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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Evropa solidárních a zodpovědných zemí, 
Evropa bez protekcionismu  
 

     Členské státy Evropské unie potvrdily na nejvyšší úrovni, že dopadům 
finanční krize nebudou čelit přijímáním protekcionistických opatření, tedy 
izolovaným zvýhodňováním domácích podniků, ale koordinovaně, tedy na 
bázi společných pravidel jednotného trhu a férové hospodářské soutěže.  
 

 
(Český premiér M. Topolánek svolal mimořádný summit hlav států EU na 1.3 v Bruselu) 

 
 

      České předsednictví svolalo po 
dohodě s Evropskou komisí a s ohledem 
na rychlý vývoj ekonomické krize ve 
státech Unie mimořádný summit právě 
s tím, že má-li sedmadvacítka úspěšně 
čelit ekonomické krizi, musí všechny 
členské země vyslat finančním institucím, 
podnikům i půl miliardě spotřebitelů 
jasný signál, který by obnovil a posílil 
jejich důvěru ve společný trh. 
V posledních týdnech se totiž v médiích 
jednotlivých zemí (a to bez ohledu na 
velikost a na to, zda jde o starší, či 
mladší členy) stále častěji objevovaly 
informace o tom, jak hodlají jejich vlády 
pomoci svým bankám, potažmo přímo 
některému průmyslovému odvětví. 
Český premiér Mirek Topolánek jako 
předseda Evropské rady opakovaně 
upozorňoval na nebezpečí, které by 
takové kroky mohly přinést – za prvé 
narušení pravidel jednotného trhu a 
férové hospodářské soutěže, za druhé 
nastartování sebezničující spirály 
protekcionismu, kdy by na pomoc 
poskytnutou jednou vládou musely 
podobně reagovat i další, a konečně 
oslabení pozice Evropské unie na globální 
scéně, na jejíž úrovni se krize s pomocí 
lepší kontroly finančních toků musí řešit.    
       „V této chvíli neznáme žádný případ 
protekcionismu, který by narušoval či 
ohrožoval hospodářskou soutěž mezi 
jednotlivými členskými státy či 
průmyslovými sektory,“ prohlásil Mirek 
Topolánek po jednání a dodal, že 
„evropská solidarita není myslitelná bez 
národní odpovědnosti.“  
       Předseda Evropské komise José 
Manuel Barroso jeho slova podpořil s tím, 
že případná pomoc, kterou státům Unie 
umožňuje tzv. Plán obnovy, nemůže 
zvýhodňovat jednu zemi, či jedno 
výrobní odvětví, ale musí pomáhat všem 
„horizontálně“, tedy rovnoměrně. 

   

Jako příklad uvedl pomoc 
automobilovému průmyslu, který 
představuje významnou výrobní, 
exportní i pracovní složku 
celoevropského hospodářství a jehož 
podpora se pozitivně odrazí i 
v subdodavatelských oblastech, na 
výzkumu a vývoji nových technologií, v 
rekvalifikačních programech a 
zaměstnanosti, ale například i na 
společné klimaticko-energetické politice. 
 

(předseda Evropské rady M. Topolánek a 
předseda Evropské komise J.M.Barroso na 

tiskové konferenci po neformálním summitu) 
  

      Finanční pomoc pak získá s ohledem 
na možné dopady v rámci celé Unie i 
bankovní sektor zemí východní a střední 
Evropy, přestože i jejich výchozí 
podmínky se vzájemně různí a přestože 
plány na podporu ve výši téměř dvou set 
miliard EUR Evropská rada vedená 
českým předsednictvím odmítla jako 
nestandardní a nesystémové.  
      Ekonomické otázky budou ještě 
v březnu obsahem jarního summitu 
Evropské unie v Bruselu a poté za účasti 
českého předsednictví i vrcholné schůzky 
skupiny G20, která se odehraje 
počátkem dubna v Londýně. Česká 
republika pak bude bezprostředně poté 
(5. dubna) hostit v Praze i summit EU-
USA, jehož se účastní i nový americký 
prezident Barack Obama.  

 

Jak to vidí …  

   

… Alexandr Vondra, 
místopředseda vlády  

pro evropské záležitosti 
 

    Nechci nic hodnotit, tím méně 
provozovat sebechválu 
předsednictví. Myslím ale,  že 
v každém případě vejde do dějin. 
Dokonce spíš do evropských  než 
do těch českých.   
 

     Ne proto, že se před námi v lednu 
otevřel  plynový spor a konflikt 
v Gaze, ale kvůli něčemu jinému. 
Právě v době našeho předsednictví ve 
světové ekonomice obnažily a 
vyhrotily procesy, díky kterým svět a 
EU v něm už nebude takový jako byl 
doposud. Zatím nám to všem ani 
pořádně nedochází. Právě v příštích 
měsících se bude rozhodovat, jak na 
tom EU  bude po další desetiletí. 
 

      Mořská bouře propukla právě v 
době, když jsme na kapitánském 
můstku zrovna my. Kompasem, který 
vždy spolehlivě naváděl evropské 
společenství, bylo férové stanovení a 
respektování určitých  pravidel, 
bourání bariér, překonávání 
nacionalismů. Nikdy to nebylo 
jednoduché, ani výsledky nebyly 
dokonalé. Loď ale produkovala 
prosperitu i přitažlivou sílu pro jiné. 
Teď jde o to, abychom za nevídané 
bouře nezačali v panice skákat do 
individuálních záchranných člunů nebo 
si myslet, že bouři prostě 
odúřadujeme. Nebojme se a držme se 
toho starého dobrého kompasu. Když 
se to podaří, bude předsednictví 
úspěchem.   

 

Alexandr Vondra,  
vicepremiér pro evropské záležitosti 
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České předsednictví zahájilo diskuse  
o integrované platformě pro romskou integraci  
 

V rámci českého předsednictví  se uskutečnilo v Praze ve dnech 26. - 
27. února 2009 přípravné setkání k vytvoření integrované platformy pro 
romskou inkluzi. Setkání navazuje na závěry 1. Evropského romského 
summitu ze září 2008 a závěrů z Rady EU z prosince 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

 (Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a 
menšiny společně s evropským komisařem 
Vladimírem Špidlou zaštítí první zasedání 
evropské platformy pro romskou inkluzi) 
 
 

     V průběhu setkání  zúčastnění 
experti  diskutovali očekávání cílových 
skupin a probírali eventuální 
mechanismy fungování platformy. V 
rámci programu se všichni shodli na 
některých prvcích navrhovaného 
mechanismu platformy jako jsou např. 
společný sběr dat a výměna dobré a 
špatné praxe.  
     Realizováním tohoto setkaní byl 
nastartován proces, který povede 
k prvnímu zasedání integrované 
platformy pro romskou inkluzi s 
názvem Směrem k vytvoření 
konstruktivní politiky romské inkluze 
dne 24. dubna 2009.  
     Ambicí zasedání je položit základní 
kámen integrované platformy pro 
romskou integraci v Evropské unii.  

      Rada EU v prosinci 2008 přijala 
závěry týkající se politiky začleňování 
romských komunit, které vyzývají 
Evropskou komisi a členské státy Unie: 
navrhnout konkrétní opatření na roky 
2009 a 2010 k zajištění kvalitního 
vzdělání, bydlení, zdravotního 
zabezpečení, zaměstnanosti, 
dostupnosti práva a rozvoje kultury 
romských komunit zajistit lepší čerpání 
evropské rozvojové pomoci pro rozvoj 
účinných nástrojů začleňování Romů. 
      Evropská komise chce 
zorganizovat druhé celoevropské 
setkání nad otázkou romské integrace 
(romský Summit) v roce 2010 a 
informovat o úspěších v oblasti 
začleňování romských komunit. Mimo 
to Evropská rada vyzývá Evropskou 
komisi k podpoře výměny dobrých 
praktik v této oblasti mezi členskými 
státy, poskytovaní analytické podpory 
a umožnění spolupráci mezi všemi 
zainteresovanými skupinami v rámci 
integrované romské platformy.  
    Termín “integrovaná romská 
platforma” byl po prvé použit v 
průběhu 1. EU romského summitu, bez 
definování obsahu. Cílem této 
konference je navázat na závěry EU 
romského summitu, prosincové Rady 
EU a zahájit fungování integrované 
romské platformy jako EU 
mechanismus, jehož obsah bude na 
základě realizovaného setkání expertů 
během následujícího měsíce připraven. 
  

Gabriela Hrabaňová, vedoucí oddělení 
Kanceláře Rady vlády pro záležitosti 

romské komunity  

 
 

Kalendář  
 
– stalo se 
 
 

týden 23.2-1.3 2009 
 
23.2.2009 - 24.2.2009 
Rada ministrů pro všeobecné 
záležitosti a vnější vztahy 
 
24.2.2009 - 24.2.2009 
Zasedání Rady pro přidružení 
EU - Libanon 
 
24.2.2009 - 25.2.2009 
European Forum on Research 
and Development Impact 
Assessment 
 
26.2.2009 - 27.2.2009 
Konference "Posilování 
konkurenceschopnosti EU – 
potenciál migrantů na trhu 
práce" 
 
26.2.2009 - 27.2.2009 
Rada ministrů pro spravedlnost 
a vnitro 
 
26.2.2009 - 27.2.2009 
Přípravné setkání k vytvoření 
integrované platformy pro 
romskou inkluzi 
 
28.2.2009 - 1.3.2009 
Zasedání předsednictva 
Evropského fóra zdravotně 
postižených 
 
1.3.2009 - 1.3.2009 
Neformální summit EU  
 

 
Více na www.eu2009.cz 

Zasedání předsednictva Evropského fóra zdravotně postižených 
 

 (Evropské fórum osob se zdravotním 
postižením (EDF) zahájilo činnost již v roce 

1999) 
 

 

       27.2.-1.3.2009 se v Praze konalo zasedání předsednictva 
Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF), což je 
evropská střechová organizace hájící zájmy zdravotně 
postižených občanů v Evropě.  

 

       EDF zahrnuje evropské národní i mezinárodní národní organizace 
OZP a jeho posláním je úsilí o zajištění plného přístupu OZP k základním 
lidským právům jejich aktivním zapojením do tvorby a prosazování 
evropské politiky. 
       Zasedání předsednictva EDF je pořádáno pravidelně dvakrát do 
roka a jeho hostitelem je vždy národní rada OZP předsedající členské 
země EU. Nyní je to tedy Národní rada osob se zdravotním postižením 
coby členská organizace EDF. 
       Na pořadu zasedání mj. jsou: zprávy o činnosti EDF a všech jeho 
výborů, aktuální informace a strategie v otázce komplexního evropského 
antidiskriminačního zákonodárství, kampaň týkající se voleb do EP, 
otázky členství, přehled hospodaření, strategie v otázce návrhu nových 
evropských předpisů o právech cestujících v autobusové a námořní 
dopravě atd. 
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Ministr Bursík povede jednání Rady EU pro životní 
prostředí 
 

Rada EU pro životní prostředí se schází v Bruselu v pondělí 2. března. Ministři se 
budou zabývat řadou problémů, z nichž nejvýznamnějšími jsou projednání evropské 
pozice k chystané nové globální klimatické dohodě a debata o novele směrnice o 
průmyslových emisích (IPPC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář  
– stane se 
 
týden 2.3-8.3.2009 
 
2.3.2009 - 2.3.2009 
Konference "Rozšíření EU - 
5 let poté" 
 
2.3.2009 - 2.3.2009 
Rada ministrů pro životní 
prostředí 

 
4.3.2009 - 6.3.2009 
Neformální zasedání 
pracovní skupiny Nicolaidis 
 
5.3.2009 - 5.3.2009 
Pracovní setkání k měření 
výkonnosti a kvality 
zdravotní péče 
 
5.3.2009 - 6.3.2009 
Evropský summit regionů a 
měst 
 
5.3.2009 - 6.3.2009 
Rada ministrů pro 
konkurenceschopnost 
 
6.3.2009 - 6.3.2009 
Politický a bezpečnostní 
výbor 

 

 

      “Ekonomická krize je výzvou k obratu 
ekonomiky k energeticky úsporným technologiím a 
nízkouhlíkové ekonomice. České předsednictví se po 
schválení klimaticko-energetického balíčku soustředí 
na jednání o nové klimatické dohodě, která by měla 
být přijata v prosinci v  Kodani,“ říká předseda Rady 
EU pro životní prostředí Martin Bursík. Nová 
klimatická dohoda  by měla po roce 2012  nahradit 
dosavadní Kjótský protokol. 

(Ministr životního prostředí Martin Bursík:„Evropa se 
shoduje na tom, že opatření proti změnám klimatu jsou 

prioritou i v aktuální ekonomické krizi”) 
        České předsednictví vede intenzivní 
klimatickou diplomacii od samého počátku. I. 
náměstek ministra Bursíka Jan Dusík na začátku 
února jednal ve Washingtonu s klíčovými lidmi 
v nové administrativě prezidenta USA Baracka 
Obamy. Setkal se s poradkyní prezidenta pro klima a 
energetiku Carol Brownerovou, ministrem energetiky 
Stevenem Chu, vedením federální Agentury pro 
životní prostředí (EPA) a klíčovými kongresmany 
McCainem a Larsonem. „Prezident Obama plní to, co 
sliboval před nástupem do funkce a intenzivně 
pracuje na zapojení USA do debaty o podobě 
budoucí klimatické dohody,“ říká Jan Dusík.  
       Jednání pokračovala setkáním vicepremiéra 
Bursíka s indickým ministrem životního prostředí 
Namo Meenou, ministrem pro obnovitelné zdroje 
energie Vilasem Muttemwarem a vládním 
zmocněncem pro klima Shyamem Saramem. 

„Jednání s prudce se rozvíjejícími 
ekonomikami jako je Indie, Čína, 
Brazílie, Mexiko a další budou obtížná. 
To ukázala jak jednání v Dillí, tak 
diskuse s africkými zeměmi, které jsme 
vedli v Nairobi v průběhu zasedání 
Programu OSN pro životní prostředí 
(UNEP),“ říká Martin Bursík. „O to 
důležitější bude pozice EU k redukčním 
závazkům průmyslových a rozvojových 
zemí a zejména  financování 
adaptačních opatření i transferu 
technologií do rozvojových zemí,“ 
dodává vicepremiér Bursík s tím že 
právě o tom bude jednat Rada EU pro 
životní prostřed v pondělí, následně 
ECOFIN a jarní Evropská rada. 
        Ministři povedou také politickou 
diskusi nad návrhem revize směrnice o 
průmyslových emisích (IPPC). Ten 
obsahuje zefektivnění způsobu 
využívání referenčních dokumentů 
k nejlepším dostupným technologiím 
(BAT), či rozšíření záběru směrnice na 
další typy podniků. Směrnice upravuje 
mj. způsob a podmínky vydávání 
integrovaných povolení výrobním i 
zemědělským podnikům. České 
předsednictví chce posunout diskusi o 
tomto předpisu o notný kus dopředu, 
aby bylo novelu možné v průběhu 
švédského předsednictví schválit. 
„Integrovaná prevence znečištění je 
zásadní nástroj pro snižování emisí, 
které mají přímý negativní dopad na 
zdraví lidí,“ říká Martin Bursík. 
Diskutovat se bude i o rakouském a 
maďarském národním zákonu 
pěstování geneticky modifikované 
kukuřice, řešení krize recyklačního 
průyslu a evropské pozici na nejbližších 
jednáních Mezinárodní velrybářské 
komise. 

 
 

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí 
Ministerstva pro životní prostředí 

    Evropský summit regionů a měst 
   

     Evropský summit regionů a měst (5-6.3) je akce, 
které se zúčastní členové Výboru regionů, politici z 
Evropské unie včetně primátorů evropských hlavních 
měst, nejvyšší představitelé ostatních evropských 
institucí, europoslanci, představitelé české vlády i 
reprezentanti regionálních samospráv.  
       Svou osobní účast na summitu již potvrdili např. 
předseda Evropské komise José Manuel Barroso, předseda 
Výboru regionů Luc Van den Brande, eurokomisařka pro 
regionální politiku Danuta Hübner či bývalá lotyšská 
prezidentka Vaira Vike-Freiberga.    
       Ústředním tématem summitu bude politika 
soudržnosti, nicméně témata budou odrážet i současný 
ekonomický vývoj ve světě, včetně schopnosti Evropy 
reagovat na finanční krizi a nalézt řešení jak dosáhnout 
dlouhodobých cílů v oblasti konkurenceschopnosti a růstu, 
obsažených v lisabonské strategii. Výstupem summitu by 
se měla stát deklarace, kterou předloží předseda Výboru 
regionů na jarním summitu Evropské rady. Součástí 
hlavního programu bude i televizní debata předsedů 
evropských politických stran, předsedy Výboru regionů a 
primátora Prahy. 

 

       Slavnostní zahájení Evropského 
summitu regionů a měst ve formě 
koncertu a recepce se uskuteční večer 
5. března v Obecním domě.       
         Doprovodná kulturně-
gastronomická akce Ochutnejte Evropu 
bude probíhat po celou dobu konání 
summitu v samém centru Prahy na 
Václavském a Staroměstském náměstí a v 
ulici Na Příkopech. Ve stáncích se zde 
budou prezentovat jednotlivé pražské 
městské části, české kraje i evropské 
regiony. Kromě pestré nabídky 
regionálních produktů bude připraven i 
kulturní program na dvou pódiích. 
Vystoupí kapely Čechomor či Gipsy.CZ, 
ale také kapely z evropských regionů - 
The HotClub of Dublin z Irska, Sifu Versus 
z Řecka a další. Konečně se zde představí 
také folklorní soubory z Česka, Slovenska, 
Maďarska, kejklíři, ekvilibristé, chůdaři a 
další. 

 
(gestorem akce je 

Magistrát hlavního města  
Prahy) 
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Konkurenceschopnost a Evropa 

 

Na jaře loňského roku začal nový tříletý cyklus Lisabonské strategie pro růst a pracovní 
místa. Letos, na zasedání Rady ministrů pro konkurenceschopnost proběhne první hodnocení 
výsledků a jak se zdá, Lisabonská strategie opět nedostane nejlepší vysvědčení. 

 
 

  (Motto českého předsednictví 
“Evropa bez bariér” klade důraz 
na čtyři základní svobody EU) 

 

     Příčiny jsou zřejmé – Lisabonská 
strategie se stále více a více stává 
nereálným plánem k „dohnání a 
předehnání“americké a dálněvýchodní 
politiky vydáváním více a více směrnic 
a regulací. Nevede, jak bylo původním 
úmyslem, k rozvolnění striktních 
pravidel Evropské hospodářské 
soutěže, nýbrž  k inflaci nových  a 
nových směrnic a regulací.  
      České předsednictví podporuje 
liberalizaci vnitřního trhu a 
společenství a zkvalitnění příslušných 
právních předpisů.  Problémem ale je, 
že pod „zkvalitněním“ si EU a její 
orgány často představují zpřísnění a 
pod liberalizací nová omezení. Podpora 
konkurenceschopnosti se tak často 
mění v její omezování.  
      Motto českého předsednictví 
„Evropa bez bariér“ zdůrazňuje 
význam čtyř svobod – volného pohybu 
osob, zboží, služeb a kapitálu.  
      Prioritou českého předsednictví je 
zrušit, nebo alespoň snížit, 
přetrvávající   bariéry   vnitřního   trhu  

 

Evropské unie.  
     Příkladem nových bariér, které 
omezují konkurenceschopnost Unie je i 
směrnice která zakazuje práci nad 48 
hodin týdně. Možnost upravit si délku 
pracovního týdne podle potřeb 
ekonomiky byla vždy vnímána jako 
nástroj pro zachování pružného 
fungování podniků a flexibility při 
zaměstnávání pracovníků. Dnes je 
vnímána jako cosi co je třeba zakázat. 
Dokonce i tam, kde šlo o vzájemně a 
dobrovolně dohodnutou výjimku (opt-
out). 
      Evropský parlament nyní výjimku 
zakazuje.  
 

      Zjednodušení a omezení bariér se 
tak stává předmětem ideologického 
střetu. Konkurenceschopnost se stává 
jeho obětí  
      „Evropa bez bariér“ by se přesto 
neměla stát jen prázdným sloganem. 
České předsednictví  aktivně pracuje 
na jeho naplnění.  

 Tomáš Haas,  
ředitel Informačního centra vlády 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 Financial Times: EU spojuje 
síly – právě včas  

     Prestižní list Financial Times 
opět nabádá ke společnému 
postoji při řešení finanční a 
hospodářské krize a chválí 
evropské státníky, že „po období 
národních egoismů“ ukázali vůli k 
jednotě na schůzce v neděli 22.2. 
v Berlíně. Autor připomíná totéž 
co české předsednictví, a sice že 
EU stojí na základech, zásadách a 
cílech, které by ani v dobách krize 
neměly být zapomenuty - v sázce 
je svobodná a celistvá Evropa. 

http://www.ft.com/cms/s/0/6ffda5a4-
01f3-11de-8199-000077b07658.html  

Stejný deník v pátek 27.2 otiskl 
článek českého premiéra a 
současného předsedy Evropské 
rady Mirka Topolánka „Evropský 
plán hospodářské obnovy není 
"deus ex machina", ve kterém 
nastímil způsob řešení 
hospodářské krize a především 
varoval před nerespektováním 
ekonomických zákonitostí a 
pravidel trhu a před přehnanými 
regulačními zásahy.    
   
http://www.ft.com/cms/s/0/1abcf892-
0437-11de-845b-000077b07658.html 

Le Monde: Evropané chtějí 
sankcionovat daňové ráje  

      Francouzský deník Le Monde podrobně 
píše o jednání 22.2 v Berlíně, kde evropští 
státníci jednali o připravovaném summitu 
G20 v Londýně. Autora zaujal hlavně postoj, 
podle kterého by se měl vytvořit systém 
„sankcí“ proti daňovým rájům.   Toto 
opatření, na němž se státníci shodli, se stalo 
součástí jednotného evropského postoje na 
G20 v Londýně. Přesto podle českého 
premiéra Mirka Topolánka stále ještě panují 
názorové rozdíly. 

http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/02/23/le
s-europeens-veulent-sanctionner-les-paradis-
fiscaux_1159158_0.html  
 
  
Reinischer Merkur: Evropa v krizi - 
"Minulost nás dohání"  
 
     „Musíme se zodpovědně sjednotit, a to 
ještě před summitem G20, který se bude 
konat v dubnu v Londýně. Nutně 
potřebujeme otevřenou diskusi a harmonizaci 
národních pozic, a to i v otázce energetiky“. I 
tato slova z rozhovoru s českým ministrem 
zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem 
otiskl německý Rheinischer Merkur. Ministr 
dále hovořil o Rusku, o Lisabonské smlouvě a 
referendu v Irsku či o výstavbě systémů 
protiraketové obrany na území ČR a Polska. 
 

Népszabadság: EU zvažuje 
přijetí zajatců z Guantánama 

     Maďarský deník Népszabadság 
považuje obecná stanoviska českého 
předsednictví za stanoviska Evropské 
Unie. Přesto v otázce přijetí zajatců z 
Guantanáma cituje předsednictví, 
podle kterého „je šance, že EU 
dospěje k jednotnému stanovisku, 
ale přesto nelze žádný členský stát k 
přijetí bývalých zajatců nutit“. 
 
El Pais: EU odmítá další pomoc 
východní Evropě   
 
     Důležitý španělský deník El Pais 
shrnul informace ze španělských 
medií, které se objevily po nedělním 
summitu hlav států EU k finanční 
krizi. Média se shodují, že mezi 
premiérem Topolánkemm a 
francouzským prezidentem Sarkozym 
došlo ke shodě nad tím, že v EU 
neexistuje a nesmí existovat žádný 
protekcionismus. Španělská média 
také citují svého premiéra Zapatera, 
který prohlásil:„V Bruselu jsme 
vytvořili společnou vládu v boji proti 
finanční a ekonomické krizi“.   
 
http://www.elpais.com/articulo/internacional
/UE/niega/ayudas/Europa/elpepuint/2009030
2elpepiint_2/Tes  
 

 


