijské mûstské aglomerace
Vnûj‰í vztahy:
Nové internetové stránky: Mezinárodní politika EU
v oblasti drog
BliÏ‰í informace jsou k dispozici na:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/drugs/
index.htm
Vnûj‰í vztahy:
Dodatek k pracovnímu programu ke grantÛm
Obchod:
Nov˘ informaãní balíãek k záleÏitostem obchodu: Agenda
Dauhá: Vytvoﬁení obchodu fungujícího pro v‰echny

2. ZÁ¤Í
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Evropská komise

Eurostat

Roz‰íﬁení EU:
T˘denní aktuální pﬁehled novinek spojen˘ch s procesem
roz‰íﬁení

Tiskové zprávy:
Míra nezamûstnanosti v eurozónû zÛstává stabilní na
8,9 %

Jednotn˘ vnitﬁní trh:
Pracovní dokument k biometrice

Ceny prÛmyslov˘ch v˘robcÛ v eurozónû stabilní

Kalendárium

3. ZÁ¤Í

Evropská komise
Audiovizuální politika:
Osvojení komunikace: „Smûrem k mezinárodnímu
nástroji o kulturní diverzitû“
Podnikání:
Zahájení nové internetové stránky Generálního
ﬁeditelství Evropské komise pro podnikání
EuropeAid:
Asia-Invest: Programy a projekty
Roz‰íﬁení EU:
Pﬁípravné akce na dopad roz‰íﬁení v pﬁíhraniãních
regionech EU
Pﬁíhraniãní regiony v kandidátsk˘ch zemích obvykle ãelí
je‰tû závaÏnûj‰ím strukturálním problémÛm, neÏ
vnitrozemí tûchto zemí. EU má speciálnû pro problémové
pﬁíhraniãní regiony pﬁipraveny nástroje pomoci, jejichÏ
finanãní objem je, nicménû, zásadnû limitován.
BliÏ‰í informace k tomuto tématu jsou dostupné na:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/borderregions/
index.htm#calls

Rybáﬁství:
Studie k dopadÛm a proveditelnosti vytvoﬁení spoleãné
inspekãní struktury zaloÏené v rámci Agentury pro
kontrolu rybáﬁství EU
Regionální politika:
Revidované indikativní prÛvodce programÛ v rámci
období 2000 aÏ 2006
Aktualizované informace z poãátku, t˘kající se
upﬁesnûn˘ch parametrÛ regionální politiky a jejích
finanãních nástrojÛ a programÛ jsou k dispozici na:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/
docoffic/official/guidelines/coord_en.htm
V˘zkum:
Konference: „V˘zkum mozku v Evropû – Strukturování
problému v rámci evropského v˘zkumu“

Eurostat
Tiskové zprávy:
Objem maloobchodu v eurozónû se zv˘‰il o 0,7 %

4. ZÁ¤Í

Evropská komise

Eurostat

Zamûstnanost a sociální záleÏitosti:
Sociální agenda, ãíslo 6

Tiskové zprávy:

V˘zkum:
Evropsk˘ v˘zkum v akci: 20 poznámek k evropskému
v˘zkumu

Statistická roãenka Eurostatu 2003 – Evropská
statistika od A do Z
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5. ZÁ¤Í

Evropská komise

Evropsk˘ ombudsman

Doprava:
EASA (Evropská kanceláﬁ pro bezpeãnost v letectví):
Záznam jednání a shrnutí schÛze ﬁídícího v˘boru

Aktualizovan˘ kalendáﬁ událostí

8. ZÁ¤Í

Evropská komise
Energetika a doprava:
T˘denní pﬁehled zpráv

Podnikání:
Návrh rámce smûrnice pro vymezení ekologick˘ch
poÏadavkÛ pro v˘robky vyuÏívající energii

Danû:
Environmentální danû v Evropské unii 1980–2001
Podnikání:
Aktualizace databáze PodpÛrn˘ch opatﬁení a iniciativ pro
podnikatele (SMIE)
BliÏ‰í uÏiteãné informace t˘kající se opatﬁení a iniciativ
pro podnikatele jsou k dispozici na:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/smie/index.htm

9. ZÁ¤Í

Evropská centrální banka

Eurostat

Ekonomické a finanãní záleÏitosti:
Indikátor HDP eurozóny

Tiskové zprávy:
RÛst HDP eurozóny klesá o 0,1 %, v EU rÛst HDP stabilní

Roz‰íﬁení EU:
T˘denní pﬁehled zpráv t˘kajících se roz‰íﬁení
Obchod:
PﬁedbûÏná poziãní zpráva a ocenûní dopadu udrÏitelnosti
v souvislosti s jednáním WTO
4
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10. ZÁ¤Í

Evropská komise
Zamûstnanost a sociální záleÏitosti:
Zpráva o sociální situaci v Evropû v roce 2003
Jednotn˘ vnitﬁní trh:
For mální návr h Evropské komise k opatﬁením
zavádûjícím Smûr nici 2003/6/EC Evr opského
parlamentu a Rady EU k „insider dealing“ a trÏní
manipulaci
Diskuse záleÏitostí spojen˘ch se zneuÏíváním pravidel
v obchodním styku a trÏní manipulací se odehrává na:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/
mobil/market-abuse_en.htm

V˘zkum:
Zemûdûlství: Pﬁíprava pÛdy pro sklizeÀ
V‰eobecné publikace:
Smûrem k rÛstu: Hospodáﬁství EU
V‰eobecné publikace:
Publikace v jazycích nov˘ch ãlensk˘ch zemí

Rada EU
Smírãí v˘bor mezi Evropsk˘m parlamentem a Radou EU:
Shoda ohlednû hlavních rizikov˘ch faktorÛ vypl˘vajících
z rizikov˘ch látek (SEVESO II)

11. ZÁ¤Í

Evropská komise
Rozpoãet EU:
PouÏití rozpoãtov˘ch pﬁístupÛ

Ekonomické a finanãní záleÏitosti:
Zpráva o roz‰íﬁení ãíslo 17

Ekonomické a finanãní záleÏitosti:
Zpráva o roz‰íﬁení ãíslo 16

Energetika a doprava:
Ropn˘ bulletin

12. ZÁ¤Í

Evropsk˘ parlament

Evropská komise

Odpovûdi na první zprávu V˘boru nezávisl˘ch expertÛ

Roz‰íﬁení EU:
Hlavní v˘sledky zpráv pﬁedloÏen˘ch kandidátsk˘mi
zemûmi v dubnu 2003

Eurostat
Tiskové zprávy:
Pﬁebytek bûÏného úãtu platební bilance zemí EU ve v˘‰i
9,5 mld. eur

Velmi zajímav˘ dokument o pozicích kandidátsk˘ch zemí
v oblasti konsolidace veﬁejn˘ch financí je umístûn na:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
enlargement_papers/elp17_en.htm
5
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15. ZÁ¤Í

Rada EU

Evropská komise

WTO – 5. ministerská konference – zvlá‰tní zasedání
Rady EU

Vzdûlání:
Akãní plán: „Podpora v˘uky jazykÛ a jazykové rÛznorodosti“

Eurostat

Roz‰íﬁení EU:
Komentáﬁ Evropské komise k estonskému referendu
(více informací o uskuteãnûném referendu naleznete
v kapitole Anal˘za, komentáﬁe)

Tiskové zprávy:
Vládní deficit v eurozónû ãiní 2,2 % HDP a veﬁejn˘ dluh
69,0 % HDP

Kulturní oslava následujícího roz‰íﬁení EU

Evropská nadace pro zlep‰ení Ïivotních
a pracovních podmínek
(více informací naleznete v aktuálním zpravodaji ã. 3)

16. ZÁ¤Í

Evropská komise

Eurostat

Zamûstnanost a sociální záleÏitosti:
Evropská komise urgentnû vyz˘vá sociální partnery
k ochranû penzijních práv osob mûnících zamûstnání

Tiskové zprávy:

Roz‰íﬁení EU:
T˘denní pﬁehled zpráv t˘kajících se roz‰íﬁení

6

PrÛmyslová v˘roba se zv˘‰ila v eurozónû o 0,6 %
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17. ZÁ¤Í

Evropská komise

Eurostat

Roz‰íﬁení EU:
Nové memorandum o porozumûní bylo podepsáno mezi
Evropsk˘m spoleãenstvím a Bulharskem

Tiskové zprávy:
Meziroãní inflace eurozóny dosáhla 2,1 %

Spravedlnost a záleÏitosti vnitra:
Pﬁenos Ïádostí o azyl mezi ãlensk˘mi státy EU
a Norskem a Islandem

18. ZÁ¤Í

Evropská komise

Eurostat

Zemûdûlství:
UdrÏitelné lesnictví a Evropská unie: Iniciativy Evropské
unie

Tiskové zprávy:
Obchodní bilance euro-zóny dosáhla v ãervenci 2003
pﬁebytku 12,2 mld. eur

Ekonomické a finanãní záleÏitosti:
Mûsíãní a ãtvrtletní zprávy o v˘voji trhu dluhopisÛ
denominovan˘ch v euro
V˘zkum:
Publikace RTDinfo (ãtvrtletního magazínu o evropském
v˘zkumu)

Evropská agentura pro Ïivotní prostﬁedí
V˘hled Ïivotního prostﬁedí na Kavkazu:

7
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19. ZÁ¤Í

Evropská komise

Eurostat

Zamûstnanost a sociální záleÏitosti:
Zahájení por tálu evropské mobility pracovních sil
a celoevropské informaãní kampanû o pracovní mobilitû

Tiskové zprávy:
Pracovní náklady v eurozónû vzrostly o 2,9 %

Energetika a doprava:
Ropn˘ bulletin
Vnûj‰í vztahy:
Vztahy EU se S˘rií, Hongkongem a Macaem,
Mezinárodní politika EU ve vztahu k drogám

Kanceláﬁ pro harmonizaci na Jednotném
vnitﬁním trhu
Národní legislativa na poli ochrann˘ch známek

22. ZÁ¤Í

Evropsk˘ parlament
Shrnutí návrhu ústavy EU pﬁipraveného Konventem:

Evropská komise
Vzdûlání a kultura:
Cinedays – oslava evropské kinematografie
Podnikání:
Inovace a transfer technologií (pﬁehled zpráv)
Îivotní prostﬁedí:
T˘den evropské mobility (internetová stránka)
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Roz‰íﬁení EU:
Komentáﬁ Evropské komise k loty‰skému referendu,
PHARE – stávající ohodnocení: tematické zprávy (více
informací naleznete v kapitole Anal˘zy, komentáﬁe)
Vnûj‰í vztahy:
Mûsíãní kalendáﬁ barcelonského procesu
ECHO – Kanceláﬁ pro humanitární pomoc:
Znovusjednocení rodin v Angole

V˘bor regionÛ
Tiskové zprávy:

Kalendárium

23. ZÁ¤Í

Rada EU
Konkurenceschopnost (Jednotn˘ vnitﬁní trh, prÛmysl,
v˘zkum), Brusel:

Evropská komise
Podnikání:
Aktualizované organizaãní uspoﬁádání Generálního
ﬁeditelství pro podnikání Evropské komise
Îivotní prostﬁedí:
Roz‰íﬁení v roce 2004 a smûrnice k Ïivotnímu prostﬁedí

Obchod:
Antidumping: EU hledá odvetná a ochranná opatﬁení
v diskusi o antidumpingovém zákonu USA z roku 1916
V˘zkum:
15. soutûÏ EU pro mladé vûdce

Evropská centrální banka
Názor Evropské centrální banky k návrhu ústavy EU:
Podrobnosti k postoji Evropské centrální banky je moÏné
získat na: http://www.ecb.int/press/03/pr030922en.htm

Vnûj‰í vztahy:
Vztahy EU s OSN: Evropsk˘ komisaﬁ Chris Patten na
Valném shromáÏdûní OSN

24. ZÁ¤Í

Evropská komise
Ekonomické a finanãní záleÏitosti:
Spoleãné porozumûní k zavedení závazku EU t˘kajícího
se pouÏití doloÏek spoleãné akce (CACs)
Zamûstnanost a sociální záleÏitosti:
Doporuãení Evropské komise k boji proti nemocem
z povolání

Roz‰íﬁení EU:
Aktualizovan˘ kalendáﬁ událostí spojen˘ch s procesem
roz‰íﬁení
T˘denní pﬁehled zpráv t˘kajících se roz‰íﬁení
Obchod:
Evropská komise, osm pﬁistupujících zemí a USA
podepisují bilaterální investiãní porozumûní

9
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25. ZÁ¤Í

Evropsk˘ parlament
Mezivládní konference

V˘zkum:
Nanotechnologie, plazmová fyzika a biotechnologie:
·piãkoví evrop‰tí mladí vûdci pokr˘vají tyto sféry

Evropská komise

Evropsk˘ ombudsman

Vzdûlání a kultura:
„Evropsk˘ t˘den mládeÏe – Youth IN Action"

Pozice obãanÛ v ústavû EU:

Rybáﬁství:
Evropská komise vítá akci Rybáﬁské organizace
severozápadního Atlantiku (NAFO) o znovuvytvoﬁení
zásob plat˘zÛ u Grónska

Evropská nadace pro zlep‰ení Ïivotních
a pracovních podmínek
Pﬁehled aktivit

Spravedlnost a záleÏitosti vnitra:
Biometrické identifikátory pro udûlení víz a rezidenãních
povolení pro pﬁíslu‰níky tﬁetích zemí – Evropská komise
pﬁedkládá návrh

26. ZÁ¤Í

Evropská komise
Vzdûlání a kultura:
Evropsk˘ den jazykÛ 2003
Energetika a doprava:
Trendy do roku 2030
Ropn˘ bulletin
Îivotní prostﬁedí:
Pﬁehled Evropské agentury pro Ïivotní prostﬁedí
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Roz‰íﬁení EU:
Aktualizovan˘ kalendáﬁ událostí spojen˘ch s procesem
roz‰íﬁení
Vnûj‰í vztahy:
Vztahy EU s Guatemalou
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29. ZÁ¤Í

Rada EU

Evropská komise

Konkurenceschopnost: (Jednotn˘ vnitﬁní trh, prÛmysl,
v˘zkum), Brusel

Îivotní prostﬁedí:
Komunitární akãní program podporující neziskové
organizace primárnû ãinné v oblasti ochrany Ïivotního
prostﬁedí

30. ZÁ¤Í

Rada EU
V‰eobecné záleÏitosti, Brusel
Vnûj‰í vztahy, Brusel

Evropská komise
Ekonomické a finanãní záleÏitosti:
Podnikatelské a spotﬁebitelské pﬁehledy BCS: V˘sledky
za období srpen–záﬁí 2003

Vnûj‰í vztahy:
EU – stﬁední Amerika: Druhé kolo negociací o novém
politickém dialogu a smlouvû o spolupráci
Volební pozorovatelská mise EU v Mosambiku – 2003

Eurostat
Tiskové zprávy:
Aktuální odhad inflace v eurozónû ãiní 2,1 %

Indikátor podnikatelského klimatu pro eurozónu BCI:
V˘sledky za období srpen–záﬁí 2003 (více informací
naleznete v kapitole Události)
âtvrtletní zpráva k eurozónû
Îivotní prostﬁedí:
Nová publikace: Integrace Ïivotního prostﬁedí do
dopravní politiky – od strategií k dobré praxi
Roz‰íﬁení EU:
Mûsíãní v˘zkumn˘ bulletin
T˘denní pﬁehled zpráv t˘kajících se roz‰íﬁení
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Oãekávané
aktivity

Popis oãekávan˘ch aktivit v prÛbûhu ﬁíjna tentokrát
zcela podﬁídíme komentáﬁi a informacím spojen˘m
s Mezivládní konferencí 2003, jejímÏ závûrem by
mûlo b˘t pﬁijetí nové rozhodovací a institucionální
architektury EU symbolizované ústavou EU. V˘znam
zahájení mezivládní konference tak zastiÀuje ostatní
dÛleÏité události v dûní EU pﬁipravené na mûsíc ﬁíjen.

4. ﬁíjna 2003 – Zaãátek mezivládní konference k ústavû Evropské unie – ¤ím
Zﬁejmû nejdÛleÏitûj‰í a patrnû i nejkontroverznûj‰í
událostí nejen mûsíce ﬁíjna 2003, ale moÏná i celého
leto‰ního roku je Mezivládní konference 2003.
Její v˘znam a souãasnû i kontroverznost vypl˘vá z toho,
Ïe se závûr konference dotkne kaÏdého souãasného, a
v blízké dobû i budoucího ãlena EU, Ïe se po zavedení
spoleãné evropské mûny pﬁed témûﬁ pûti lety a nynûj‰ím
chystaném bezprecedentním roz‰íﬁení EU jedná o dal‰í
skok, kter˘ lze s ohledem na pﬁedchozí v˘voj EU oznaãit
snad i pﬁívlastkem revoluãní, kter˘ souãasnû vyvolává
legitimní otázky, zda má souãasná EU dostatek sil
a schopností se se v‰emi tûmito zásadními v˘zvami
v tak krátkém období vyrovnat.
Na stranû druhé je nutné pﬁiznat, Ïe tak razantní
roz‰íﬁení poãtu ãlenÛ zﬁejmû vyÏaduje novou organizaãní
a rozhodovací architekturu EU, jeÏ je právû pﬁedmûtem
jednání Mezivládní konference 2003.
Dne 29. záﬁí leto‰ního roku dala Rada EU ve sloÏení
ministrÛ zahraniãí ãlensk˘ch zemí (V‰eobecná rada)
koneãnou zelenou skuteãnému zahájení Mezivládní
konference 2003 dne 4. ﬁíjna v ¤ímû.
Podle scénáﬁe se mezivládní konference v prÛbûhu
svého trvání tﬁikrát sejde ve sloÏení ‰éfÛ státÛ a vlád
ãlensk˘ch a vstupujících zemí EU a pûtkrát na úrovni
ministrÛ zahraniãí tûchto zemí. Pﬁedpokládá se, Ïe bude
zakonãena na setkání ‰éfÛ státÛ a vlád tûchto zemí
12. a 13. prosince leto‰ního roku.
Rada EU dále schválila, Ïe dva ãlenové Evropského
parlamentu se budou úãastnit setkání konference na
ministerské úrovni a Ïe úãast prezidenta Evropského
parlamentu na setkáních ‰éfÛ státÛ a vlád bude zváÏena
v pﬁípadû potﬁeby. Dvûma vybran˘mi poslanci
Evropského parlamentu coby reprezentanty, kteﬁí se
budou jednání úãastnit na ministerské úrovni jsou
·panûl Inigo Mendez de Vigo z Evropské lidové strany
a nûmeck˘ socialista (a b˘val˘ prezident Evropského
parlamentu) Klaus Hänsch.
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Evropská komise je reprezentována sv˘m prezidentem
na setkáních ‰éfÛ státÛ a vlád, ãlenové Evropské
komise Michel Barnier (zodpovûdn˘ za regionální
politiku) a Antonio Vitorino (zodpovûdn˘ za oblast
spravedlnosti a vnitra) se zúãastní zasedání na úrovni
ministrÛ zahraniãí.
Deset vstupujících ãlenÛ EU se konference úãastní se
stejnou vahou jako patnáct stávajících ãlensk˘ch zemí.
Bulharsko, Rumunsko a Turecko se úãastní jako
pozorovatelé.

Oãekávané
aktivity
PrÛbûh konference by se mûl odehrávat podle následujícího scénáﬁe:
datum

místo konání

úroveÀ

pﬁedmût jednání

4. ﬁíjna 2003

¤ím

‰éfové státÛ a vlád

– finální procedurální otázky
– obecná politická debata

4. ﬁíjna 2003

¤ím

ministﬁi

– legislativní rada
– rotující pﬁedsednictví Rady EU
– ministr zahraniãních vûcí

14. ﬁíjna 2003

Lucemburk

ministﬁi

pﬁíprava na zasedání ‰éfÛ státÛ a vlád
– legislativní rada
– rotující pﬁedsednictví Rady EU
– ministr zahraniãních vûcí

16.–17. ﬁíjna 2003

Brusel

‰éfové státÛ a vlád

– legislativní rada
– rotující pﬁedsednictví Rady EU
– ministr zahraniãních vûcí

27.–28. ﬁíjna 2003

Brusel

ministﬁi

– sloÏení Evropské komise
– kvalifikovaná vût‰ina: definice a rozsah
– ministr zahraniãních vûcí
– obrana
– dal‰í otázky

18. listopadu 2003

Brusel

ministﬁi

– kvalifikovaná vût‰ina: definice a rozsah
– ministr zahraniãních vûcí
– ãást IV (pﬁedev‰ím ratifikaãní procedura)

28.–29. listopadu 2003

¤ím

ministerské shromáÏdûní

pﬁíprava celkového balíku závûrÛ konference
smûrem k zasedání ‰éfÛ státÛ a vlád

9. prosince 2003

Brusel

ministﬁi

pﬁíprava celkového balíku závûrÛ konference
smûrem k zasedání ‰éfÛ státÛ a vlád

12.–13. prosince 2003

Brusel

‰éfové státÛ a vlád

diskuse celkového balíku závûrÛ konference

7. ﬁíjna 2003 – Zasedání Rady EU – ECOFIN – Lucemburk
16. ﬁíjna 2003 – První parlamentární sympozium k zemûdûlství – o spoleãné
zemûdûlské politice pro roz‰íﬁenou Evropu?
16.–17. ﬁíjna 2003 Zasedání Evropské rady – Brusel
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Ekonomika EU, respektive eurozóny prochází jiÏ
pomûrnû dlouhou dobu nepﬁesvûdãiv˘m v˘vojem.
Ona nepﬁesvûdãivost se zdaleka nevztahuje pouze
ke stávající fázi hospodáﬁského cyklu, ale spí‰e
k neschopnosti generovat siln˘, pﬁesvûdãiv˘
a dlouhodobû udrÏiteln˘ hospodáﬁsk˘ rÛst jiÏ
od konce 80. let minulého století.

Události

EKONOMIKA
Indikátor podnikatelského klimatu v eurozónû
Ukazatel podnikatelského klimatu, tedy subjektivnû
vníman˘ pocit podnikatelÛ, spotﬁebitelÛ a investorÛ
ohlednû stávajícího a budoucího v˘voje ekonomiky, jeÏ
navíc dlouhodobû vyjadﬁuje mimoﬁádnû silnou korelaci
vÛãi ukazateli prÛmyslové v˘roby, se v záﬁí vydal
v teritoriu EMU cestou v˘razného zlep‰ení, pﬁedev‰ím
pak v porovnání s obdobím konce jara a poãátku léta. To
je bezesporu dobrá zpráva; ‰patná zpráva je ta, Ïe jeho
znaménko je stále záporné.
Záﬁijová hodnota tohoto ukazatele dosáhla -0,42, kdyÏ
v ãervenci dosáhla -0,87 a kupﬁíkladu pﬁesnû pﬁed
rokem -0,51. Poslední trvale a pﬁesvûdãivû kladné
hodnoty vykázal tento ukazatel v dobû boomu tzv. nové
ekonomiky, tedy v prÛbûhu roku 2000 (tehdy maximální

hodnota dosáhla v kvûtnu 2000 na 1,58).
Západoevropané naopak byli ve sv˘ch ekonomick˘ch
úvahách daleko skeptiãtûj‰í v letech mûnov˘ch
turbulencí a eskalující nezamûstnanosti (1992 a 1993),
kdyÏ historicky vÛbec nejhor‰í hodnota ukazatele
podnikatelského klimatu z ãervence 1993 dosáhla
-2,59.
Pokraãování úsilí o liberalizaci svûtového obchodu
v rámci katarského kola mnohostrann˘ch jednání na
úrovni WTO, konkrétnû pak na konferenci v mexickém
Cancúnu, bylo spojováno s nadûjn˘m oãekáváním.
Rychl˘ prÛbûh s negativním závûrem se v‰ak stal
skuteãností.

Ukazatel podnikatelského klimatu v EMU
I-99

I-00

VII-00

I-01

VII-01

I-02

VII-02

I-03

VI-03

VII-03

VIII-03

IX-03

-0,35

+0,93

+1,48

+1,10

-0,31

-1,05

-0,48

-0,33

-0,65

-0,87

-0,48

-0,42

Zdroj: Evropská komise, Generální ﬁeditelství pro ekonomické a finanãní záleÏitosti

POLITIKY
Kolaps konference v Cancúnu
Oã nadûjnûji konference o liberalizaci svûtového
obchodu v Cancúnu zapoãala, o to rychleji a bez
v˘sledkÛ po nûkolika jednacích dnech skonãila. Odhalila
zatímní obtíÏnost dohody mezi rozvojov˘mi zemûmi,
tvoﬁícími naprostou vût‰inu ãlenské základny Svûtové
obchodní organizace WTO, a zemûmi vyspûl˘mi,
opírajícími se o pﬁedbûÏnou platformu mezi USA a EU.
Vyhlídky na pokraãování jednání se rÛzní.
Optimisté tvrdí, Ïe je‰tû do konce roku dojde k obnovení
jednání, jeÏ by mohlo vést k otupení nesmiﬁitelného ostﬁí
mezi vyspûl˘mi zemûmi a pﬁedev‰ím nejsilnûj‰ími ze
skupiny zemí rozvojov˘ch (zejména âínou, Indií nebo
Brazílií). Naproti tomu pesimisté jiÏ vyãíslují ztráty
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plynoucí z redukce svûtového objemu obchodu
zemûdûlsk˘mi komoditami a potravinami na období
pﬁí‰tího desetiletí aÏ na 500 mld. USD.

Na severu Evropy se bûhem záﬁí konala tﬁi referenda.
V‰echna z nich potvrdila pﬁedchozí oãekávání. V jednom
pﬁípadû jim ov‰em pﬁedcházela tragická pﬁedehra –
vraÏda nejpopulárnûj‰í ‰védské politiãky Anne
Lindhové.

Anal˘za,
komentáﬁe

Mûsíc naplnûn˘ referendy: naplnûná oãekávání
V˘sledky referend ve tﬁech seversk˘ch zemích dopadly
tak, jak se jiÏ nûkolik mûsícÛ pﬁedem pﬁedpokládalo. Ve
dvou pﬁípadech se jednalo o kladnou odpovûì na
zadanou otázku t˘kající se vlastního ãlenství v EU
a v obou pﬁípadech tento v˘sledek zakonãil oficiálním
posvûcením pozvánky mezi standardní evropské
spoleãnosti proces osvobození a nastolení nezávislosti
Estonska a Loty‰ska od sovûtské moci pﬁed více neÏ
dvanácti lety.
V˘bûr termínÛ v obou pobaltsk˘ch zemích nebyl
náhodn˘. Jejich proevropsky orientované vlády spoléhaly
na synergick˘ efekt pﬁedchozích sedmi jarních referend
v ostatních kandidátsk˘ch státech, neboÈ se obávaly
názoru a moÏné reakce poãetnû silné ruské men‰iny,
Ïijící v obou zemích.

Dlouhodobá skepse ·védÛ vÛãi spoleãné evropské
mûnû se potvrdila v˘sledkem, jeÏ byl v koneãné podobû
je‰tû více nepﬁízniv˘ mûnovému sjednocení, neÏ
ukazovaly aktuální prÛzkumy veﬁejného mínûní. 56 %
‰védské populace se v tomto hlasování vyslovilo ve
prospûch jisté mûnové nezávislosti.
OkamÏitou reakcí na zveﬁejnûné v˘sledky bylo oslabení
kur zu ‰védské koruny. Dlouhodobé ekonomické
následky tohoto rozhodnutí nelze povaÏovat za fatální.
Lze ov‰em pﬁedpokládat, Ïe rozhodnutí ‰védsk˘ch voliãÛ
mÛÏe spoluovlivnit napﬁíklad v˘sledek chystan˘ch
plebiscitÛ v obdobnû sm˘‰lejících zemích v následujících
letech – v Británii a Dánsku (byÈ pﬁedmûtem dánského
referenda v pﬁí‰tím roce nebude vstup do EMU, n˘brÏ
ústava EU).

Prubíﬁsk˘m kamenem bylo v tomto ohledu i litevské
referendum, uskuteãnûné jiÏ letos v kvûtnu, jehoÏ
v˘sledkem byla druhá nejpﬁesvûdãivûj‰í podpora (témûﬁ
90 % pﬁi dvoutﬁetinové úãasti obyvatel) z do té doby
uskuteãnûn˘ch hlasování.
Právû tento v˘sledek zformoval pozitivní oãekávání
v estonském a loty‰ském pﬁípadû, jeÏ se 14., respektive
20. záﬁí naplnila. V˘sledek byl v obou zemích prakticky
totoÏn˘ a tudíÏ ne tak pﬁesvûdãiv˘ jako v pﬁípadû
litevsk˘ch partnerÛ úãast v Loty‰sku byla podstatnû
vy‰‰í neÏ v Estonsku.
Pﬁi 64% úãasti odpovûdûlo kladnû 66,8 % EstoncÛ;
Loty‰i byli pro ze 67 %, pﬁiãemÏ k volebním urnám se jich
dostavilo 72,5 %.
Tﬁetím pﬁípadem byla zvaÏovaná ‰védská úãast
v Hospodáﬁské a mûnové unii EMU, spojená s pﬁijetím
eur na ‰védském území jako jediného a v˘luãného
zákonného platidla.
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Informaãní
servis

Dominantním r ysem konferenãních, seminárních
a vzdûlávacích událostí v prÛbûhu ﬁíjna je logicky hledání
dopadÛ mezivládní konference jak na obecné úrovni, tak
na úrovni jednotlivé konkrétní sféry. Druh˘ dÛleÏit˘
obsahov˘ rys událostí se zamûﬁuje na oblast mal˘ch
a stﬁedních podnikÛ a jejich pozici v roz‰íﬁené EU.

BliÏ‰í informace ohlednû programu tûchto akcí má k dispozici
EU kanceláﬁ âeské spoﬁitelny.
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datum

místo konání

název a charakteristika akce

4. 10. 2003

Budape‰È, Maìarsko

Konference; Vnímání rozdûlení kompetencí a budoucí
struktury EU v pﬁistupujících zemích

8.–10.10. 2003

Brusel, Belgie

Konference Evropského hospodáﬁského a sociálního
v˘boru; Pﬁíspûvek organizované obãanské spoleãnosti
lisabonskému procesu – pro posílení zúãastnûnosti
v rámci EU

9.–10. 10. 2003

PaﬁíÏ, Francie

Konference; Roz‰íﬁení Evropské unie

15. 10. 2003

Brusel, Belgie

Mezinárodní konference Evropské akademie CESI; Práva
odborové úãasti v rámci evropské ústavy

16.–17. 10. 2003

PaﬁíÏ, Francie

Konference; Roz‰íﬁení Evropské unie

17.–18. 10. 2003

Madrid, ·panûlsko

Konference; Ceny, produktivita a rÛst

18.–19. 10. 2003

Moskva, Rusko

5. kulat˘ stÛl prÛmyslníkÛ EU a Ruska (IRT)

22.–25. 10. 2003

Cardiff, Velká Británie

Evropská profesní kvalifikace v nové Evropû

23. 10. 2003

Dublin, Irsko

Fórum Evropské investiãní banky 2003

24.–25. 10. 2003

Petrohrad, Rusko

Konference; Partnerství EU – Rusko po roz‰íﬁení

27.–28. 10. 2003

PaﬁíÏ, Francie

3. pracovní setkání Evropské sítû na podporu e-business;
Národní, regionální a sektorové politiky e-business ve
prospûch mal˘ch a stﬁedních podnikÛ

27.–28. 10. 2003

Brusel, Belgie

Semináﬁ k evropské smûrnici o pitné vodû

27.–29. 10. 2003

Madrid, ·panûlsko

Konference; Vyhlídky Mezivládní konference EU 2004

www.csas.cz

