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vedle úsilí dovést průběh mezivládní konference k uspokojivému závěru na
počátku prosince se v dění institucí Evropské unie začínají objevovat různé
hodnotící dokumenty, obsahující řadu cenných, souhrnných, odvětvových
i průřezových informací. Řada z nich směřuje k vyhodnocení roku 2003, který
pro ekonomiky zemí EU nebyl právě tím úspěšným, jiná skupina se soustředí na
vrcholící proces rozšíření EU, další pak na hledání dlouhodobějších východisek
pro posílení ekonomické prosperity EU. V listopadu se těchto dokumentací
objevilo skutečně mnoho a čtenáři Magazínu EU aktualit najdou v tomto vydání
odkazy na řadu z nich.
Nicméně zřejmě z našeho pohledu nejvýznamnější událostí v průběhu listopadu
bylo zveřejnění pravidelné hodnotící zprávy Evropské komise, týkající se míry
připravenosti vstupujících zemí. Toto hodnocení bylo výjimečné v tom, že bylo
posledním před datem vstupu a současně prvním poté, co na loňském
prosincovém kodaňském summitu byla desítka tehdejších kandidátů ke vstupu
do Evropské unie pozvána. Vysvědčení pro Českou republiku rozhodně
nedopadlo špatně; byla vůči nám rozsvícena tři „červená světla“, znamenající
určitou formu varování a upozornění na sféry, kde je zapotřebí posílit míru
přizpůsobení. Méně „červených světel“ získalo jen Slovinsko, naopak Polsko
dostalo varování v devíti případech.
Pro měnovou politiku Evropské centrální banky byl pak významný začátek
listopadu, kdy se své funkce ujal nový prezident evropské centrální měnové
autority – bývalý guvernér Banque de France Jean-Claude Trichet.
Vzhledem k tomu, že toto číslo našeho Magazínu EU aktualit je posledním před
završením roku 2003, dovolte mi, abych Vám při této příležitosti popřál za
EU Office České spořitelny příjemné prožití vánočních svátků a všechno dobré
v roce 2004, v prvním roce plnoprávného členství České republiky v Evropské
unii. Při této příležitosti může naše pracoviště slíbit, že bude usilovat o co
nejúplnější a nejužitečnější poskytnutí informačně-analytického ser visu
souvisejícího s děním v EU.
Příjemné chvíle nad úvahami o naší evropské integrační budoucnosti i nad
stránkami aktuálního čísla Měsíčníku EU aktualit České spořitelny Vám
i tentokrát přeje

Petr Zahradník
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V průběhu listopadu jsme zaznamenali řadu událostí významných
jak z hlediska vývoje politik EU, tak zveřejnění řady
komparativních studií, jejichž znalost může přinést velmi užitečné
informace z hlediska konkurenceschopnosti firem na relevantních
součástech jednotného vnitřního trhu.

3. LISTOPAD

Evropská komise

Evropská centrální banka

Ekonomické a finanční záležitosti:

Fiskální pravidla a obezřetná fiskální politika:

Změna prezidentství ECB. Prvním listopadovým dnem převzal
pravomoci prezidenta Evropské centrální banky bývalý guvernér
Banque de France Jean-Claude Trichet. Přebírá tak tuto funkci
po Willu F. Duisenbergovi:
http://www.ecb.int/press/03/pr031101en.htm

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/
businessandconsumersurveys_en.htm

Implementace nového rámce k řízení rizika:
Kategorie likvidity a klasifikace skupin emitentů:

Podnikání:

http://www.ecb.int/press/03/pr031028en.htm

Podnikatelské a spotřebitelské přehledy:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
economic_papers/2003/ecp194en.pdf

Euroabstracts, říjen 2003 – Environmentální technologie, klíč
k čistému hospodářskému růstu:
http://www.cordis.lu/euroabstracts/en/home.html

4. LISTOPAD
Bulletin Evropské unie (předběžná verze)

Vnější vztahy:

Evropská komise

Summit EU – Čína dospívá k uzavření dohod k průmyslové
politice, projektu Galileo a turistickému průmyslu:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/summit
/jp_1103.htm

Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Akční plán Evropské komise pro osoby s postižením:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/
nov/ip_03_1482_en.html

Energetika a doprava:
Energetika a doprava v evropském souhrnu, přehled zpráv č. 69

Rozvoj:
Natali Prize povznáší prapor žurnalistiky

Rozšíření EU:
Týdenní přehled zpráv týkajících se rozšíření: http://europa.eu.int/
comm/enlargement/docs/newsletter/latest_weekly.htm
Nové internetové stránky Güntera Verheugena:
http://europa.eu.int/comm/commissioners/verheugen/index_
en.htm

Občané EU a jejich názor na situaci v Iráku a mír ve světě:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/iraq/doc/
fl151_iraq_full_report.pdf

Výzkum:
Vesele s vědou („Fun with Science“) – EU zahajuje 10. evropský
týden vědy: http://europa.eu.int/comm/research/press/
2003/pr0311en.html

Evropská centrální banka
Statistické metody platební bilance a mezinárodní
investiční pozice Evropské unie:
http://www.ecb.int/press/03/pr031103.htm

5. LISTOPAD

Rada EU
2537. zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem (ECOFIN), Brusel (předběžná verze)

Evropská komise
Legislativní a pracovní program Evropské komise pro
rok 2004:
http://europa.eu.int/comm/off/work_programme/index_en.htm

Rozšíření EU:
Strategický dokument 2003 a pravidelné zprávy o pokroku
směrem k přistoupení každé z kandidátských zemí:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/index.htm

Podnikání:
Aktualizované organizační uspořádání generálního ředitelství pro
podnikání Evropské komise

Spravedlnost a záležitosti vnitra:
Evropská komise organizuje slyšení k opatřením ke zjednodušení
a urychlení procedury drobných sporů

Výzkum:
Evropa musí sehrávat vůdčí roli ve vesmíru, zdůrazňuje EISC
(Evropská meziparlamentární konference o vesmíru)

Evropské monitorovací centrum
pro drogy a drogovou závislost
Konference k užívání drog mezi mladými lidmi, Malaga,
30.–31. 10. 2003 (závěry )
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6. LISTOPAD

Evropská komise

Daně a celní unie:

Zaměstnanost a sociální záležitosti:

Evropská komise spouští novou internetovou stránku na téma
zdanění a mezivládní konference:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/
igc_taxation/igc_taxation_en.htm

Neutralita pohlaví v nabídce zboží a služeb

EuropeAid – Kancelář pro spolupráci:
„Nenechávejme žádné dítě mimo“ – projekt k lidským právům
(EIDHR)

Obchod:
Vypořádání sporu na úrovni WTO – Korporace pro zahraniční
prodej (FSC) USA – Evropská komise připravuje protiopatření na
americké výrobky

Vnější vztahy:
Vztahy EU se Střední Amerikou (aktualizace), Bolívií (aktualizace),
Latinskou Amerikou (aktualizace)
Euro-středomořské partnerství – 2. EU-středomořský regionální
ekonomický dialog – Řím – 20. 10. 2003 (závěry )
Vztahy EU s Čínou (aktualizace), Jordánskem (aktualizace),
Paraguayí (aktualizace), Ukrajinou (aktualizace)

Rybářství:
Konzultace k navrhovaným novým pravidlům o státní pomoci
rybářství
Reforma společné rybářské politiky (CFP) – navrhované změny
financování zavádění strategie EU pro udržitelné hospodaření
v oblasti rybolovu a využívání vodních zdrojů

Eurostat
Tiskové zprávy:
HDP eurozóny klesá o 0,1 % v porovnání s předchozím čtvrtletím,
v celé EU je stabilní. Říká to třetí upřesněný údaj pro období
druhého čtvrtletí 2003. Meziročně v eurozóně HDP ve druhém
čtvrtletí vzrostl o 0,2 %, v celé EU pak o 0,5 %:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat& product=2-06112003-ENAP-EN&mode=download
Míra nezaměstnanosti v eurozóně v září 2003 zůstala stabilní na
8,8%, v celé EU pak na 8,0 %: http://europa.eu.int/comm/
eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=
Eurostat&product=3-05112003-EN-AP-EN&mode=download
Objem maloobchodu v eurozóně v srpnu meziročně klesá o 0,9%,
v celé EU roste ve stejném období o 0,3 %:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-05112003-ENBP-EN&mode=download

7. LISTOPAD

Rada EU

Vnitřní trh:

2538. zasedání Rady EU k záležitostem spravedlnosti a vnitra,
Brusel (předběžná verze)
12. summit EU – Rusko, Řím, 6. 11. 2003 (závěry)

Opatření Evropské komise k bankovnictví, pojišťovnictví
a investičním fondům:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/
cross-sector/index.htm#supervision

Evropská komise
Vzdělání a kultura:

Regionální politika:

Životní prostředí:

Strukturální fondy a ISPA – schválené výroční zprávy:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/
index_en.htm

Zelená diplomacie (nové internetové stránky)

Eurostat

Rozšíření EU:

Tiskové zprávy:

Více jednoty a více rozdílnosti – největší rozšíření Evropské unie
Aktualizovaný kalendář událostí

Zaměstnanost v sektorech náročných na znalosti je
v přistupujících zemích pod průměrem EU:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=9-07112003EN-AP-EN&mode=download

Měsíčník aktualit, číslo 15, říjen/listopad 2003

Vnější vztahy:
EU a Rusko podepisují obnovenou dohodu o vědecké
a technologické spolupráci
Euromed Synopsis, číslo 247
EU – Japonsko – schůzka na vysoké úrovni k reformě regulačních
institucí
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10. LISTOPAD

Rada EU
Prezidentské volby v Srbsku

Evropská komise

Zdraví a ochrana spotřebitele:
Záležitosti spotřebitelů – evropská soutěž malých spotřebitelů

Výzkum:

Podnikání:

Komisař Philippe Busquin se schází s prominentními členy evropské
výzkumné komunity v oblasti letectví a vesmíru, Lille (závěry )
Komisař Philippe Busquin uděluje Ceny EU Marie Curieové za
dosažení světových výsledků v evropském výzkumu

Evropská charta pro malé podniky – západobalkánské země

Evropská centrální banka

Rozšíření EU:
Vysvětlování procesu rozšíření – zpráva o pokroku č. 17

Referenční devizové kurzy eura:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/

Vnější vztahy:

Eurostat

Vzdělání a kultura:
Komenského týden 2003 – zjevný posun vzhůru

Summit EU – Rusko – společné prohlášení
Volební pozorovatelská mise EU – Mosambik
Komisař Chris Patten na Ukrajině na konferenci „Širší Evropa“ a na
bilaterální návštěvě

Od populace k životnímu prostředí – údaje o kandidátských zemích:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-10112003-ENAP-EN&mode=download

11. LISTOPAD

Evropská komise

Evropská nadace pro profesní vzdělávání

Energetika a doprava:

Turínská deklarace vyzývá k pomoci sousedním zemím EU v oblasti
profesního vzdělávání a tréninku:
http://www.etf.eu.int/WebSite.nsf?OpenDatabase&Content=
http://www.etf.eu.int/WebSite.nsf/Pages/355BEE1568D85D56
C1256DD7003B395D?OpenDocument

Partnerství v energetice EU – Rusko:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_en_3.html

Energetika a doprava:
Energetika a doprava v evropském souhrnu, č. 70

Zdraví a ochrana spotřebitele:
Veřejné zdraví – SARS v členských zemích EU, zemích EEA/EFTA
a přistupujících zemích: http://europa.eu.int/comm/health/
ph_threats/com/sars/sars_stats_en.htm

Evropský investiční fond

Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost při práci
Přehled zpráv, vydání 16
Agentura zahajuje on-line průvodce pro evropské malé a střední
podniky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci:
http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/16/
en/index.htm

Evropská komise publikuje zprávu o rizikovém kapitálu:
http://www.eif.org/news/News.asp?news=48&cat=-1

12. LISTOPAD

Rada EU
Podpis dohody o rozšíření Evropského hospodářského prostoru
(EEA), Brusel, zpráva:
http://ue.eu.int/pressData/en/er/77884.pdf
původnímu podpisu dohody bránil postoj Lichtenštejnska vůči
České republice a Slovensku, který solidárně podpořili i zbývající
členové EFTA v rámci EEA – Norsko a Island.

Evropská komise
Rozpočet:
Uplatňování rozpočtových přístupů: http://europa.eu.int/
comm/budget/execution/utilisation/index_en.htm
Spravedlnost a záležitosti vnitra – agentura na řízení procesů na
vnitřních hranicích EU: http://europa.eu.int/comm/justice_
home/news/information_dossiers/external_border/index_en.htm
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Výzkum:
Vesmírná politika EU – Bílá kniha: http://europa.eu.int/
comm/space/articles/news/news77_en.html

Eurostat
Tiskové zprávy:
Zaměření na regionální rozdíly. V dokumentu jsou popsány rozdíly
v regionálních sociálně-ekonomických charakteristikách, které
mohou být považovány za východiska pro regionální socioekonomické charakteristiky při rozdělování zdrojů pocházejících
z finančních nástrojů společenství, například strukturálních fondů:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-11112003-ENAP-EN&mode=download

Kalendárium
13. LISTOPAD

Rada EU
Javier Solana vítá nového palestinského předsedu vlády
„Důsledky strategie bezpečnosti EU pro roli Evropy v měnícím se
světě“ – příspěvek Javiera Solany:
http://ue.eu.int/pressData/en/discours/77889.pdf

Evropská komise
Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Zpráva pro Evropskou komisi se opírá o diverzitu politik, které
mohou napomoci podnikání: http://europa.eu.int/comm/
employment_social/news/2003/nov/diversity_ policy_en.html

Energetika a doprava:
„GALILEO – Evropa ukazuje cestu“ (nová brožura):
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transpor t/galileo/
documents/brochure_en.htm

Energetika a doprava:

Rozšíření EU:
Týdenní přehled zpráv týkajících se rozšíření: http://europa.eu.int/
comm/enlargement/docs/newsletter/latest_weekly.htm

Vnější vztahy:
Ministerská schůzka EU – Mercosur k jednáním o volném obchodu:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/
mercosur/intro/ip03_1543.htm

Rybářství:
Evropská komise otevírá přestupkovou proceduru proti Španělsku
a Velké Británii: http://europa.eu.int/comm/fisheries/
news_corner/press/inf03_50_en.htm

Vnitřní trh:
Mezinárodní veřejné zakázky (IPA) 2004:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/publproc/
public-proc-award/ipa_en.htm

Jaderné záležitosti – schůzka reprezentantů – články 35 a 36
dohody o E U R O ATOMU: http://europa.eu.int/comm/
energy/nuclear/radioprotection/conferences_en.htm

14. LISTOPAD

Bulletin Evropské unie

Evropská centrální banka

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/welcome.htm

Kalendář nadcházejících událostí

Evropská komise

Eurostat

Zemědělství:

Tiskové zprávy:

32. finanční zpráva (Evropský zemědělský fond /EAGGF/ – garanční
sekce – 2002): http://europa.eu.int/comm/agriculture/fin/
index_en.htm

Podle rychlých odhadů za třetí čtvrtletí 2003 HDP eurozóny
i celé EU vzrostl o 0,4 % v porovnání s předchozím čtvrtletím.
Meziročně pak HDP eurozóny vykázal růst 0,3 %, celé EU pak
0,6 %:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=2-14112003EN-AP-EN&mode=download

Ekonomické a finanční záležitosti:
Indikátor HDP v eurozóně

17. LISTOPAD

Evropská komise

Rozšíření EU:

Zaměstnanost a sociální záležitosti:

Kalendář událostí (aktualizovaný):
http://europa.eu.int/comm/enlargement/events/index.htm

Dokument Evropské komise o politikách zaměstnanosti
v přistupujících zemích:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/
nov/com2003_663_en.html

Energetika a doprava:
Evropský výběr, přehled zpráv č. 71:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/mm_dg/index_
en.html

Vnější vztahy:
Vztahy EU s Mexikem
Vztahy EU s Nepálem – konflikt a bezpečnost potravin
(předběžná analýza)
Vztahy EU s Vietnamem

Informační společnost:
7. vydání Netd@ys: http://www.netdayseurope.org

Energetika a doprava:
Železniční doprava a interoperabilita:
http://europa.eu.int/comm/transport/rail/index_en.html
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18. LISTOPAD

Rada EU
4. asociační rada EU – Izrael, Brusel, 17.–18. 11. 2003
2540. zasedání Rady EU k vnějším vztahům, Brusel
2541. zasedání Rady EU ke všeobecným záležitostem, Brusel

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Poznámky k eurotrhu dluhopisů – 3. čtvrtletí 2003:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
bondmarkets_en.htm

Energetika a doprava:
Letecká doprava – jednotná evropská obloha (aktualizované
studie): http://europa.eu.int/comm/transport/air/single_sky/
studies_en.htm

Rozšíření EU:
Měsíční výzkumný bulletin k procesu rozšíření:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/researc h /
current_issue.htm
Týdenní přehled zpráv týkajících se rozšíření:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/newsletter/
latest_weekly.htm
Memorandum o porozumění o veřejném zdraví s Českou republikou:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ocp/programmes/
memoranda_of_understanding.htm

Obchod:
Přehled ukazující, jak občané EU vnímají globalizaci:
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/newround/pr171103_
en.htm

Vnitřní trh:
Přeshraniční fúze společností s akciovým kapitálem – návrh
směrnice: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/
company/company/mergers/mergers_en.htm

Regionální politika:
Koridor TEN IV. transevropské dopravní sítě – EU investuje do
dálnic

Výzkum:
EU financuje výzkumné projekty v hodnotě 5 mld. eur –
6. výzkumný rámcový program: http://europa.eu.int/comm/
research/press/2003/pr1711en.html

Dvůr auditorů
Evropský dvůr auditorů publikuje svoji výroční zprávu za rok 2002

Eurostat
Tiskové zprávy:
Meziroční inflace eurozóny v říjnu klesá na 2,0 %, v celé EU na 1,8 %:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=2-18112003-ENAP-EN&mode=download
Průmyslová výroba klesá v eurozóně v září 2003 meziměsíčně
o 0,6 %, v celé EU o 0,4 %. Ještě výraznější pokles vykazuje
průmyslová výroba v meziročním srovnání pro eurozónu činí 1,8 %,
pro EU jako celek 1,5 %:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-17112003-ENBP-EN&mode=download
Regionální míry nezaměstnanosti se v EU pohybovaly v roce 2002
od 2,0 % do 29,3 %, obdobné rozpětí v přistupujících zemích činí
3,3 % až 26,3 %: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/
datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=
1-17112003-EN-AP-EN&mode= download

19. LISTOPAD

Evropský parlament
Evropská komise

Pravidla společenství o původu (aktualizace):
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/origin/
gsp/index_en.htm

Vzdělání a kultura:

Výbor regionů

Nejlepší praktické postupy pro spojení kultury a vzdělání (studie)

52. plenární zasedání

Vnější vztahy:

Eurostat

Investice do výzkumu – 3 % HDP do roku 2010 (vlastní zpráva)

Vztahy EU s jihovýchodní Evropou – Evropská komise schvaluje
studii proveditelnosti v Bosně a Hercegovině
Volební pozorovatelská mise EU v Kambodži – 2003 (konečná
zpráva)

Humanitární pomoc:
ECHO hostí začátek výroční humanitární akce, Brusel

Rybářství:
Výsledek Rady EU k zemědělství a rybářství, listopad 2003
6

Daně a celní unie:

Tiskové zprávy:
Eurozóna vykazuje v září 2003 přebytek své obchodní bilance ve
výši 8,5 mld. eur, celá EU však deficit ve výši 0,5 mld. eur:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=6-19112003-ENAP-EN&mode=download

Kalendárium
20. LISTOPAD

Rada EU
Mírová dohoda – Burundi

Evropská komise
Životní prostředí:
Společná pozice Rady EU k environmentálním závazkům:
http://europa.eu.int/comm/environment/liability/common_posit
ion.htm

Vnější vztahy:
Vztahy EU se Srbskem a Černou Horou – koordinační schůzka
dárců (závěry )

21. LISTOPAD

Rada EU
Předsednická deklarace jménem EU týkající se posledních
teroristických útoků v Istanbulu
2543. zasedání Rady EU k dopravě, telekomunikacím a energetice,
Brusel (předběžná zpráva)
Zahájení prvního společného cvičení krizového managementu
EU – NATO, Brusel

Evropská komise
Rybářství:
Evropská komise navrhuje program pomoci pro výdaje na posílení
pravidel společné politiky v oblasti r ybářství (CFP):
http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/press/
inf03_54_en.htm

Spravedlnost a záležitosti vnitra:
Evropská komise navrhuje evropský warrant k usnadnění
procedury administrativy a dokazování pro přeshraniční transakce:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/intro/news_11
03_en.htm#18-11-03

Výzkum:
Magazín Evropský průmyslový výzkum (2. vydání) – role
zpracovatelského průmyslu v EU:
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/
17-11-03_eir_magazine2_en.html

Evropská agentura pro obnovu
Kosovo – nové vzdělávací zařízení financované ze zdrojů EU
pro péči o děti
Vnitřní trh:
Právo společností a corporate governance – Evropská komise
oznamuje výsledky konzultací k akčnímu plánu:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/
company/modern/index.htm#consultation
eCommerce – legislativa EU na podporu začínajících podnikatelských
aktivit: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/
ecommerce/index.htm#firstreport

Výzkum:
Bezpečnější recyklace lithiových baterií:
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/
17-11-03_pro-valibat_en.html

24. LISTOPAD

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Aktualizovaný čtvrtletní kalendář vládních pokladničních poukázek
a dluhopisů v EU – Brouhnsova skupina: http://europa.eu.int/
comm/economy_finance/efc_en.ht; http://europa.eu.int/comm/
economy_finance/ publications/ efc/cal.pdf

Vzdělávání a kultura:
Nová internetová stránka k implementaci „Vzdělávání a profesní
trénink 2010“: http://europa.eu.int/comm/education/policies/
2010/et_2010_en.html

Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Pracovní právo a organizace práce – nová internetová stránka:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/
index_en.htm. Je zaměřena na záležitosti pracovní legislativy
v přistupujících zemích.

Podnikání:
Evropská komise schvaluje dokument
„Některé klíčové záležitosti v evropské konkurenceschopnosti –

směrem k integrovanému přístupu“: http://europa.eu.int/comm/
enterprise/enterprise_policy/ industry/competitiveness.htm

Rozšíření EU:
Události spojené s rozšířením: http://europa.eu.int/comm/
enlargement/events/index.htm
Kalendář událostí spojených s rozšířením: http://europa.eu.int/
comm/enlargement/events/index.htm#calendar

Humanitární pomoc:
Nová dohoda o rámcovém partnerství (FPA) v rámci neziskového
sektoru: http://europa.eu.int/comm/echo/partners/fpa_ngos_
en.htm

Eurostat
Tiskové zprávy:
Statistická ročenka o kandidátských státech, údaje 1997–2001.
Publikace představuje velmi užitečnou a ucelenou sbírku
ekonomických, sociálních a demografických charakteristik zemí,
které v blízké budoucnosti rozšíří sestavu EU.
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Kalendárium
25. LISTOPAD

Rada EU
Rada EU o konkurenceschopnosti, Brusel (podkladová studie)
Situace v Gruzii, Deklarace předsednictví EU jménem Evropské
unie

Evropská komise
Energetika a doprava:
Výzvy a přínosy pro nové členské státy na poli energetiky a dopravy
Analýza odvětví evropské letecké dopravy
Energetika a doprava v evropském souhrnu, přehled zpráv č. 72
Rozšíření EU:
Týdenní přehled zpráv týkajících se rozšíření
Vnější vztahy:
Vztahy EU s Vietnamem

Volební pozorovatelská mise EU do Mosambiku – municipální volby
(předběžná zpráva)
Indikativní program jaderné bezpečnosti 2004–2006, včetně
ISTC-STCU
Vnitřní trh:
Akční plán finančních služeb k integraci finančních trhů EU:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/
finances/actionplan/index.htm
Výzkum:
Udržitelná povrchová doprava – nová internetová stránka:
http://europa.eu.int/comm/research/transport/index_en.html

26. LISTOPAD

Evropská komise
Energetika a doprava:
Databáze EU o dopravních nehodách (CARE) se změnila o novou
internetovou stránku a strukturu obsahu: http://europa.eu.int/
comm/transport/care/index_en.htm
Směrnice o transportovatelných tlakových zařízeních (TPED) –
nové instrukce: http://europa.eu.int/comm/transpor t /
tpe/index_en.html
Životní prostředí:
Evropská komise schválila návrh nové směrnice o bateriích:
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/batteries/
index.htm#legislation
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Vnější vztahy:
4. summit EU – Indie od 29. listopadu 2003

Rada EU
Cvičení Policie EU zahájeno v Římě (LUCERNA 03)
Dohoda smírčího výboru Parlament – Rada EU o systému
Eco-Points pro těžké náklady zboží přepravované přes Rakousko
2546. zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem (ECOFIN), Brusel (předběžná verze)
Podepsání rámcové smlouvy s Evropskou agenturou pro výzkum
vesmíru (ESA), Brusel

Kalendárium
27. LISTOPAD

Rada EU
Rada EU o konkurenceschopnosti, Brusel (výzkumné podklady)

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Přehled ekonomiky EU
Dokument představuje ocenění stávajícího vývoje a budoucího
výhledu ekonomiky EU a vymezuje výzvy a úkoly pro hospodářskou
politiku. Bližší deskripce textu je dosažitelná na:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
european_economy/2003/com(2003)729_en.pdf
Podnikání:
Turismus – Evropská komise navrhuje společné úsilí ke zvýšení
udržitelnosti turismu
Evropská komise považuje turistický sektor za jeden
z nejslibnějších zdrojů hospodářského oživení v řadě členských
zemí EU, přičemž sezonnost znamená jednu z podstatných bariér
dosavadního nenaplnění možností, které jsou s tímto sektorem
spojovány. Daný dokument představuje ekonomickou, sociální
a environmentální výzvu k rozvoji turistického průmyslu v EU:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/ser vices/tourism/
tourism-publications/ coms/sustainability_en.pdf
Zpráva o evropské konkurenceschopnosti 2003:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/
competitiveness/index.htm

Obchod:
Evropská komise navrhuje obnovit rozhovory o zahraničním
obchodu v rámci dauháského kola jednání Světové obchodní
organizace: WTO http://europa.eu.int/comm/trade/issues/
newround/pr261103_en.htm
Rybářství:
Rybářství ve Středomoří – ministři schválili kroky týkající se
managementu, kontroly a boje proti ilegálnímu rybářství

Eurostat
Tiskové zprávy:
Statistický portrét průmyslových aktivit a aktivit ve službách v EU.
Velmi inspirativní náhled na aktivity průmyslu a služeb:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-26112003-ENBP-EN&mode=download
Nové průmyslové zakázky v eurozóně rostou v září o 1,9 %
meziměsíčně, v celé EU pak o 2,0 %:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-26112003-ENAP-EN&mode=download

28. LISTOPAD

Rada EU
2548. zasedání Rady EU o spravedlnosti a záležitostech vnitra,
Brusel (předběžná verze)
Schůzka politického a bezpečnostního výbor u EU se
Severoatlantickou radou NATO, Brusel

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Podnikatelské a spotřebitelské přehledy (BCS) – listopad 2003.
V listopadu 2003 zaznamenal souhrnný indikátor podnikatelské
a spotřebitelské důvěry největší vzestup od léta a za většinu
roku 2003 se dostal na úroveň podstatně vyšší v porovnání
s loňským rokem. Tento vývoj může signalizovat možné oživování
hospodářského růstu v EU. Růst indikátoru v eurozóně činil
0,4 procentního bodu a dosáhl 95,9 bodu, v celé EU vzrostl
o 0,6 procentního bodu a dosáhl 96,5 bodu. Bližší informace jsou
k dispozici na: http://europa.eu.int/comm/ economy_finance/
indicators/business_consumer_surveys/2003/bcs1103_en.pdf
Ekonomické a finanční záležitosti:
Indikátor podnikatelského prostředí pro eurozónu – listopad 2003.
Vymezení indikátorů důvěry v podnikatelském prostředí je k dispozici
na: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/
businessclimate_en.htm

Energetika a doprava:
Bezpečnost silničního provozu – konečná zpráva kampaně
EuroBOB, zaměřené proti požívání alkoholických nápojů při řízení
vozidel. Text k dispozici na:
http://europa.eu.int/comm/transport/road/roadsafety/behaviour/
campaigns/doc/eurobob_ 2001_2002.pdf
Vnitřní trh:
Přehled požadavků na kapitál pro banky a investiční firmy –
posouzení očekávaných a neočekávaných ztrát:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/regcapital/docs/
losses/200311-consult/200311-consult-losses_en.pdf
Regionální politika:
Kohezní fond – zveřejněna výroční zpráva pro rok 2002:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/
official/repor_en.htm

Eurostat
Tiskové zprávy:
Inflace v eurozóně odhadována v listopadu 2003 na 2,2 %
meziročně: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/
datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=
2-28112003-EN-AP-EN&mode=download
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Očekávané
aktivity

Událostem v prosinci naprosto dominuje jediná, která může
předurčit vývoj procesu evropské integrace na dlouhá léta
dopředu. Není pochyb, že touto událostí je bruselský summit šéfů
států a vlád Evropské unie zaměřený na zveřejnění závěrů
mezivládní konference započaté na počátku října 2004. Všechny
ostatní události stojí významově v pozadí tomu, jakou politickou
architekturu si EU na nadcházející léta zvolí.

12.–13. prosince 2003
– Summit šéfů států a vlád Evropské unie k mezivládní konferenci, Evropská rada:
http://www.ueitalia2003.it/EN/LaPresidenzaInforma/Calendario/12/12/ev_12dicCIG.htm
15. prosince 2003
– zasedání Rady EU k energetice:
http://www.ueitalia2003.it/EN/LaPresidenzaInforma/Calendario/12/15/ev_15dicCUEtte.htm
15.–18. prosince 2003
– plenární zasedání Evropského parlamentu:
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
17.–19. prosince 2003
– zasedání Rady EU k zemědělství a rybářství:
http://www.ueitalia2003.it/EN/LaPresidenzaInforma/Calendario/12/17/ev_16dicCUEap.htm
22. prosince 2003
– zasedání Rady EU k životnímu prostředí:
http://www.ueitalia2003.it/EN/LaPresidenzaInforma/Calendario/12/22/ev_22dicCUEa.htm
23. prosince 2003
– zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociálním záležitostem, zdraví a záležitostem spotřebitele:
http://www.ueitalia2003.it/EN/LaPresidenzaInforma/Calendario/12/23/ev_23dicCUEopssc.htm

10

V západoevropských ekonomikách hrají ukazatele důvěry v ekonomický vývoj velmi
důležitou roli předstihových veličin. Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že pokud se
podnikatel, spotřebitel či investor nachází v určitém sentimentu, přibližně tímto
směrem je bude následovat i reálný ekonomický vývoj. Z tohoto pohledu je dobrou
zprávou fakt, že listopadové údaje o vývoji hospodářského sentimentu vykázaly od
letních měsíců nejdynamičtější obrat směrem k lepšímu. Hladina ukazatele
hospodářského sentimentu se tak dostala výrazně nad úroveň stejného období
loňského roku. Je to důvodem k výrazně optimistickému posílení odhadů
hospodářského růstu v příštím roce?

Události

EKONOMIKA
Indikátory podnikatelského sentimentu v EU
Ukazatel hospodářského sentimentu tedy učinil výrazný
pokles vzhůru, čímž se dostal na nejvyšší hodnotu za uplynulé
více než dva roky. Na druhé straně se však v měřítcích
dlouhodobého srovnání stále pohybuje na průměrných
hodnotách, daleko vzdálen od svých maximálních úrovní
dosažených v roce 2000.
Za celou EU činil jeho listopadový růst 0,6 procentního bodu,
čímž se vyhoupl až na 96,5 bodu. Pro 12 zemí eurozóny byl
růst mírnější (0,4 procentního bodu), stejně jako je nižší
hodnota celkového ukazatele (95,9 bodu). Hlavním
tahounem růstu důvěry v ekonomiku EU je vývoj v sektoru
průmyslu.

Dopravní systémy, jejich rozsah i kvalita jsou považovány za
jednu z mála zcela klíčových a nutných podmínek dosažení
dlouhodobě uspokojivé ekonomické výkonnosti. Členství
v EU otevírá řadu dodatečných rozvojových možností v oblasti
rozvoje dopravní infrastruktury i služeb, umocněných pak
v nedávné době i říjnovým summitem Evropské rady, pro nějž
právě rozvoj dopravní sítě znamenal klíčový zdroj
hospodářského oživení EU ve střednědobém a dlouhodobém
horizontu.

Při geografickém rozdělení lze obecně konstatovat, že
posílení sentimentu v ekonomický vývoj je typické pro drtivou
většinu členských zemí EU, v nadprůměrné míře pak zejména
pro Belgii, Dánsko a Francii. Jediné tři země, kde
hospodářský sentiment v listopadu poklesl, jsou Irsko,
Lucembursko a Rakousko.

Výzvy a přínosy členství České republiky v EU na poli dopravních systémů
Efektivní dopravní systém představuje nutnou podmínku pro
naplnění výhod nabízených zejména prostředím volného
pohybu zboží, služeb (turistický průmysl) a osob. Role
mezinárodní dopravy se zvýší po 1. 5. 2004 neexistencí
celních kontrol přepravovaného zboží. Odstranění úzkých míst
v přeshraniční dopravě má tudíž mimořádný význam pro
naplnění potenciálních efektů jednotného vnitřního trhu.
Nedávný summit Evropské rady stanovil rovněž prioritní sféry

rozvoje transevropského dopravního systému do roku 2020,
z nichž některé – silniční i železniční – rovněž vedou přes
české území. Bližší informace k zajímavému dokumentu na
toto téma jsou na: http://europa.eu.int/comm/dgs/
energy_transport/international/doc/challenges/transport_
memo_cz_republic_en.pdf.
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Informační
servis

Výčet zajímavých konferencí a seminářů není v prosinci tak
bohatý jako v předchozích dvou měsících a končí přibližně
v polovině měsíce. Přesto za pozornost stojí události zaměřené na
efektivnost a udržitelnost penzijního systému, na budoucnost
místní dopravy, na vývoj hospodářského cyklu viděného optikou
měnové politiky, na korporátní zdanění či aktuální technologické
poznatky.

Bližší informace ohledně programu těchto akcí má k dispozici
EU kancelář České spořitelny.
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datum

místo konání

název a charakteristika akce

1.–2. 12. 2003

Miláno Itálie

European Institute of Public Administration (EIPA):
„Může Evropa platit za své penzisty? Navržení
udržitelného penzijního systému, schopného čelit
časované bombě“ – konference

4.–5. 12. 2003

Kolín nad Rýnem, Německo

POLIS: „Od praxe k vizi: Jak anticipovat trendy a navrhovat
budoucnost místní dopravy?“ – výroční konference

5. 12. 2003

Frankfurt, Německo

Evropská centrální banka „Euro Area Business Cycle
Network (EABCN)“ – konference
http://www.ecb.int/events/conf/other/eabcn/eabcn.htm

5.–6. 12. 2003

Řím, Itálie

Evropská konference o zdanění společností

9.–12. 12. 2003

Terst, Itálie

EuroNanoForum:
http://www.euronanoforum2003.org/index_en.php

10.–12. 12. 2003

Maastricht, Nizozemsko

„Evropská unie – znát důležité věci a nalézat informace“
– seminář pro překladatele

www.csas.cz

