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José Manuel Barroso
předseda Evropské komise

Sjednocená, otevřená a silnější Evropa

Od chvíle, kdy se tato Komise před pěti lety 
ujala svého úřadu, zažila Evropa zatím nevídané 
období změn. Finanční krize se přeměnila v krizi 
dluhovou, hospodářskou a sociální a začala stí-
rat rozdíly mezi evropskou a vnitrostátní politi-
kou.

V této době změn již nebylo možné pokračovat 
v zaběhnutých kolejích. V předcházejícím pětile-
tém období se řešily především ústavní otázky, 
které byly dokončeny zavedením Lisabonské 
smlouvy. Náš pětiletý mandát proběhl ve stínu 
finanční krize a krize státních dluhů. Navzdory 
těmto výzvám můžeme být všichni velmi hrdí 
na to, že jsme Evropu udrželi sjednocenou, ote-
vřenou a lépe jsme ji připravili pro budoucnost. 

„Sjednocenou“, protože se nám podařilo zacho-
vat celistvost Unie a dokonce ji navzdory tlakům, 
kterým členské země čelí, rozšířit. „Otevřenou“, 
protože jsme ve spolupráci s našimi partnery ze 
skupiny G20 vytvořili globální reakci na aktuální 
problémy, posílili jsme obchodní aktivity jakožto 
prostředek růstu v rámci EU i na světových 

trzích a dodrželi jsme naše závazky vůči rozvo-
jovým zemím. „Silnější“, protože v celé Evropě se 
realizují nutné ekonomické reformy a zejména  
v eurozóně byla posílena naše správa hospodář-
ských záležitostí. To vše proto, aby mohla evrop-
ská ekonomika lépe obstát v globalizaci.

Přitom jsme se opírali o to, co je na Evropské 
unii jedinečné. O její hodnoty. O hodnoty, jako je 
například mír, za jehož prosazování byla Evrop-
ské unii udělena Nobelova cena míru za rok 
2012. Hodnoty, jako je jednota a rozmanitost. 
Zdroj síly, který je třeba opatrovat. Hodnoty, 
jako je solidarita. Příkladem je naše sociálně 
tržní hospodářství a ochrana občanů, kteří neměli  
v životě tolik štěstí. To jsou hodnoty, kte-
rými jsme se při naší práci řídili. EU přesahuje 
dimenze pouhého ekonomického projektu. EU je 
projekt politický. Je to společenství vycházející  
z kultury a sdílených hodnot a zájmů nezbytných 
při budování společné budoucnosti. 

 

 „Když se ocitnete uprostřed bouře, nezbývá vám než jít  
dál a neuhnout z cesty.“

(Jean Monnet)
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Evropská komise se neúnavně snažila zabránit 
zhroucení evropských ekonomik. Absence regulace 
a dohledu nad finančními trhy nás na čas svedla 
na scestí spekulativních obchodů a úvěrových bub-
lin. Následné dopady ukázaly, že řada evropských 
členských států žila nad poměry a zaostávala  
v konkurenceschopnosti. A i když jsou ekonomiky 
jednotlivých států vzájemně velmi provázané, chy-
běl jim silný řídicí rámec, který by zabránil vzniku 
nevhodných politik nebo dokázal zvládnout krizi. 
V minulých pěti letech to byla právě Komise, kdo 
prosazoval řešení. 

Dnes Evropská unie chrání své občany a daňové 
poplatníky nezbytnou přísnější regulací. Chrání 
úspory, nutí banky k větší zodpovědnosti a brání 
bankéřům hazardovat se svěřenými prostředky. Do 
systému opět vnášíme poctivost. A podnikli jsme 
rázné kroky k vytvoření bankovní unie, což bylo 
před krizí něco nemyslitelného. V důsledku toho 
je dnes finanční sektor lépe regulován, jsme nyní 
lépe vybaveni na provádění dohledu nad bankami 
a jsme lépe připraveni čelit nepříznivému hospo-
dářskému vývoji a schopni ochránit vaše úspory. 

Na celoevropské úrovni jsme zavedli systém 
kolektivní správy ekonomických a rozpočtových 
záležitostí. Ten zajišťuje, že všechny státy dají 
své veřejné finance do pořádku a budou je tak 
udržovat a že provedou nezbytné reformy, které 
zvýší konkurenceschopnost našich ekonomik. Spo-
jili jsme své síly a vytvořili mechanismus, který 
umožňuje poskytnout půjčky těm zemím, na něž 
trhy vyvíjejí největší tlak. Euro vyšlo z krize silnější 
a jako svoji měnu si ho zvolily další státy. Využili 
jsme všech prostředků, jež byly k dispozici, aby-
chom udrželi pracovní místa a pomohli lidem bez 

práce vrátit se do zaměstnání. Zvláštní pozornost 
jsme věnovali palčivému problému nezaměstna-
nosti mladých lidí. Schválili jsme nový rozpočet EU, 
ze kterého plynou investice pro členské státy, regi-
ony, podniky i jednotlivce. V zájmu stimulace růstu  
a vytváření dalších pracovních příležitostí jsme ote-
vřeli v Evropě nové trhy – rozvíjeli jsme jednotný 
trh a hájili jeho čtyři svobody. Také jsme pokra-
čovali v uzavírání ambiciózních obchodních dohod  
s ostatními státy světa. 

Kromě bezprostředně nutných opatření k řešení 
krize jsme vypracovali dlouhodobý plán moderni-
zace evropských ekonomik. Naše strategie Evropa 
2020 stanoví realistické, ale přitom ambiciózní 
cíle pro návrat Unie k inteligentnímu a udržitel-
nému růstu, který podporuje sociální začleňování. 
Novým rozpočtem EU chceme posílit naši konku-
renceschopnost. Větší důraz se v něm klade na 
výzkum, inovace a infrastrukturu, přičemž zvláštní 
pozornost je věnována propojení Evropy v oblasti 
dopravy, energetiky a v digitálních odvětvích. 
Vycházíme z cílů pro oblast klimatu a energe-
tiky pro rok 2020, které byly schváleny předchozí 
Komisí při přípravě rámce pro rok 2030. Jádrem 
naší politiky klimatu a energetické politiky je kon-
kurenceschopnost, udržitelnost a zabezpečení 
dodávek energie. Kromě toho jsme formulovali 
jasnou vizi, jak dokončit hospodářskou a měnovou 
unii. 

Jean Monnet kdysi prohlásil: „Vždy jsem byl toho 
názoru, že krize Evropu sjednocují.“ Ukázalo se, 
že měl pravdu a pochybovači se mýlili. Prokázali 
jsme, čeho jsme schopni dosáhnout, když orgány 
EU a členské státy spolupracují. 

REAKCE NA HOSPODÁŘSKOU KRIZI A ZAJIŠŤOVÁNÍ PODMÍNEK PRO 
UDRŽITELNÝ RŮST A ZAMĚSTNANOST

Jednání o reakci na globální finanční krizi – kulatý stůl skupiny G8 v Camp Davidu v roce 2012: Angela Merkelová, Herman Van 
Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron (zády), 

Dmitrij Medveděv (zády) (zleva podle směru hodinových ručiček).6
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Přestože naším hlavním úkolem v posledních pěti 
letech bylo zvládnout hospodářskou a finanční 
krizi, nikdy jsme neztratili ze zřetele ostatní pro-
blémy, které tíží evropské občany.

Komise realizovala řadu iniciativ s cílem zaručit 
volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Posílila 
práva cestujících a zajistila jim spravedlivější ceny. 
Navýšila investice do infrastruktury. Díky jednot-
nému trhu se nám podařilo dále snížit ceny za 
roaming a zavést spravedlivější ceny a práva pro 
cestující a spotřebitele. Po třiceti letech jednání 
vznikl evropský patent, který výzkumníkům i pod-
nikům přinese finanční i časové úspory. Občanům 
přinášíme informace o pracovních příležitostech 
v celé EU, aby si mohli snáze najít práci v jiném 
státě Unie. 

Více než kdy jindy je důležité, aby byly dodržo-
vány základní hodnoty, na nichž je Unie zalo-
žena – např. právní stát. Komise spolu s několika 
členskými státy v posledních letech několikrát 
zasahovala, aby bylo dodržování těchto funda-
mentálních zásad a lidských práv a svobod zajiš-
těno. V této činnosti budeme i nadále pokračo-
vat systematičtějším a přímočařejším způsobem  
v rámci iniciativy, kterou jsme v oblasti právního 
státu předložili. 

Při hledání skutečně účinných řešení se evrop-
ské instituce musí zaměřit na oblasti, kde mohou 
pomoci nejvíce. Evropská spolupráce je důležitá 

v mnoha oblastech, ale není nezbytná všude. 
Tato Komise přijímala právní předpisy jen v pří-
padech, kdy to bylo skutečně zapotřebí. A dosud 
nevídaným způsobem naopak byrokracii snížila, 
čímž evropským podnikům ušetřila více než 32 
miliard eur ročně. Od roku 2005 jsme zrušili 
6000 právních předpisů. Unie by měla zasahovat 
nekompromisně u zásadních otázek a ustoupit 
do pozadí u otázek menšího významu.

Řešení klíčových záležitostí, které se dotýkají 
evropských občanů, vyžaduje, aby instituce EU 
zaujaly společný postoj. Evropská komise je jedi-
ným orgánem, který je zapojen do všech fází roz-
hodovacího procesu. Zároveň nelze ničeho dosáh-
nout bez plné podpory obou stran legislativního  
postupu: 28 členských států a Evropského parla-
mentu. Naše Komise vynaložila veškeré úsilí, aby 
tato spolupráce fungovala. Demokratický proces 
byl posílen. Každá instituce přispěla k tomu, že 
Evropa vyšla z krize silnější. 

V ZÁJMU EVROPSKÝCH OBČANŮ

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso se studenty v Polsku (2011).
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Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Evropského parlamentu 
Martin Schulz při slavnostním převzetí Nobelovy ceny za mír udělené za rok 2012 Evropské unii.

Ve stále globalizovanějším světě je velikost neopo-
minutelným faktorem. Hospodářská krize, celosvě-
tová jednání o změně klimatu, obavy o energetic-
kou bezpečnost, migrace, dopady arabského jara 
a nejnověji krize na Ukrajině ukázaly, že EU může 
něco dokázat pouze tehdy, postupuje-li jednotně. 

Hospodářská krize dostala Evropu do centra pozor-
nosti. Při této příležitosti se ukázala schopnost Unie 
uplatňovat vliv na mezinárodní scéně. Evropská 
unie udává tón v mnoha oblastech a hraje vedoucí 
úlohu na světových fórech, jako jsou zasedání G8/
G7, G20, WTO a OSN. Posílili jsme evropskou pří-
tomnost ve světě i v našem bezprostředním sou-
sedství. V Africe, Asii, Latinské Americe, Tichomoří  
a Karibiku zůstáváme i navzdory krizi největším 
dárcem pomoci. Rovněž jsme v těchto oblastech 
upevnili naše politická partnerství. 

Nobelova cena za mír, která byla Evropské unii 
udělena v roce 2012, by nám měla připomínat, že 
Unie symbolizuje mír, naději a stabilitu. Nic z toho 
nesmíme považovat za samozřejmost. Aktuální 
události na Ukrajině nám připomínají, že hrozba 
mocenské politiky se může znovu projevit kdykoli 
a kdekoli. Skutečnost, že mladí Ukrajinci drží na 
fotografiích právě vlajku EU jako symbol světlejší 
a svobodnější budoucnosti jenom dokládají, kolik 
jsme toho dokázali. EU bude vždy podporovat svo-
bodu a demokracii v sousedních zemích i ve vzdá-
lenějších částech světa. 

SILNĚJŠÍ POZICE EVROPSKÉ UNIE NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ
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Naším největším úspěchem je pravděpodobně 
samotný způsob, jakým jsme našich cílů dosáhli. 
Nesmíme zapomenout, že někteří předpovídali, 
že Komise složená z 27 či 28 členů po rozšíření 
nebude schopna řádně pracovat a že Evropská 
unie nebude schopna přijímat rozhodnutí. 
Dokázali jsme, že tyto pochybnosti byly mylné. 
Odvážná rozhodnutí jsme učinili společně – tedy 
sjednoceni – což dokládá pevnost našeho spo-
lečenství v Evropě. Vzhledem k výzvám globa-
lizace a společným hodnotám, které nás sbli-
žují, si stále více uvědomujeme, že musíme 
najít skutečně přesvědčivá řešení, s nimiž se 
budeme moci všichni ztotožnit. Posledních pět 
let ukázalo, že na plnění takového úkolu máme 
síly: Evropská unie složená z 28 členských států 
je schopna dobře fungovat. Naše instituce 
mají potřebnou kapacitu a zkušenosti nutné  
k adaptaci, reformě a větší kvalitě. 

Tento přehled představuje pouze zlomek práce, 
kterou kolegium komisařů během svého funkč-
ního období vykonalo. Do Unie jsme přivítali 
nového člena: Chorvatsko. Rozšířili jsme euro-
zónu o Estonsko a Lotyšsko. Bojujeme proti 
nezaměstnanosti mladých, proti obchodování 
s lidmi, každoročně pomáháme 120 milionům 
obětí nejrůznějších pohrom, pomáháme evrop-
ských občanům chránit jejich online data... 
Vytváříme silnější, jednotnější a otevřenější 
Evropu. 

PŘEHLED SPLNĚNÝCH CÍLŮ TÉTO KOMISE

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso při návštěvě v syrském uprchlickém táboře v Jordánsku (2012).
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CaTHerIne asHTonoVÁ
místopředsedkyně a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci  
a bezpečnostní politiku

VYTVOŘENÍ EVROPSKÉ DIPLOMATICKÉ SLUŽBY 
Splněno: Od základů jsme vybudovali Evropskou službu pro vnější činnost 
a propojili jsme ji s globálním přístupem k řízení mezinárodních věcí.   

Prosazování míru, 
ochrana zranitelných 

osob a boj proti 
chudobě

V globalizovaném a vzájemně propojeném světě 
je EU silnější, pokud navenek vystupuje jed-
notně. Mezinárodní otázky se neomezují pouze 
na zahraniční politiku, vojenskou sílu a sankce, 
ale vyžadují také komplexní odezvu v oblasti 
mezinárodní pomoci, obchodu a světového hos-
podářství. Evropská služba pro vnější činnost sídlí 
v Bruselu a sdružuje příslušné útvary Evropské 

komise a 140 evropských delegací po celém 
světě. Jejím účelem je rozvíjet evropskou poli-
tiku a šířit společné hodnoty tak, aby měla EU  
ve světě silnější hlas.  

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) rozvíjí evropskou politiku, šíří společné hodnoty a posiluje pozici EU ve světě.  
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Aby naše politická, hospodářská a technická pod-
pora měla maximální dopad, musíme nejdříve 
zajistit, aby naše úsilí bylo v souladu s reformami 
a přáními partnerských zemí, kterým pomáháme. 
A to je přesně to, čím se pracovní skupina EU 
zabývá. Výsledkem je tak vzájemně prospěšná 
situace, kdy EU zajišťuje dynamiku programů 
reforem, jež pomáhají dosáhnout větší stability 
a prosperity.

Tunisku byla např. v letech 2011 až 2013 zpří-
stupněna finanční podpora ve výši téměř 4 mili-
ard eur. Byly zahájeny formální rozhovory, jejichž 
cílem je vytvořit nové „privilegované partnerství“ 
týkající se všech oblastí společného zájmu. Bylo 
také dohodnuto, že budou obnovena jednání 
o prohloubené a komplexní dohodě o volném 
obchodu a o partnerství v oblasti mobility.

Po zrušení sankcí vůči Myanmaru/Barmě navští-
vilo tuto zemi několik evropských komisařů  

a také více než 100 vedoucích pracovníků růz-
ných podniků, aby vyhodnotili potřebu pomoci  
a také nové obchodní příležitosti. Pracovní sku-
pina, která opírá svou činnost o tři klíčové oblasti 
(podnikání, rozvoj a demokracie), zahájila proces, 
v jehož průběhu bude Evropská unie Myanmaru 
nápomocna během hospodářské a politické 
transformace.

V případě vypuknutí krize nestačí pouze „léčit“ její 
symptomy. Komplexní přístup EU rovněž řeší její 
hlavní příčiny, a to propojením diplomacie, politiky 
bezpečnosti a rozvojové a humanitární pomoci.  
Například v Somálsku operuje EU jak na zemi, tak 
i na moři. Od doby, co pirátství u pobřeží Somál-
ska dosáhlo v letech 2008 a 2009 vrcholu, klesl 
díky operaci Atalanta počet úspěšných pirát-
ských útoků téměř na nulu. Evropská unie je jed-
ním z hlavních zastánců afrických mírových misí  
v Somálsku. Díky vojenským misím EUTM Soma-
lia a Nestor byly vyškoleny tisíce somálských 
vojáků a pobřežních hlídek. Se Somálskem rov-
něž spolupracujeme na vybudování demokratic-
kých struktur a podporujeme jeho hospodářský  

rozvoj. Evropská unie je v Somálsku největším 
dárcem pomoci a zaměřuje se zejména na veřej-
nou správu, vzdělávání a ekonomiku.

PROPOJENÍ ZDROJŮ V ZÁJMU SILNĚJŠÍ POZICE VE SVĚTĚ
Splněno: Vybudovali jsme komplexní přístup k řešení složitých krizí  
v  oblastech, jako je např. Somálsko, díky propojení všech našich nástrojů, 
delegací a partnerů.

PODPORA NAŠICH PARTNERŮ BĚHEM TRANSFORMACE
Splněno: Prostřednictvím pracovní skupiny EU jsme zahájili úplně nový 
způsob spolupráce, jako třeba s partnery v zemích jižního sousedství  
po tzv. arabském jaru nebo v Myanmaru/Barmě.
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Při řešení příčin krize propojuje EU diplomacii, politiku 
bezpečnosti a rozvojovou a humanitární pomoc.  

Myanmar/Barma je příkladem země, kde politické, 
hospodářské a technické podpůrné struktury EU vycházejí 

vstříc změnám a očekáváním partnerských zemí, jejichž sys-
témy procházejí reformami.
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VIVIane reDInGoVÁ
místopředsedkyně a komisařka pro spravedlnost, základní práva 
a občanství

PŘÍSNĚJŠÍ PRAVIDLA OCHRANY ÚDAJŮ
Splněno: Usilovně jsme pracovali na zpřísnění pravidel pro ochranu údajů.

Nová éra 
spravedlnosti  

a základních práv  
v Evropě

Evropská komise navrhla, aby byl na ochranu 
údajů v celé EU zaveden jeden právní předpis  
a jedno kontaktní místo, takže by podniky mohly 
jednat pouze s jedním vnitrostátním orgánem 
namísto 28 či více orgány. Vedoucí představitelé 
zemí EU nám přislíbili, že dohoda bude uzavřena 
do konce roku 2014.

Nahrazením 28 vnitrostátních předpisů a 28 růz-
ných orgánů jednotným systémem se dosáhne 
toho, že bude snazší a levnější v EU podnikat, 
zvláště pro malé a střední podniky. Ale přede-
vším se tím posílí ochrana údajů jednotlivců  
i podniků. Pokud podniky nebudou pravidla 
dodržovat, budou mít evropské regulační orgány 
možnost jim udělit pokutu ve výši určitého 
podílu jejich celkového ročního obratu.

Nedávné odhalení špionážní činnosti ze strany 
Spojených států otřáslo důvěrou občanů v to, jak 
velké podniky a vlády nakládají s jejich osobními 
údaji. V současné době pracujeme na obnově 
této důvěry. Chceme evropským občanům doká-
zat, že v Evropě je ochrana údajů prvořadá.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

Komise chce obnovit důvěru v zabezpečení internetu  
a dokázat občanům, že údaje jsou v EU chráněny.
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V současné době se na vnitrostátní úrovni řeší 
méně než 50 % zjištěné podvodné činnosti. Za 
ochranu rozpočtu EU jsme odpovědní jak na 
evropské, tak na vnitrostátní úrovni, a proto 
Komise přišla s návrhem zřídit Úřad evropského 
veřejného žalobce. Ten má zajišťovat, aby vnit-
rostátní soudy s EU spolupracovaly a vyměňo-
valy si příslušné informace a aby byla každému 
případu podezření na zneužití peněz z rozpočtu 
EU věnována náležitá pozornost.

Ti, kteří zpronevěřují peníze daňových poplatníků 
z rozpočtu EU, by neměli uniknout trestu. Zříze-
ním tohoto úřadu tak EU učinila v zájmu zabez-
pečení našich společných peněz velký krok. 

 

V roce 2011 vyzvala Evropská komise pod-
niky, aby se samy snažily zajistit lepší gende-
rovou vyváženost ve svých dozorčích radách. 
O rok později, jelikož nedošlo k žádné změně, 
jsme navrhli tzv. 40% kvóty, jimiž se má zajistit,  
že ženy budou mít při náboru pracovníků rovné 
příležitosti.

Mezi roky 2003 a 2010 se podíl žen v řídících  
a dozorčích orgánech zvýšil o 3,4 %. Od října 
2010 vzrostl podíl oproti poslední změně čtyřikrát 
(na současných 18 %). Dopad našeho legislativ-
ního návrhu je zcela zřejmý. Díky návrhu Evrop-
ské komise se v této oblasti prolomily ledy. 

Nejde o to, aby ženy získávaly pracovní místa 
jen proto, že jsou ženy. Jde o řešení problému,  
že ženám jsou i nadále upírány pracovní pozice 
jen proto, že jsou ženy. S pomocí EU se tato  
situace mění.
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POMOCI ŽENÁM PRORAZIT DO VEDOUCÍCH POZIC
Splněno: Navrhli jsme kvóty na zvýšení počtu žen v řídících a dozorčích orgánech.

OCHRANA PENĚZ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ PO ZŘÍZENÍ ÚŘADU 
EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE 
Splněno: Navrhli jsme zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, 
jímž se zajistí, aby byl každý případ podezření na podvod při využívání 
prostředků z rozpočtu EU důkladně prošetřen.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Vytvořením Úřadu evropského veřejného žalobce se zkvalitní 
spolupráce a sdílení informací a bude možné lépe řešit zneu-

žívání prostředků z rozpočtu EU.

Zastoupení žen na vedoucích místech díky novým 
právním předpisům a opatřením roste.
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JoaQuín alMunIa
místopředseda a komisař odpovědný za politiku hospodářské soutěže

BOJ PROTI KARTELŮM A NEKALÉMU JEDNÁNÍ
Splněno: Bojujeme proti praktikám narušujícím spravedlivou hospodářskou 
soutěž a usilujeme o zavedení odškodnění pro evropské občany a podniky 
v případech, kdy dojde k porušení pravidel hospodářské soutěže v EU.

Lepší fungování 
trhů

Kartely a nekalé jednání zvyšují výdaje spotřebi-
telům i náklady ekonomiky jako celku, což brzdí 
inovace a konkurenceschopnost. Díky prosazování 
právních předpisů týkajících se hospodářské sou-
těže se daří potírat zneužívání a vytváření kartelů  
v oblastech, jako je např. finanční sektor, telekomu-
nikace a energetika.

Legislativa, která umožní, aby mohli evropští 
občané i podniky vymáhat své peníze od pacha-
telů, povede rovněž k vytvoření spravedlivějšího 
trhu.

Evropská komise splnila svou úlohu ochránce 
hospodářské soutěže, například když: 

• zabránila vzniku zbytečných fúzí, např.  
v případě leteckých společností Aer Lingus  
a Ryanair; 

• udělila pokuty za kartely  zaměřené na 
náhradní díly pro automobily a nezákonné 
dohody mezi farmaceutickými společnostmi;

•  zahájila také vyšetřování možného zneužívání 
hospodářské soutěže ze strany společností 
Google a Gazprom.

Rok Pokuty v eurech
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (do dubna) 1 405 708 000

Celkem 8 416 555 579

Díky prosazování právních předpisů zaměřených na hospodář-
skou soutěž se daří potírat zneužívání a vytváření kartelů  

v oblastech, jako jsou finance, telekomunikace či energetika.
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Finanční krize s sebou přinesla nejistotu pro celé 
evropské hospodářství. Pracovali jsme pečlivě 
na tom, aby veřejné prostředky poskytované 
bankám byly použity na jejich restrukturalizaci 
a oživení. Zajistili jsme rovněž, aby zátěž pro 
daňové poplatníky byla omezena na nejnižší 
možnou míru a aby neživotaschopné banky 
ukončily činnost bez dramatických následků.

To pomohlo zajistit, aby finanční sektor opět 
sloužil reálné ekonomice. Evropská komise také 

uložila rekordní pokuty v celkové výši 1,7 mili-
ardy eur bankám, které se podílely na manipu-
laci se sazbami LIBOR/EURIBOR.

Bojovali jsme rovněž proti vysokým meziban-
kovním poplatkům u debetních a kreditních 
karet. Díky tomu se společnosti MasterCard  
a Visa dohodly na omezení těchto poplatků za 
přeshraniční transakce v rámci EU. Z toho budou 
mít spotřebitelé nesporný prospěch.

V dobách přísných omezení a hospodářské sta-
gnace musí Evropská komise zajistit, aby podpora 
byla podnikům vyplácena tam, kde to bude mít 
pozitivní dopad na hospodářství.

Náš program na modernizaci pravidel státní 
podpory bude dále zvyšovat hospodářský růst, 
přispěje ke zlepšení efektivity veřejných výdajů  
a k zajištění hospodářské soutěže na jednotném 
trhu. Zajistili jsme, aby peníze daňových poplat-
níků, které byly společnostem poskytnuty, podpo-
řily růst, vytváření pracovních míst a financování 
veřejných služeb, výzkumu a inovací. Moderni-
zace navíc zlepší přístup k finančním prostředkům, 
zjednoduší investice v regionech, kde je jich velmi 
zapotřebí, a povede k budování energetických sítí 
a podpoře strategie zaměřené na změnu klimatu.

KONTROLA STÁTNÍCH PODPOR A ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU
Splněno: Zmodernizovali jsme pravidla státní podpory, abychom zvýšili 
hospodářský růst.

OZDRAVENÍ FINANČNÍHO SEKTORU 
Splněno: Prostřednictvím kontroly státních podpor poskytnutých bankám jsme 
v EU přispěli k vytvoření zdravějšího a životaschopnějšího finančního sektoru.
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Rok Název případu Výše v eurech
2013 Finanční deriváty (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Televizní a počítačové obrazovky 1 470 515 000

2014 Ložiska pro automobily a nákladní vozy 953 306 000

2010 Letecká nákladní doprava 799 445 000

2010 Displeje LCD 631 925 000

Kontrola udělování státní podpory zajišťuje, aby státní zásahy 
nenarušovaly hospodářskou soutěž a obchod v EU.

Evropská komise uložila rekordní pokuty v celkové výši 1,7 miliardy eur bankám, 
které se podílely na manipulaci se sazbou v případě LIBOR/EURIBOR.

©
iStockphoto.com

/Leontura
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sIIM Kallas
místopředseda a komisař pro dopravu

BUDUJEME CHYBĚJÍCÍ PŘESHRANIČNÍ SPOJENÍ
Splněno: Zahájili jsme nejrevolučnější a nejradikálnější reorganizaci 
dopravní sítě EU od 80. let minulého století.

Rychlejší, 
bezpečnější

a čistší doprava 
pro všechny

Na návrh Evropské komise budou vybudována 
nebo zmodernizována spojení v rámci 9 vel-
kých dopravních koridorů. Za tím účelem Komise 
ztrojnásobila finanční prostředky na investice 
do infrastruktury. Budou vynaloženy na propo-
jení 94 hlavních evropských přístavů a 38 letišť  
s železniční a silniční sítí, na přestavění 15 000 
km železnic na vysokorychlostní tratě a na 
řešení situace v místech se špatnou průjezdností 
na hranicích. 

Cestování vlakem bude rychlejší, cesta na letiště 
se zkrátí, přeprava zboží z přístavů bude snazší, 
stejně jako přejezd přes hranice. 

Efektivnost v odvětví dopravy je velmi důle-
žitá. Evropská komise proto podniká kroky ke 
zlepšení řízení leteckého provozu, rozvoji želez-
niční dopravy a k vytvoření skutečného jednot-
ného evropského dopravního prostoru, který 
bude dobře sloužit občanům i podnikům všude  
v Evropě.

Díky síti TEN-T se zlepší spojení, zmodernizuje se infrastruktu-
ra a zefektivní se přeshraniční doprava.
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Evropská komise zavedla opatření, jejichž cílem 
je přimět členské státy, aby postavily více dobí-
jecích a čerpacích stanic. Zároveň trváme na 
vytvoření společných norem, abyste mohli elek-
tromobilem vyrazit kamkoli v Evropě bez obav, 
že ho nebudete moci dobít. 

Evropská unie poskytuje finanční prostředky 
na snížení znečištění ve městech a na radikální 
změnu způsobu, jakým se po městě pohybu-
jeme. Díky projektům spolufinancovaným EU 
se například zdvojnásobil počet elektromobilů  
v britském Brightonu a zmodernizovala se tram-
vajová síť v chorvatském Záhřebu. 

Veřejné orgány musí nyní dokládat, jakou spo-
třebu paliva má jejich vozový park a kolik CO2 
vypouští. Pracujeme na tom, aby naše ovzduší 
bylo co nejčistší a aby palivo prodávané v EU 
splňovalo jednotné bezpečnostní normy.

 

Prvním odvětvím, ve kterém byly zavedeny 
předpisy ohledně práv cestujících, bylo letectví. 
Během posledních pěti let pracovala Komise na 
rozšíření těchto práv, aby se vztahovala také na 
železniční, lodní a autobusovou dopravu. Evrop-
ská unie tak jako první na světě zaručuje cestu-
jícím práva ve všech druzích dopravy. 

Pokud se o svých právech chcete dozvědět více, 
můžete si i na cestách stáhnout jednoduchou 
mobilní aplikaci.

Také je dnes daleko snazší přizpůsobit plán 
cesty aktuální situaci a například si přerezer-
vovat letenku. I pro osoby se zdravotním posti-
žením nebo sníženou pohyblivostí bude cesto-
vání napříště snazší díky pomoci, která jim bude 
garantována. Všem cestujícím musí být rovněž 
poskytnuta pomoc při dlouhých zpožděních.

OBSÁHLEJŠÍ PRÁVA CESTUJÍCÍCH NEŽ KDEKOLI JINDE VE SVĚTĚ
Splněno: Evropská unie jako první na světě zaručuje práva cestujících  
ve všech druzích dopravy.

VĚTŠÍ PODPORA ČISTÉ ENERGIE 
Splněno: Prosazujeme využívání čistších zdrojů, jako je elektřina, vodík a 
zkapalněný zemní plyn.

SI
IM

 K
AL

LA
S

Místopředseda Siim Kallas zahajuje strategii týkající se environ-
mentálně šetrných paliv, v jejímž rámci se mají v celé Evropě 

vybudovat alternativní čerpací stanice podle společných norem.

Komplexní a integrovaný balíček 
základních práv cestujících je 

k dispozici ke stažení jako aplikace.

Your
passenger

rights

at hand
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neelIe KroesoVÁ
místopředsedkyně a komisařka pro digitální agendu

SNAZŠÍ, RYCHLEJŠÍ A LEVNĚJŠÍ KOMUNIKACE
Splněno: Evropa je dnes jediným kontinentem, kde se mohou všichni 
lidé připojit k internetu bez ohledu na to, kde žijí či po které zemi právě 
cestují.

Směrem  
k jednotnému 

digitálnímu trhu

Hlavními prioritami této Komise v oblasti komu-
nikací bylo snížit náklady na internetové připo-
jení, umožnit lidem volat z mobilních telefonů 
při cestách po EU za dostupnou cenu a posílit 
hospodářskou soutěž v této oblasti. I přesto 
dnes 94 % lidí říká, že při pobytu v zahraničí 
kvůli vysokým nákladům na roaming například 
omezují svou aktivitu na Facebooku a obecně 
méně využívají online služby. Tak by to v rámci 
jednotného trhu vypadat nemělo. Evropská 
komise pracuje na zvrácení tohoto trendu tím, 
že spotřebitelům i podnikům zaručuje levnější 
komunikační služby.

Toto úsilí Komise vedlo ke snížení cen za roa-
ming o 50 % za telefonní hovory a o 93 % za 
mobilní datové služby. Roční úspory tak předsta-
vují okolo 2,4 miliardy eur, a to díky odstranění 
překážek a zamezení neúměrně vysokým cenám 
za roaming.

Kromě toho nyní mohou všechny evropské 
domácnosti získat přístup k širokopásmovému 
internetovému připojení a využívat všech výhod, 

které to s sebou přináší. Navíc ceny za tuto 
službu v jednotlivých zemích v rámci konkurenč-
ního trhu EU stále klesají.

Připojení k internetu lze v EU zajistit kdekoli.
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S cílem vydobýt Unii globální vedoucí pozici  
v této oblasti vznikla partnerství v hodnotě 
několika miliard eur:

• 5G (mobilní sítě 5. generace) – příští generace 
mobilních telefonů a sítí s tisíckrát vyšší kapaci-
tou a 90% úsporou energie;

• robotika – roboti mohou usnadňovat život star-
ším lidem, lze je využívat ve zdravotnictví, pro-
dukci potravin, dopravě, ochraně životního pro-
středí a zajišťování bezpečnosti;

• fotonika – pro inteligentnější, ekologičtější ná-
stroje v oblastech od domácího osvětlení po 
zdravotní péči;

• vysoce výkonná výpočetní technika – ke sti-
mulaci průmyslu, ochrany životního prostředí, 
zdravotní péče apod. a řešení problémů v těch-
to oblastech;

• elektronika – zdvojnásobení hodnoty výroby 
mikročipů a vytvoření 250 000 pracovních 
míst v EU;

• zajímavý průkopnický výzkum v oblasti trans-
formačních technologií – od nových počíta-
čů založených na výzkumu lidského mozku  
po nový „zázračný materiál“ grafen.

Nová odvětví přinášejí nové pracovní příležitosti. 
Evropská komise usiluje o to, aby Unie stála  
v čele tohoto celosvětového „digitálního závodu“. 
Jedním z největších současných problémů je 
zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků  
v oblasti IT, kteří budou mít dovednosti potřebné 
v digitální ekonomice. Čeká na ně téměř milion 
volných pracovních míst, které do roku 2020  
v tomto sektoru vzniknou. Evropská komise 
proto vytvořila tzv. Velkou koalici pro digitální 
pracovní místa, jež má zajistit 250 000 nových 
kurzů odborné přípravy, 100 000 stáží a tisíce 
nových pracovních míst v digitálním sektoru.  

Kromě toho pracujeme na odstranění překážek 
pro tzv. cloud computing, nový flexibilní obchodní 
nástroj, díky kterému může vzniknout 2,5 mili-
onu pracovních míst a HDP EU se může zvýšit  
o 160 miliard eur. Finanční pomoc podnikatelům 
v oblasti IKT a podnikatelům online poskytuje  

v rámci digitální agendy Komise program „Start-
-up Europe“ – pomáhá jim založit vlastní pod-
nik v EU a rozvíjet jeho činnost. Dochází rovněž  
k prudkému rozvoji začínajících technologických 
podniků: sektor vývoje mobilních aplikací v EU 
má v současnosti hodnotu 17,5 miliardy eur  
a v dnešní době již zaměstnává 1,8 milionu lidí.

DIGITÁLNÍ DOVEDNOSTI A JEJICH VLIV NA PODNIKÁNÍ A 
ZAMĚSTNANOST PŘÍŠTÍ GENERACE
Splněno: Podpora digitálního sektoru ze strany EU transformuje 
evropskou ekonomiku i společnost.

INVESTICE DO DIGITÁLNÍHO VÝZKUMU
Splněno: Evropská komise investuje do nových technologií a zajišťuje tak 
Unii konkurenční výhodu.
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Evropský průmysl může na digitální výzkum využívat 
finanční prostředky od EU.

Evropská unie pomáhá budoucím podnikatelům v digitální 
sféře rozvíjet jejich dovednosti.
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anTonIo TaJanI
místopředseda a komisař pro průmysl a podnikání 

PODPOROVAT OBNOVU PRŮMYSLU
Splněno: Zahájili jsme důležité iniciativy s cílem rozvinout novou 
evropskou průmyslovou politiku a odvrátit úpadek výroby v EU.

Obnova průmyslu

Průmysl sehrává důležitou roli při podpoře růstu 
a zaměstnanosti. Představuje 80 % evropského 
vývozu a 80 % soukromých investic. Každé 
vytvořené pracovní místo ve výrobě vede ke 
vzniku v průměru jednoho až dvou nových míst 
v sektoru služeb. Evropská komise s úspěchem 
vrátila reálnou ekonomiku zpět na pořad jed-
nání. Do roku 2020 chce zvýšit podíl evropského 
průmyslu na HDP Unie ze současných 15,1 % 
na 20 %. Všechny členské státy již tuto strate-
gii s názvem „Za obnovu evropského průmyslu“ 
schválily. Otázka konkurenceschopnosti průmy-
slu se bude promítat do všech našich politik. 
Podniky mají nyní přístup k finančním prostřed-
kům vyhrazeným na zvýšení konkurenceschop-
nosti a inovace a rovněž mohou využívat úvěrů 
pro malé a střední podniky (prostřednictvím pro-
gramu COSME a půjček od Evropské investiční 
banky (EIB)). Zjednodušili jsme předpisy EU, aby-
chom zajistili bezpečné a vysoce kvalitní průmy-
slové výrobky a snížili byrokracii, čímž chceme 

především pomoci malým a středním podni-
kům. Došlo i ke zjednodušení administrativních 
postupů, takže je již na dosah náš cíl: zahájit 
podnikání do tří dnů za méně než 100 eur.

Rozsáhlé iniciativy na rozvoj nové evropské průmyslové poli-
tiky pomohly zvrátit klesající úlohu výroby v Evropě.

Podíl výroby na HDP EU
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V kosmickém průmyslu se skrývá velký poten-
ciál vytváření nových pracovních příležitostí, jakož  
i zdokonalení našich technologií a rozšíření našich 
poznatků. V roce 2010 byl program GALILEO – 
evropská verze GPS – ještě zcela novým projek-
tem. Dnes, se čtyřmi družicemi na oběžné dráze, 
je možné zahájit jeho zkušební provoz. Realizace 
programu pokračuje i v roce 2014, kdy by se měl 
počet družic zvýšit na deset. Díky tomu bude moci 
Galileo začít poskytovat služby, včetně zásadních 
dopravních a záchranných služeb, lepšího vymá-
hání práva, účinnější kontroly hranic a bezpečněj-
ších mírových misí.

Nový systém pozorování Země Copernicus nám 
bude pomáhat řešit problematiku změny klimatu, 
spravovat biologickou rozmanitost moří a oceánů 
a poskytovat pomoc v případě pohrom, jako bylo 
například nedávné řádění tajfunu na Filipínách. Na 
oběžnou dráhu již byla vypuštěna první družice 
systému Copernicus nesoucí název Sentinel IA.

Nezávislé studie dokládají, že během prvních 20 
let provozu by Galileo mohl evropskému hospo-
dářství přinést až  90 miliard eur a Copernicus 
až  30 miliard eur. 

Evropský globální družicový navigační systém Galileo bude 
podporovat řadu užitečných aplikací.

 

Předpokládá se, že roce 2030 bude 60 % HDP 
vytvářeno rozvíjejícími se ekonomikami (Brazílie, 
Čína, Indie, Mexiko atd.). V současné době však 
mimo EU vyváží pouze 13 % našich malých  
a středních podniků. Máme tedy na čem pracovat.  
V rámci tzv. misí pro růst jsme v dopro-
vodu zástupců 570 podniků z 26 členských 
států navštívili 17 zemí v různých čás-
tech světa, abychom navázali vztahy a zís-
kali nové obchodní příležitosti ve všech prů-
myslových odvětvích. Tyto mise již přispěly  
k uzavření několika obchodních dohod a k pode-
psání řady prohlášení o záměru v oblasti mezi-
národních norem, cestovního ruchu, malých  
a středních podniků, využívání vesmíru a průmy-
slové spolupráce.

„MISE PRO RŮST“ A PRŮMYSLOVÁ DIPLOMACIE ROZŠIŘOVÁNÍ 
PŘÍLEŽITOSTÍ ZA HRANICEMI EU
Pomohli jsme podnikům prorazit s výrobky a službami za hranice EU.

PODPORA PROGRAMŮ GALILEO A COPERNICUS: VYCHÁZEJÍCÍ 
HVĚZDY KONKURENCESCHOPNOSTI EU
Splněno: Na oběžnou dráhu Země jsme vypustili čtyři družice pro 
program Galileo a jednu pro program Copernicus.
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

Podnikatelé z Evropy a Izraele diskutují o nových obchodních 
příležitostech během tzv. „mise pro růst“. 
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MAROŠ ŠEFČOVIČ
místopředseda a komisař pro interinstitucionální vztahy  
a administrativu

DEMOKRATICKÁ UNIE 
Splněno: Umožnili jsme občanům používat nástroj, díky kterému  
se mohou přímo vyjadřovat k budoucnosti Unie, a posílili jsme roli 
národních parlamentů. 

Hladké fungování 
institucí EU

Díky možnosti předložit tzv. evropskou občan-
skou iniciativu mohou občané Komisi požádat, 
aby byla témata, která jsou pro ně důležitá, 
zařazena do programu EU. Pokud se organizá-
torům iniciativy podaří shromáždit jeden milion 
podpisů z nejméně sedmi členských států, 
přezkoumá Evropská komise, zda se návrh může 
stát součástí právních předpisů EU. V březnu 
2014 přijala Komise první iniciativu, která uve-
denou podmínku splnila – jednalo se o iniciativu 
„Right2Water“.

Všechny občany ve všech rozhodnutích na úrovni 
EU zastupují přímo volení poslanci Evropského 
parlamentu. Evropské právní předpisy jsou přijí-
mány až poté, co se na nich shodnou představi-
telé vlád členských zemí a poslanci Parlamentu. 
Pokud Komise překročí své pravomoci, mají vni-
trostátní parlamenty právo zasáhnout a udělit 
návrhu právního předpisu EU „žlutou kartu“. Ten 
pak musí být přehodnocen.

Místopředseda Maroš Šefčovič (vpravo) přijímá potvrzení, že 
pro občanskou iniciativu „Right2Water“ se podařilo získat více 

než 1 milion podpisů.
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Vysoce kvalitní veřejná služba EU je nezbytná 
k tomu, abychom mohli propagovat naše 
společné evropské zájmy doma i v zahraničí.  
V důsledku hospodářské krize se však stejně 
jako správy členských států musí reformovat.

Naše reformy vedly ke snížení nákladů na fun-
gování EU a nabídly výrazně lepší zhodnocení 
vynaložených prostředků. Evropská správa 
byla vždy mnohem menší než většina veřej-
ných správ v členských státech. Jsme napří-
klad asi o 40 % menší než pařížská radnice. 

Od roku 2010 jsou platy evropských úředníků 
fakticky zmrazeny a do roku 2017 sníží EU 
stavy svých zaměstnanců o 5 %. Z rozpočtu 
Unie připadá pouhých 6 % na každodenní 
administrativu, zatímco zbývajících 94 % je 
přímo investováno do provádění politik EU.

Míra důvěry občanů v evropské instituce závisí 
na tom, nakolik jsme transparentní. Rozhodnutí 
proto konzultujeme se zájmovými skupinami 
a nasloucháme všem zúčastněným stranám. 

Za tím účelem jsme přišli se dvěma iniciativami:

• první z nich je společný rejstřík 
transparentnosti Evropské komise  
a Evropského parlamentu. Ten obsahuje údaje 
o lobbistech v Bruselu a je co do rozsahu 
největším rejstříkem tohoto druhu na světě; 

• druhou je nový portál o transparentnosti. 
Jedná se o jednotné kontaktní místo, kde 
najdete veškeré informace týkající se EU. 

Obě iniciativy získávají na důležitosti. Do rejs-
tříku transparentnosti se již zaregistrovalo při-
bližně 75 % všech subjektů, jejichž činnost je 
spjata s podnikatelským sektorem, a asi 60 % 
nevládních organizací. Občané mají právo vědět, 
s kým orgány EU jednají, a my jim chceme toto 
právo zajistit.

TRANSPARENTNÍ UNIE
Splněno: Zavedli jsme spravedlivé a otevřené postupy umožňující 
občanům snadný přístup k informacím.

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ UNIE
Splněno: Evropská komise prochází reformou, aby mohla nabídnout ještě 
lepší zhodnocení peněz evropských daňových poplatníků.
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Přibližně 94 % rozpočtu EU se vynakládá na projekty  

v členských státech i dalších zemích.

„Demokratická společnost je společnost 
s transparentními a odpovědnými 

institucemi. Transparentnost 
usnadňuje kontrolu, a tudíž zvyšuje 

zodpovědnost.“

94 %

students,
scientists,
regions,
cities,
farmers,

6 %
EU administration

Evropské podniky, 
studenti, vědci, 
regiony, obce, 
zemědělci,  
nevládní  
organizace a další

6 %
Administrativa EU

94 %
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ollI reHn
místopředseda Komise a komisař pro hospodářské a měnové 
záležitosti a euro

OCHRANA FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ STABILITY
Splněno: Evropská komise podniká kroky k ochraně finanční stability 
a obnovení fiskální a ekonomické důvěryhodnosti.

Vyvést Evropu  
z krize a vybudovat 

pevné základy  
pro budoucnost

Hospodářská krize byla pro naše hospodářství 
a společnost největší výzvou od druhé světové 
války. Způsobila závažný otřes evropského hos-
podářství a vyvolala u obyvatel Unie silné obavy. 
Dlouhodobě neřešené problémy se v mnoha 
členských státech hromadily po desetiletí až 
do chvíle, kdy se situace v oblasti soukromého  
a veřejného zadlužení stala neudržitelnou. Díky 
rozhodným politickým krokům a bezprecedentní 
evropské solidaritě se podařilo odvrátit scénář 
neřízeného státního bankrotu se všemi jeho zni-
čujícími sociálními a hospodářskými důsledky, 
které by pro EU měl.

Vytvořili jsme světově nejrozsáhlejší finanční 
ochranný val, který chrání členské státy před 
katastrofou. Podpůrné programy EU dávají zemím 
čerpajícím finanční pomoc čas se nadechnout  
a postavit znovu pevně na nohy. Veřejné finance 
nyní stojí na udržitelnějším základě. Dlouhodobě 
jsou zpevněny také pilíře konkurenceschopnosti 
a hospodářského růstu.

Unie se postupně dostává z krize a svět oceňuje, 
že jsou nyní členské státy v daleko lepší formě, 
aby mohly podporovat růst zaměstnanosti 
a budovat dlouhodobou prosperitu pro evropské 
občany.

EU reformuje a posiluje svůj sektor finančních služeb.

©
 Reuters/BSIP
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Tato celosvětová krize si vyžadovala rozhodné 
kroky jak v EU, tak na celém světě. Evropská 
komise se účastní všech významných meziná-
rodních fór, jako jsou skupiny G7, G8 a G20,  
a naše vedoucí pozice při prosazování finančních 
a hospodářských reforem, zvyšování transpa-
rentnosti a zvyšování obchodu jen potvrzuje, jak 
je existence Evropské unie pro správné fungo-
vání světové ekonomiky důležitá. Euro zůstalo 
po americkém dolaru druhou největší rezervní 
měnou a v průběhu celé krize si zachovalo obdi-
vuhodně stabilní směnný kurz.

Krize odhalila slabiny ekonomik jednotlivých 
zemí i institucionální struktury. Proto jsme se 
zasadili o odstranění těchto problémů. Členské 
státy vyvinuly neobyčejné, ale zároveň nezbytné 
úsilí, aby daly své ekonomiky do pořádku. Nyní 
máme k dispozici účinnější systémy kontroly 
a záchranné mechanismy, které zahrnují přís-
nější rozpočtová pravidla, užší koordinaci hos-
podářských politik a bankovní unii s jednot-
ným dohledem a jednotným mechanismem na 
restrukturalizaci nebo ukončení činnosti bank, 
pokud je to zapotřebí.

Reformovaná Hospodářská a měnová unie je 
nyní schopna jednat a reagovat včas, odstra-
nit zárodky nerovnováhy a koordinovat fiskální  
a hospodářské politiky.

 

Eurozóna se i nadále rozšiřuje: Estonsko se 
připojilo v roce 2011, Lotyšsko v roce 2014  
a Litva se chce připojit v roce 2015. 

PEVNÉ EURO PRO SILNOU EVROPU 
Splněno: Upevnili jsme strukturu evropského hospodářství – eurozóna  
s 18 členskými státy nejen dokázala krizi vzdorovat, ale také se rozšířila 
a je nyní daleko odolnější. 

PODÍLET SE NA ŘEŠENÍ SVĚTOVÉ KRIZE
Splněno: S našimi mezinárodními partnery jsme spolupracovali na řešení 
výzev, které před světovou ekonomikou stojí.
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Díky účasti na všech důležitých mezinárodních fórech, jako je 
skupina G20, je EU hnací silou hospodářských reforem ve světě. 

Euro nyní používá více než 333 milionů občanů EU.

©
 Reuters/BSIP
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JANEZ POTOČNIK 
komisař pro životní prostředí

ZVÝŠENÍM RECYKLACE A SNÍŽENÍM OBJEMU ODPADU DOSÁHNEME 
VYŠŠÍ ZAMĚSTNANOSTI A MENŠÍ ZÁVISLOSTI NA DOVOZU
Splněno: Objem surovin, které skončí na skládce, každým rokem klesá.

Směrem  
k environmentálně 
odpovědné Evropě

Objem komunálního odpadu a odpadu, který 
vznikne při výrobním procesu či balení, v posled-
ních letech oproti předpovědím také klesá. EU 
se postupně stává společností, kde se ve velké 
míře recykluje. Díky právní úpravě, kterou 
navrhla Evropská komise, se zvyšuje míra recy-
klace komunálního odpadu, obalů i automobilů. 
Zvyšuje se i sběr odpadu v podobě vyřazených 
elektrických a elektronických zařízení.

Sektor recyklace a nakládání s odpady vytváří 
pracovní místa. Začnou-li se stávající předpisy 
uplatňovat v plné míře, mělo by v Unii vzniknout 
dalších 400 000 pracovních míst. Roční obrat 
tohoto odvětví by se jen díky dopadu těchto 
předpisů zvýšil o 42 miliard eur a ze 30 % by 
byl splněn cíl snížení emisí skleníkových plynů, 
který si EU stanovila do roku 2020.

Díky omezení objemu odpadu a recyklaci má EU 
k dispozici více cenných surovin. Tím se zvyšuje 
účinnost využívání zdrojů ze strany evropského 
průmyslu, snižuje závislost na dovážených suro-
vinách a posiluje konkurenceschopnost Unie.

Lidé v EU stále více recyklují, takže na skládky se každý rok 
odváží méně odpadků.
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Evropská komise svou environmentální politiku 
aktivně prosazuje a vyřizuje stovky stížností 
ze strany občanů a nevládních organizací, aby 
zajistila řádné provádění předpisů EU. Díky tomu: 

• se nám podařilo snížit počet oblastí, kde 
jsou v ovzduší denně překračovány mezní 
hodnoty částic, jež poškozují lidské zdraví,  
a to přibližně o čtvrtinu (z 36 % v roce 2008 
na 28 % v roce 2012);

• více než 1 800 městských center různých 
velikostí, od hlavních měst po malé obce, nyní 
disponuje čističkou městských odpadních 
vod, která je v souladu s pravidly EU;

• v roce 2012 dosáhla kvalita vody v 95,3 %  
všech pobřežních oblastí EU alespoň 
stanoveného minima a 81,2 % vod ke koupání 
bylo klasifikováno jako vynikající.

Chráníme-li životní prostředí, přispíváme tím 
také k zachování kvality našeho života. K tomu 
napomáhá Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti, jejímž cílem je zajistit, aby bylo 
evropské přírodní bohatství využíváno udržitel-
ným způsobem a případně také obnovováno. 
Prostřednictvím sítě Natura 2000 jsme již kla-
sifikovali více než 27 000 nejcennějších lokalit 
Evropy.

To vše neděláme pouze kvůli přírodě samotné. 
Vždyť všichni chceme dýchatelné ovzduší, čis-
tou vodu, úrodnou půdu, rozmanitost živočiš-
ných a rostlinných druhů a přírodních lokalit. 
Díky ochraně evropské přírody obecně vzniklo 
4,4 milionu pracovních míst. Roční obrat tohoto 
sektoru činní 405 miliard eur.

OCHRANA PŘÍRODY
Splněno: Přičinili jsme se o lepší 
ochranu a podporu jedinečného 
přírodního bohatství Evropy.

DÍKY ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVĚ SE PODAŘILO SNÍŽIT 
ZNEČIŠTĚNÍ VODY A OVZDUŠÍ
Splněno: Snižujeme znečištění ovzduší a vodních zdrojů a chráníme tak 
zdraví nás všech.
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Komisař Janez Potočnik spolu s vícenásobným držitelem zlaté 
olympijské medaile Ivanem Patzaichinem propaguje v dunajské 

deltě ekoturistiku a udržitelný rozvoj.

Komisař Janez Potočnik drží při návštěvě recyklačního zařízení 
v Belgii v ruce zlatou cihlu vyrobenou z recyklovaných částí 

mobilních telefonů.
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anDrIs PIeBalGs
komisař pro rozvoj

V ČELE CELOSVĚTOVÉHO BOJE PROTI CHUDOBĚ
Splněno: Navzdory hospodářskému zpomalení zůstává EU největším 
světovým dárcem rozvojové pomoci, která tvoří více než polovinu celkové 
celosvětové pomoci v boji proti chudobě.

Boj proti 
chudobě

Jako hlavní přispěvatel na rozvojové cíle tisí-
ciletí Organizace spojených národů pomáhá 
Evropská komise snižovat celosvětovou chu-
dobu a zachraňuje miliony životů. Například 
v roce 2012 vynaložila Evropská unie a její 
členské státy na oficiální rozvojovou pomoc 
55 miliard eur. Toto jsou některé z výsledků 
pomoci EU z posledního desetiletí:

• téměř 14 milionům chlapců a dívek se dostalo 
základního vzdělání;

• přes 70 milionů lidí získalo přístup k pitné 
vodě;

• 46,5 milionu lidí obdrželo v rámci zajišťování 
dodávek potravin peněžité nebo věcné dávky;

• 7,5 milionu porodů se uskutečnilo pod 
dohledem kvalifikovaných zdravotníků, což 
zachránilo život mnoha matkám a dětem.

A na tyto výsledky jsme právem hrdí: více než 
80 % občanů EU se domnívá, že Unie by měla  
i nadále rozvojovým zemím pomáhat.

Evropská unie a její členské státy jsou i nadále největšími 
dárci oficiální rozvojové pomoci na světě.

Částky vyplacené v rámci oficiální rozvojové 
pomoci v roce 2012 (v miliardách eur)

EU

55,2

23,9

8,3
4,4

USA Japonsko Kanada 
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Jedná se o hlavní z klíčových bodů „Agendy pro 
změnu“, což je plán Evropské komise pro moder-
nizaci politiky, jíž se poskytování podpory řídí  
a kterou je třeba v rychle se měnícím světě  
s rozvíjejícími se ekonomikami přizpůsobit.

Okolo 70 % pomoci bude nyní směřovat do nej-
chudších zemí včetně těch, které jsou postiženy 
konflikty a přírodními katastrofami – do Mali, 
Somálska, Středoafrické republiky nebo na Haiti, 
kde EU stojí v čele mírového a rozvojového úsilí.

Nyní musíme naši pomoc zaměřit na oblasti, 
které pohánějí hospodářský růst a změnu 
obecně – na správu věcí veřejných, na země-
dělství, energetiku, zdravotnictví a na vzdělá-
vání. Na těchto cílech pracujeme s dotčenými 
zeměmi v plném partnerství.  Jak praví nápis 
namalovaný na jedné škole v Zimbabwe: „To, co 
pro nás děláte bez nás, není pro nás.“

Byly zavedeny nové kontrolní a ověřovací 
postupy, aby bylo možné každé vynaložené 
euro dohledat a abychom tak mohli porovnávat  
očekávání a skutečné výsledky.

 

Podpora je pro vymýcení   chudoby zásadní.  
V dnešním světě však nikdy nemůže uspět, pokud 
nepřispějí ostatní politiky, nebo pokud budou 
dokonce namířené opačným směrem. Mezi kon-
krétní příklady úspěchů Evropské komise v této 
oblasti patří:

• boj proti daňovým únikům: revoluční právní 
předpis EU o odpovědnosti a transparentnosti 
pomáhá bojovat proti daňovým únikům  
a proti korupci a zaručuje, že občané mohou 
využívat vlastní přírodní zdroje;

• ochrana lesů naší planety: nové právní 
předpisy EU zakazují dovoz nezákonně 
vytěženého dřeva;

• rybolov: reforma společné rybářské politiky 
zajišťuje, aby dohody o rybolovu měly 
jednoznačný přínos pro místní obyvatelstvo.

REFORMA, KTERÁ ZVÝŠÍ DOPAD PODPORY EU
Splněno: Podpora směřuje do zemí, které to nejvíce potřebují, a do 
odvětví, kde může mít největší dopad.

MOBILIZACE DALŠÍCH POLITIK EU NA PODPORU ROZVOJOVÝCH 
ZEMÍ BOJUJÍCÍCH PROTI CHUDOBĚ 
Splněno: V posledních letech jsme dosáhli obrovského pokroku při 
začleňování potřeb rozvojových zemí do všech našich iniciativ.

AN
D

RI
S 

PI
EB

AL
G

S

Dva roky po zničujícím zemětřesení na Haiti (2012) komisař 
Andris Piebalgs spolu s prezidentem tohoto karibského ostrova 
Martellym zahajuje slavnostním výkopem stavbu nové silnice.

Certifikace legálně vytěženého dřeva díky právním předpisům 
EU pomáhá chránit lesy na naší planetě.
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MICHel BarnIer
komisař pro vnitřní trh a služby

SPOLEHLIVÝ FINANČNÍ SYSTÉM JAKO ZÁKLAD PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST
Splněno: Zavedli jsme soubor pravidel, která zajistí, aby banky byly v případě 
jakýchkoli budoucích ekonomických otřesů obezřetnější a stabilnější.

Občané v centru 
zájmu jednotného 

trhu

Daňoví poplatníci zaplatili za ozdravení bank 
vysoký účet. Občané by již nikdy neměli platit 
za špatné postupy a nadměrná rizika podstupo-
vaná bankami. Nová pravidla navržená Evrop-
skou komisí umožnila Unii prokázat její vůdčí 
postavení ve skupině G20 při vytvoření globál-
ního přístupu k tomuto problému. Díky novým 
pravidlům: 

• si banky vytvářejí rezervy na horší časy; 
• banky přispívají do společného fondu, který 

bude napříště sloužit jako „nárazník“ v případě 
finančních problémů; 

• jsou peníze občanů (až do výše 100 000 eur 
na jednom bankovním účtu) chráněny pro 
případ, že banka zkrachuje; 

• existuje zastřešující systém, který bude 
dohlížet nad činností bank a dodržováním 
pravidel. 

Byla rovněž zavedena nová pravidla ke snížení 
rizika, jako například v případě hedgeových fondů 

či bonusů bankéřům. Pro banky v eurozóně, 
kde je nebezpečí „přelévání“ rizik z jedné země  
do druhé ještě výraznější, jsme vytvořili  
bankovní unii s jednotným mechanismem 
dohledu a s jednotným systémem pro restruktu-
ralizaci či případné ukončení činnosti neprospe-
rujících bank.

Nová pravidla brání bankám v hazardování a lépe je připravují 
na budoucí ekonomické výkyvy.
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Patent dává jeho držiteli právo zabránit druhým, 
aby jeho vynález bez povolení vyráběli, využí-
vali nebo prodávali. Dohoda, za kterou Evrop-
ská komise tvrdě bojovala, přinese prospěch 
našemu hospodářství, podnikům i spotřebite-
lům. Povzbudí výzkumné pracovníky a podniky, 
aby investovali do inovací, které jsou základem 
hospodářského růstu. S tímto novým patentem 
můžeme lépe konkurovat našim mezinárodním 
partnerům.  

Jednotný trh přináší prospěch nám všem – spo-
třebitelům i obchodníkům. Spotřebitelům nabízí 
větší výběr, lepší kvalitu a vyšší hodnotu za 
vynaložené peníze a podnikům poskytuje pří-
stup k 500 milionům evropských spotřebitelů. 
To všechno jsou důvody, proč Evropská komise 
podnikla řadu kroků k prohloubení jednotného 
trhu. Zavádíme rámec na podporu 25 % nových 
podniků, které jsou tzv. sociálními podniky. 
Zavedli jsme řadu opatření, která by měla obča-
nům pomoci lépe využívat příležitostí, například: 

• evropský profesní průkaz, který by měl 
usnadnit uznávání kvalifikací v celé EU; 

• portál, který inzeruje volná pracovní místa  
v celé Unii; 

• právo otevřít si běžný bankovní účet kdekoli 
v EU či 

• opatření pro boj proti nekalým obchodním 
praktikám, pirátství a padělání, jež poškozují 
podniky.  

PROHLUBOVÁNÍ JEDNOTNÉHO TRHU   
Splněno: Pokračovali jsme v otevírání jednotného trhu napříč odvětvími 
od dopravy přes digitální ekonomiku či telekomunikace až po energetiku. 

EVROPSKÝ PATENT
Splněno: Po více než 30 letech diskusí začne konečně brzy platit 
celoevropský patent. Evropské podniky, včetně těch malých a středních, 
budou moci na své tvůrčí myšlenky získat snadněji a rychleji celoevropský 
patent za konkurenceschopnou cenu.  
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Rozšiřování jednotného trhu přináší výhody 
spotřebitelům i podnikům.

Evropský patent usnadní výzkumným pracovníkům 
a podnikům investice do inovací, které jsou základem 

hospodářského růstu.
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anDroulla VassIlIou
komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost, sport, média a mládež

INVESTUJEME DO ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MLADÝCH
Splněno: Zvýšili jsme objem investic do vzdělávání a odborné přípravy,  
a to i v současné situaci, kdy se členské státy zaměřují na konsolidaci 
svých veřejných financí.

Vzdělání a tvořivost 
základem úspěchu

Nedostatek peněz by nikdy neměl mladým lidem 
stát v cestě ke vzdělání. Z tohoto důvodu Evrop-
ská komise pokračovala v investicích do této 
oblasti, zatímco mnohé členské státy musely 
svůj rozpočet zkrátit. Na základě stanovených 
cílů jsme pracovali na tom, aby se více mladých 
lidí rozhodlo dále studovat. Podařilo se nám rov-
něž snížit počet studentů, kteří předčasně ukončí 
školní docházku s nízkou kvalifikací nebo zcela 
bez kvalifikace.

V roce 2014 byl zahájen program Erasmus+, 
jehož rozpočet na příštích sedm let činí 15 mili-
ard eur, což představuje 40% navýšení oproti 
předchozímu programu (tedy zcela největší 
navýšení rozpočtu programu EU). Díky tomuto 
programu budou mít během sedmi let 4 mili-
ony osob možnost zúčastnit se studia, odborné 
přípravy či dobrovolnické činnosti v zahraničí, 
naučit se cizí jazyk a získat nové dovednosti, jež 
zvýší jejich zaměstnatelnost. 

Nová „úvěrová záruka“ pomůže studentům 
vystudovat magisterský program bez ohledu na 
jejich finanční situaci. Důraz je také kladen na 
neformální a mimoškolní vzdělávání, jež je nyní 
daleko více uznáváno. Vznikly rovněž užší vazby 
mezi vzděláváním a pracovním trhem, a to díky 
partnerstvím mezi vysokými školami, institu-
cemi odborného vzdělávání a podniky.

Zatímco mnohé státy snižují své výdaje na vzdělávání  
a odbornou přípravu, Evropská komise do této oblasti i nadále 

investuje.
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Kulturní a tvůrčí odvětví představuje 4,5 % HDP 
Evropské unie a zaměstnává více než 8 milionů 
lidí. Evropská komise je přesvědčena, že díky 
podpoře z nového programu „Kreativní Evropa“, 
jehož rozpočet byl navýšen na téměř 1,5 mili-
ardy eur, mohou evropští umělci lépe proniknout 
na zahraniční trhy. Z programu bude evrop-
ským umělcům poskytnuto 250 000 grantů  
a podporu získá i 2 000 evropských kin, 800 filmů  
a 4 500 literárních překladů.

Pracujeme rovněž na způsobu, jak malým 
podnikům působícím v kultuře usnadnit přístup 
k úvěrům a jak pomoci finančním institucím 
posoudit potenciál tohoto odvětví.

Důležitou součástí vztahů mezi Evropskou unií, 
jejími sousedy a zbytkem světa se rovněž staly 
kulturní výměny. Jedním z vynikajících příkladů, 
jak EU podporuje spolupráci mezi evropskými  
a čínskými studenty, umělci a kulturními pracov-
níky, je evropsko-čínský dialog na vysoké úrovni.

Musíme změnit způsob našeho uvažování o ino-
vacích v Evropě. Proto Evropská komise navý-
šila finanční prostředky Evropského inovačního  
a technologického institutu (EIT) a více investuje 
do akcí „Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA).

EIT pomohl se zahájením činnosti více než  
100 nových podniků a díky němu absolvovalo  
1 000 studentů nové postgraduální kurzy kombi-
nující akademické studium s odbornou podnika-
telskou přípravou. Od roku 2010 působí pod zášti-
tou EIT tzv. znalostní a inovační komunity, jejichž 
prostřednictvím mohou špičkové vysoké školy  
a výzkumná pracoviště lépe spolupracovat  
s podniky a průmyslem na řešení současných 
společenských výzev.

 

Díky 30% navýšení rozpočtu akcí „Marie Curie-
-Skłodowska“ budou během příštích sedmi let 
poskytnuty finanční prostředky ve výši 6 miliard 
eur na podporu více než 65 000 výzkumných 
pracovníků, z nichž téměř 40 % jsou doktorandi.

VZDĚLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH PODNIKATELŮ
Splněno: Zvýšili jsme finanční podporu na sblížení výzkumu a podnikání.    

EVROPSKÉ TALENTY NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ
Splněno: Navýšili jsme podporu pro evropské umělce i tvůrce.
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Nové postgraduální studijní obory, které kombinují teoretické 
studium s přípravou na podnikání, vedou k nárůstu počtu 

začínajících podnikatelů.

Náš závazek podporovat kulturní a tvůrčí odvětví přináší ovoce.
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alGIrDas ŠeMeTa
komisař pro daně, cla, statistiku, audit a boj proti podvodům

SPRAVEDLIVĚJŠÍ ZDANĚNÍ OBČANŮ A PODNIKŮ 
Splněno: Zpřísnili jsme pravidla zabraňující daňovým únikům a podvodům 
jak v EU, tak ve světě.

Účinná ochrana 
evropských 

daňových poplatníků

Evropská komise se zasazuje o větší transpa-
rentnost daní a spravedlivější daňovou soutěž  
v evropském i mezinárodním měřítku. Usilujeme 
o změnu pravidel ohledně bankovního tajemství 
a postupujeme proti existenci daňových rájů. 
Rovněž se snažíme zabránit podnikům, aby se 
vyhýbaly daňové povinnosti. Díky ambicióznímu 
akčnímu plánu, jehož cílem je odstranit mezery 
v právních předpisech a zpřísnit daňová pravi-
dla, Evropská komise zavedla nový rámec pro 
zpětné vymáhání miliard eur, o které každoročně 
přijdou veřejné rozpočty kvůli daňovým únikům.

Spravedlivé zdanění znamená, že svůj podíl 
musí zaplatit všichni. Daň z finančních transakcí, 
kterou navrhla Evropská komise, má zajistit, 
aby tomu tak bylo i v případě finančního sek-
toru. Tuto daň, jejíž zavedení výrazně podporují 
evropští občané, nyní prosazuje i řada členských 
států. Také jsme zahájili jednání o účinném zda-
nění digitální ekonomiky, které by nezadusilo její 
potenciál.

EU se postavila do čela boje proti daňovým únikům a přiměla 
svět učinit velký krok směrem k daňové transparentnosti.

 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915
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Komise posílila nástroje boje proti podvodům  
a zvýšila ochranu rozpočtu EU. Jedním z nejvý-
znamnějších úspěchů Evropské komise je návrh 
na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. 
Jakmile začne úřad fungovat, budou osoby 
podezřelé ze zpronevěry finančních prostředků 
EU řádně vyšetřovány, stíhány a případně posta-
veny před soud. Úřad bude podle odhadu každo-
ročně řešit na 2 500 případů.

Kromě toho jsme navrhli zpřísnění odrazují-
cích opatření u trestných činů proti finančním 
zájmům EU, včetně harmonizovaných sankcí  
v celé EU. Dále došlo k reorganizaci Úřadu EU 
pro boj proti podvodům (OLAF), aby mohl maxi-
malizovat svůj potenciál. Do každodenní práce 
každého, kdo spravuje prostředky EU, je nyní 
zařazen i „cyklus k potírání podvodů“.

Návrh Komise zavést standardní přiznání k DPH 
pro přeshraniční podniky ročně uspoří 15 mili-
ard eur. Nová pravidla o DPH pro elektronickou 
fakturaci mohou evropským podnikům přinést 
úspory ve výši 18 miliard eur. Pro velmi malé 
podniky jsme zavedli flexibilnější pravidla DPH, 
která odrážejí jejich specifické potřeby. Podniky 
také velmi uvítaly návrh společného konsolido-
vaného základu daně z příjmů právnických osob, 
jelikož pro ně představuje nástroj, jak snížit své 
náklady a zjednodušit daňové postupy.

Modernizací celního systému EU – včetně posunu 
k celoevropskému elektronickému celnímu pro-
středí – podporujeme rychlejší, snazší a bezpeč-
nější obchodování. Zvýšením kapacity celních 
orgánů v oblasti potírání dovozu padělaného zboží 

a pašování jsme přispěli k lepší ochraně legálního 
podnikání a vytvoření rovnějších podmínek na trhu.

PODNIKATELSKY PŘÍZNIVĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
Splněno: Podstatně jsme snížili administrativní zátěž a náklady podniků 
tím, že jsme zdokonalili a zjednodušili daňové a celní systémy v EU.

LEPŠÍ OCHRANA PENĚZ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ
Splněno: Posílili jsme nástroje používané k ochraně peněz daňových 
poplatníků a rozpočtu EU před zneužitím.
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Komisař Algirdas Šemeta při návštěvě celnice 
Vaalimaa na finsko-ruských hranicích.

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF vyšetřuje pod-
vody spojené s rozpočtem EU, korupci v evropských institucích 

a pro Evropskou komisi vypracovává příslušná opatření. 
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Karel De GuCHT
komisař pro obchod

OTEVŘENÍ NOVÝCH TRHŮ
Splněno: Podařilo se nám zpřístupnit více zahraničních trhů než v minulosti, 
zvýšit objem obchodu a podpořit růst jak v EU, tak u našich obchodních 
partnerů. 

Budování prosperity, 
upevnění stability  
a posílení rozvoje

Evropská komise pomohla odstranit překážky 
obchodu s Jižní Koreou, Peru, Kolumbií a Střední 
Amerikou. Byly finalizovány obchodní dohody jak 
s partnery ve východní Evropě, např. s Ukrajinou, 
tak s Kanadou, zeměmi západní Afriky a karibské 
oblasti.  

Také jsme zahájili nesmírně důležitá jednání  
o volném obchodu s USA a Japonskem a o inves-
tiční dohodě s Čínou. Podaří-li se nám všechna 
tato jednání úspěšně uzavřít, může to Evropské 
unii přinést navýšení HDP až o 2,2 %, což před-
stavuje částku 275 miliard eur.  

Rovněž jsme uspěli v našich snahách o uzavření 
většího počtu dohod ve prospěch podniků v EU, 
včetně opatření, která dávají evropským podni-
kům více možností ucházet se o veřejné zakázky 
v zemích mimo Unii. Také jsme hájili evropské 
zájmy vůči třetím zemím, které se pokusily situaci 
na trzích narušit

Komisař Karel De Gucht, předseda Barroso a americký 
prezident Barack Obama během summitu EU–USA v roce 2011.

https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

36

https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos%3Fview%3D0%26shelf_id%3D2%26sort%3Ddd


Ve chvíli, kdy byl evropský průmysl solárních 
panelů ohrožen dumpingem a nekalými subven-
cemi pro čínské solární panely vyvážené na trh 
EU, Evropská komise v zájmu stabilizace trhu 
vyjednala, že čínské společnosti musí uplatňo-
vat určité minimální vývozní ceny. 

Bojovali jsme za lepší přístup k surovinám 
(zejména vzácným zeminám používaným např. 
v odvětvích špičkových technologií, při výrobě 
vozidel a výrobě oceli) a vyhráli jsme dva pří-
pady, které Světová obchodní organizace vedla 
proti Číně. 

Také jsme zahájili iniciativu na zvýšení trans-
parentnosti a předvídatelnosti nástrojů EU  
na ochranu obchodu. 

 

Obchod může rozvíjejícím se ekonomikám 
pomoci vymanit se z chudoby. Od roku 2010 
provádí Evropská komise změny ve svém vše-
obecném systémů celních preferencí (GSP), 
aby zajistila, že rozvojové země v nouzi mají  
z těchto celních preferencí při vstupu na trhy EU 
skutečný prospěch. 

Když po tragédii v bangladéšské textilní továrně 
vyšlo najevo, v jak drsných podmínkách musí 
lidé v některých zemích mimo Unii pracovat, 
zahájila Komise společně s Mezinárodní organi-
zací práce iniciativu, jejímž cílem je pomoci Ban-
gladéši zlepšit podmínky pracovníků. 

Také jsme přispěli k udržitelnému, bezkonflikt-
nímu obchodu s hlavními zpracovatelskými 
výrobky vytvořením systému odpovědného 
zajišťování nerostných surovin. 

EU rovněž pomohla dosáhnout dohody o usnad-
nění obchodu z prosince 2013 (tzv. dohoda  
z Bali), která přinese rozvojovým zemím úspory 
ve výši přibližně 325 miliard eur ročně, jelikož se 
odstraní mnohé administrativní výlohy souvise-
jící s celními operacemi.

OBCHOD MUSÍ BÝT SPRAVEDLIVĚJŠÍ A KLÁST DŮRAZ NA 
UDRŽITELNOST
Splněno: Obchodní politiku využíváme také ve prospěch nejchudších 
ekonomik.

HÁJIT EVROPSKÉ OBCHODNÍ ZÁJMY
Splněno: Důsledně jsme hájili práva podniků EU v situacích, kdy některé 
státy světa nerespektovaly obchodní pravidla. 
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Komisař Karel De Gucht a čínský ministr obchodu Kao  
Chu-čcheng v Pekingu během podpisu memoranda 

Komisař Karel De Gucht a bangladéšská ministryně  
zahraničních věcí Dipu Moni během setkání v Ženevě
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MáIRE GEOGhEGAN-QuINN       
komisařka pro výzkum, inovace a vědu

INOVACEMI VNÁŠÍME KVALITU DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA
Splněno: Navýšením rozpočtu na výzkum o 30 % se program Horizont 
2020 stal dosud největším evropským výzkumným programem.

Více pracovních  
míst ve výzkumu 

 a inovacích

Výzkum a inovace nám mohou pomoci řešit 
takové problémy, jako jsou změna klimatu, 
nedostatek potravin či energetické potřeby. 
Vzhledem ke složitosti těchto problémů pře-
sahuje jejich řešení kapacitu jednotlivých 
zemí i jednotlivých společností. Proto jsme 
vytvořili Horizont 2020 – nový evropský pro-
gram v oblasti výzkumu a inovací, který na 
příštích sedm let disponuje rozpočtem ve výši 
80 miliard eur. Tento program se zaměřuje 
na dosažení skutečného pokroku v takových 
oblastech, jako je vývoj nové generace anti-
biotik nebo zvyšování ekologičnosti a bezpeč-
nosti dopravních systémů.

Budeme rovněž spolupracovat s meziná-
rodními partnery, např. v rámci společného 
výzkumu Atlantského oceánu.

Twitter: @EU_H2020

Obnovitelná energie je jednou z priorit evropského výzkumu.

©
 Fotolia.com
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Dobrý nápad sám o sobě nestačí. Důležité 
je, aby byl využit v produktu, který se bude 
vyrábět a ujme se na trhu. Evropská komise 
proto výrazně snížila administrativní zátěž 
pro financování výzkumu, o 30 % se napří-
klad zkrátila doba nutná k zahájení projektu. 
Financujeme více partnerství veřejného  
a soukromého sektoru v oblastech jako letec-
tví či elektronika a zároveň chceme z Evrop-
ské unie učinit „Unii inovací“. Proto jsme se 
zaměřili na dosažení dohody o evropském 
patentu a vytvořili jsme tzv. „pas pro rizi-
kový a rozvojový kapitál“. Ten má společnos-
tem pomoci podstupovat rizika promyšleně, 

protože „bez rizika a neúspěchu se pokrok 
neobejde“.  

Znalosti jsou novou globální měnou. Aby byla 
Evropa konkurenceschopná ve světě a mohla 
vytvářet nové pracovní příležitosti a kvalit-
nější pracovní místa, musí být v oblasti ino-
vací na čelném místě. V tomto „závodu“ již 
předhonila mnoho zemí a dohání také USA  
a Japonsko. Rychle ale postupuje i Čína a Jižní 
Korea je daleko před námi. Nejvíce znepoko-
jující je skutečnost, že zaostáváme ve výda-
jích na výzkum – v současnosti jsou to pouze 
2 % HDP. Proto je zvýšení na 3 % tak důležité.  

Nestačí však pouze vynakládat více pro-
středků, ale také je efektivněji využívat. Díky 
Evropskému výzkumnému prostoru může EU 
reformovat své výzkumné a inovační systémy 
a vytvořit pro inovativní nápady jednotný trh. 
Do inovací se tak může zapojit více lidí, finan-
cování výzkumu a nábor pracovníků může být 

otevřenější a spravedlivější, posílí se rovnost 
žen a mužů a mladí vědci získají nové příleži-
tosti. 

EVROPA SI MUSÍ ZÍSKAT PŘEDNÍ MÍSTO V CELOSVĚTOVÉ 
KONKURENCI
Splněno: Dohodli jsme se na tom, že EU jako celek zvýší do roku 2020 
investice do výzkumu a inovací na 3 % HDP.

UVÁDĚNÍ UŽITEČNÝCH NÁPADŮ DO PRAXE
Splněno: Zejména pro malé a střední podniky jsme usnadnili zavádění 
nových výrobků na trh. 
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Twitter: @innovationunion

Evropa šlape na paty světovým lídrům, co se týče 
inovační výkonnosti i jejího růstu.

Evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru  
spolupracuje na projektu „Factories of the Future“.
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Inovace ve světě: výkonnost a růst

©
 FESTO
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JanusZ leWanDoWsKI
komisař pro finanční plánování a rozpočet

INVESTICE VE VÝŠI 1 BILIONU EUR V PRŮBĚHU PŘÍŠTÍCH SEDMI LET
Splněno: Na období 2014–2020 jsme pro EU zajistili rozpočet ve výši 1 bilionu 
eur, který budeme investovat do našeho hospodářství a společnosti s cílem 
zlepšit životní úroveň evropských občanů.

Silný a zdravý 
rozpočet je základem 

silné a zdravé EU

Právě tyto prostředky potřebuje 20 milionů 
evropských malých a středních podniků, zhruba 
100 000 měst a regionů, tisíce vysokých škol  
a výzkumných pracovišť a mnoho dalších pří-
jemců finančních prostředků z rozpočtu EU.

Silný a zdravý rozpočet zajistí silnou a zdravou 
Unii. Nový rozpočet byl zmodernizován, aby více 
prostředků plynulo do hospodářského růstu, 
výzkumu, vzdělávání, na humanitární účely  
a pomoc mladým lidem bez práce.

Na podporu hospodářského růstu, výzkumu, vzdělávání,  
na pomoc mladým nezaměstnaným lidem a na humanitár-

ní pomoc jsou vyčleněny prostředky v novém sedmiletém 
rozpočtu EU ve výši jednoho bilionu eur.
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Velmi zodpovědně se zabýváme otázkou, jak 
zlepšit přístup k finančním prostředkům EU 
zavedením srozumitelnějších a jednodušších 
finančních pravidel. Podstatným způsobem byla 
přepracována obecná finanční pravidla, kterými 
se vydání každého eura z rozpočtu EU řídí.

Jednodušší pravidla také znamenají větší odpo-
vědnost. Komise se rozhodla, že všichni příjemci 
musí obdržet prostředky EU do 90 dnů. Veškeré 
podklady a dokumenty jsou nyní předkládány 
elektronicky, což podstatně snižuje administra-
tivu, riziko ztráty dokladů a zlepšuje dohled nad 
finančními prostředky.

Rozpočet EU bude sloužit jako prevence proti dal-
ším krizím k posílení reálné ekonomiky a pomůže 
Evropě dostat se z krize. Od roku 2007 bylo  
s pomocí fondu soudržnosti a fondu rozvoje ven-
kova vytvořeno přinejmenším 600 000 nových 
pracovních míst. Dalších 174 000 pracovních 
míst vzniklo do roku 2011 na základě výzev  
k předkládání výzkumných a rozvojových projektů. 
Do konce roku 2012 evropské fondy rovněž pod-
pořily 80 000 začínajících firem a přímo pomohly 
zhruba 200 000 malých a středních podniků. 
Finanční prostředky rovněž umožnily mnoha stu-
dentům zúčastnit se výměnného pobytu v zahra-
ničí. Členským státům, které střeží vnější hranice 
EU, pomohly s řízením migračních toků.

To vše se nám daří navzdory skutečnosti, že 
rozpočet EU je ve srovnání s rozpočty členských 

států nepatrný. Představuje pouze 1 % celko-
vého bohatství v Evropě, což v přepočtu znamená  
1 euro na občana a den.

ROZPOČET EU JAKO SOUČÁST ODPOVĚDI UNIE NA KRIZI
Splněno: Dali jsme novému víceletému rozpočtu jasný cíl – zaměřit se  
na hospodářský růst a zaměstnanost.    

JEDNODUCHÁ A SNADNO POUŽITELNÁ FINANČNÍ PRAVIDLA
Splněno: Zavedli jsme jednodušší pravidla, inovativní systémy a méně 
nákladné postupy.
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Jednodušší pravidla, inovativnější systémy a méně nákladné 
postupy pomohou zlepšit přístup k finančním prostředkům, které 

EU využije pro ty, kteří je nejvíce potřebují.

Rozpočet EU představuje pouze 1 % z celkového hrubého 
domácího produktu, který každý rok Evropa vygeneruje, což  

v přepočtu znamená méně než 1 euro na občana a den.

Roční 
HDP EU

Rozpočet EU
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MarIa DaManaKI
komisařka pro námořní záležitosti a rybolov

VÍCE RYB V MOŘÍCH A V NAŠEM JÍDELNÍČKU – VĚTŠÍ PŘÍJEM PRO RYBÁŘE
Splněno: V poslední 5 letech jsme pomohli ztrojnásobit počet zdravých 
rybích populací v evropských mořích a oceánech.

Budoucnost našich 
moří a oceánů

Evropská komise přijala opatření proti nadměr-
nému rybolovu a vyhazování nechtěného úlovku 
zpět do moře, protože tyto praktiky ohrožují popu-
lace ryb i pracovní místa v odvětví.

V severovýchodním Atlantiku se nám podařilo 
zachránit důležité rybí populace před vyhubením: 
v roce 2005 bylo lovem decimováno 94 % druhů 
ryb (32 ze 34 populací), což se do roku 2012 
podařilo snížit na 39 % (16 ze 41 populací). Tento 
trend pokračuje do současnosti. Ve Středozemním 
a Černém moři před námi stále stojí hodně práce, 
nicméně jsme již dosáhli významného úspěchu: 
populace tuňáka obecného, které byly na pokraji 
vyhynutí, jsou zpět na biologicky udržitelné úrovni.

Jsme hrdí na to, že nová rozhodná rybářská poli-
tika EU bude podporovat dynamický rybolovný 
průmysl a zajistí slušnou životní úroveň v rybář-
ských komunitách. Staráme se o to, aby mohly 
být mořské potravinové zdroje loveny, prodávány, 
vykupovány a konzumovány v takové míře, která 
nepovede k jejich vyčerpání, takže příští generace 
je budou moci využívat stejně jako my.

Opatření proti nadměrnému odlovu a výmětům nežádoucích 
ryb přispěla k výraznému zlepšení situace.

Podíl nadměrně lovených populací ryb v severovýchodním Atlantiku
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Nelegální rybolov představuje přinejmenším 
15 % celosvětových úlovků. Unie jako nej-
větší světový dovozce ryb již nemíní tolerovat 
obchodování s nelegálními úlovky nebo úlovky 
z neudržitelného rybolovu z jakékoli části světa. 
Postupujeme vůči zemím, které nelegální rybo-
lov umožňují, a spolupracujeme se zeměmi, jako 
jsou Spojené státy a Japonsko, abychom zaru-
čili, že vše probíhá tak, jak má – „od rybáře ke 
konečnému spotřebiteli“.

Zásadní jsou i otevřená a bezpečná moře a oce-
ány, mezinárodní spolupráce a dodržování moř-
ského práva. Evropská unie na sebe vzala úkol 
zajistit námořní bezpečnost v nestabilních regi-

onech světa – zejména se angažuje v boji proti 
pirátství v oblasti Afrického rohu. Naše působení 
se vztahuje i na další oblasti, např. výzkum oce-
ánů a mořské inovační technologie.

V době hospodářské krize a prudce stoupající 
nezaměstnanosti musíme využít všech příležitostí, 
které nám evropská moře a oceány nabízejí. V pro-
gramu Evropské komise „Modrý růst“ prosazujeme 
vyvážený přístup k ochraně mořského prostředí  
a využívání moří – modré ekonomice. Do roku 
2020 by nám to mělo umožnit vytvořit 1,6 milionu 
nových pracovních míst v těchto oblastech:

• obnovitelné zdroje energie, např. elektřina 
získávaná z větru, mořských vln, přílivu a odlivu;

• cestovní ruch (okružní plavby, jachting, potápění, 
pláže);

• těžba ropy, zemního plynu a ostatních 
nerostných surovin;

• biotechnologie výroby léčiv a kosmetických 
přípravků;

• rybolov a akvakultura.

Evropská komise k dnešnímu dni již financovala 
řadů projektů v celé Evropě, které pobřežní komu-
nity v těchto odvětvích podporují.

NAŠE MOŘE A OCEÁNY JAKO ZDROJ PROSPERITY
Splněno: Využili jsme potenciál moří a oceánů, naší „modré ekonomiky“, 
jako zdroje růstu a prosperity.

OCHRANA MOŘÍ A OCEÁNŮ V EVROPĚ I VE SVĚTĚ
Splněno: Prosazujeme politiku nulové tolerance vůči nelegálnímu  
a nezodpověděnému rybolovu po celém světě.
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Evropská unie přijala úkol zajišťovat námořní bezpečnost 
v citlivých regionech světa.

Opatření proti nadměrnému odlovu a výmětům nežádoucích 
ryb přispěla k výraznému zlepšení situace.

Na pobřežní komunity  
se zaměřilo více než 
6000 projektů, díky 
kterým vzniklo 20 000 
nových pracovních míst.
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KrIsTalIna GeorGIeVoVÁ
komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí

EU JE NEJVĚTŠÍM POSKYTOVATELEM HUMANITÁRNÍ POMOCI NA SVĚTĚ
Splněno: Díky investicím, které občana Unie v přepočtu stojí pouze 2 eura 
ročně, pomáháme více než 120 milionům obětí konfliktů a katastrof na 
celém světě: při konfliktu v Sýrii, po ničivém zemětřesení na Haiti v roce 
2010 nebo po tajfunu Haiyan na Filipínách v roce 2013.

Humanitární pomoc 
Evropské unie: 

rychlá, koordinovaná 
a účinná

Sýrii a jejím sousedním zemím pomáháme řešit 
největší humanitární katastrofu současnosti. EU 
při tom disponuje rozpočtem 2,7 miliardy eur,  
z čehož 615 milionů poskytuje Evropská komise. 
Evropská unie však nepomáhá pouze při závaž-
ných krizích. Část (jedna sedmina) z celkového 
rozpočtu EU na mezinárodní pomoc se vyu-
žívá na krize, které se již neobjevují ve hlavních 
zprávách. Například situace ve Středoafrické 
republice si světová veřejnost téměř nevšímala, 
dokud tamější násilí nedosáhlo neúnosné meze. 
Evropská komise však byla přítomna a poskyto-
vala značnou humanitární pomoc a odborníky,  
a to dlouho předtím, než mezinárodní společen-
ství vzalo problém na vědomí. V regionech, jako 
je např. Sahel, který je čím dál častěji zasahován 
suchem spojeným se změnou klimatu, pomá-
háme nejzranitelnějším komunitám v nejtěžších 
chvílích přežít.

Evropská komise dále vytvořila program EU Aid 
Volunteers, v rámci kterého dává mladým Evro-
panům příležitost zúčastnit se humanitárních 
akcí po celém světě.

 

Investice, jež v přepočtu činí pouze 2 eura na občana EU, 
pomáhá každý rok více než 120 milionům obětí konfliktů  

a katastrof po celém světě.

Humanitární pomoc 
představuje méně 
než 1 % rozpočtu EU

Jen něco málo 
přes 2 eura na 
občana za rok

Pomoc více než 
120 milionům 
lidí ročně
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Z iniciativy Děti míru se nyní pro děti žijící v kon-
fliktních oblastech financují humanitární pro-
jekty. Zajišťuje se jim vzdělání a psychologická 
pomoc, což jim pomáhá vyrovnat se s válečnými 
traumaty.

Částku získanou díky Nobelově ceně EU doplnila 
na více než dvojnásobek, tedy na 2 miliony eur. 
Minulý rok jsme pomohli 28 000 dětí z Pákis-
tánu, Konžské demokratické republiky, Etiopie, 
Kolumbie a Ekvádoru a také syrským uprchlí-
kům v Iráku.

Letos EU svou finanční pomoc opět zdvojnáso-
bila. Díky tomu se dostane na více než 80 000 
mladých lidí i z dalších zemí – například z Jižního 
Súdánu, Čadu, Středoafrické republiky, Somál-
ska, Afghánistánu, Iráku či Myanmaru.

Prostřednictvím ERCC monitoruje Evropská 
komise nepřetržitě světové události, lokalizuje 
rizika a v reálném čase poskytuje informace pro 
společné evropské operace.

Prostřednictvím ERCC koordinujeme dobrovolně 
poskytované společné vybavení a odborníky  
z členských států, aby mohli být rychleji a před-
vídatelnějším způsobem vysláni, kdykoli to bude 
potřeba.

V posledních čtyřech letech byl systém vyu-
žit při mimořádných situacích v Evropě i jinde  
ve světě více než 80krát  – při lesních požárech 
v jižní Evropě, při povodních ve střední Evropě 
nebo katastrofách v Japonsku, Libyi, Sýrii  
a na Filipínách.  

RYCHLEJŠÍ A LÉPE KOORDINOVANÁ REAKCE NA KRIZOVÉ SITUACE  
V EVROPĚ I VE SVĚTĚ
Splněno: V květnu 2013 bylo otevřeno Evropské středisko pro koordinaci 
reakce na mimořádné situace (ERCC). Umožňuje rychleji a efektivněji 
reagovat na pohromy kdekoli na světě.

ZA DĚTSTVÍ PROŽITÉ V MÍRU
Splněno: Prostředky spojené s Nobelovou cenou za mír, kterou Evropská 
unie obdržela v roce 2012, se EU rozhodla použít na pomoc dětem,  
jež vyrostly v konfliktních oblastech.
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Evropská iniciativa „Děti míru“ dává dětem ve válečných 
zónách šanci na klidnější dětství.

Evropské středisko pro koordinaci reakce na mimořádné 
události (ERCC) monitoruje události ve světě a koordinuje 

operace EU při odstraňování následků katastrof.

45



GÜnTHer oeTTInGer
komisař pro energetiku

CHCEME V EVROPĚ VYTVOŘIT JEDNOTNÝ TRH S ENERGIÍ, ABY SI 
KAŽDÝ OBČAN I PODNIK MOHL DODAVATELE VYBRAT NA ZÁKLADĚ 
NEJLEPŠÍ CENY
Splněno: Nahrazujeme nesourodou mozaiku vnitrostátních 
energetických systémů celoevropským trhem. 

Udržitelná energie 
pro udržitelnou 

budoucnost

Pro energetické společnosti to znamená možnost 
volně soutěžit s ostatními dodavateli v sousedních 
zemích EU podle spravedlivých a transparentních 
pravidel. V důsledku toho dnes minimálně 14 ener-
getických společností působí ve více než jednom 
státě Unie. Spotřebitelé nyní mohou mnohem snad-
něji změnit dodavatele a zvolit si tak nejvýhod-
nější cenu. To znamená, že jim již nejsou účtovány 
poplatky za změnu dodavatele elektřiny nebo zem-
ního plynu, a provozovatelé energetických sítí navíc 
musí tuto změnu provést do 3 týdnů.

Propojování trhů s energií v EU rovněž posiluje soli-
daritu v dobách krize. Dojde-li k narušení dodávek 
energie – jako například v roce 2009, kdy Evropa 
prošla jednou z nejhorších krizí dodávek zemního 
plynu ve své historii – mohou členské státy své 
rezervy surovin sdílet.

Je důležité zapojit do jednotného trhu všech  
28 členských států, aby již žádné území nebylo 
odříznuto od zbytku energetické sítě, jako napří-
klad Pobaltí.

Výhod jednotného energetického trhu mohou využívat  
poskytovatelé služeb i spotřebitelé.
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V současné době pochází více než 20 % elektřiny 
v EU z obnovitelných zdrojů. Evropská komise 
přijala opatření k dalšímu zvýšení tohoto podílu 
– podporuje nové alternativní zdroje obnovi-
telné energie, jako je například získávání energie  
z mořských vln a pohybu moře při přílivu a odlivu.

EU se během funkčního období současné Komise 
stala energeticky nejúčinnější ve své historii,  
a to díky právním předpisům EU zaměřeným na 
snížení účtů za energii jak pro domácnosti, tak 
podniky. Provoz domácích spotřebičů jako napří-
klad chladniček tak může vyjít po dobu jejich 
životnosti až o 600 eur levněji a budovy – zda-
leka největší zdroje plýtvání energií – nyní musí 
být stavěny v souladu s přísnými normami ener-
getické účinnosti.

V současné době žijí tři čtvrtiny Evropanů  
ve městech, kde se spotřebovává 70 % veš-
keré energie EU. Proto Evropská komise zahájila 
několik iniciativ, díky nimž se mají města stát 
ekologicky čistějším a zdravějším místem pro 
život.

Po havárii ropné plošiny v Mexickém zálivu  
a jaderné elektrárny v japonské Fukušimě Evrop-
ská komise dosáhla toho, že se všech 1 000 
ropných a plynových zařízení provozovaných  
ve vodách EU musí řídit právními předpisy sta-
novujícími dodržování nejvyšších bezpečnost-
ních norem a že bylo, poprvé v historii, všech 
145 jaderných reaktorů v EU podrobeno zátěžo-
vým testům.

Kromě toho Evropská komise navrhla úpravu 
evropských právních předpisů v oblasti jaderné 
bezpečnosti vedoucí k zajištění řádného uplat-
ňování bezpečnostních norem EU, aby se havá-
riím podobným té v japonské Fukušimě předešlo. 
Zároveň je podporována aktivnější spolupráce 
vnitrostátních orgánů, díky které je možné bez-
pečnostní normy v EU společně dále zvyšovat 
 a v případě jaderné havárie zajistit co nejúčin-

nější reakci.

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
Splněno: Zajišťujeme, aby byly v oblasti výroby energie dodržovány 
nejvyšší bezpečnostní normy.

BEZPRECEDENTNĚ NEJUDRŽITELNĚJŠÍ, NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ 
ENERGETICKÁ POLITIKA
Splněno: Učinili jsme opatření ke zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
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Na všechna těžební zařízení ve vodách EU se  
vztahují předpisy, které zajišťují dodržování nejpřísnějších 

bezpečnostních norem.

Komise je odhodlána rozšířit výběr obnovitelných 
zdrojů energie v EU a zvýšit množství  

elektřiny z nich vyráběné.

©
 iStock

©
 Thinkstock
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JoHannes HaHn
komisař pro regionální politiku

INVESTICE DO EVROPSKÝCH REGIONŮ S CÍLEM ZAJISTIT 
DLOUHODOBÝ RŮST
Splněno: Radikálně jsme přepracovali způsob rozdělování regionálních 
investic – nyní lépe odpovídají potřebám našich regionů.

Fundovaná řešení 
pro evropské 

regiony

Nová regionální politika poskytuje společně  
s Evropským sociálním fondem finanční podporu 
ve výši 350 miliard eur pro malé a střední pod-
niky, na výzkum a inovace, obnovitelnou energii, 
tvorbu pracovních míst, vzdělávání a klíčovou 
síťovou infrastrukturu. Aby měly tyto finanční 
prostředky maximální dopad, musí se investice 
provádět v souladu se strategií pro dlouhodobý 
růst. Pokud jsou nutné reformy, investice jsou 
poskytnuty až po jejich dokončení.

V současnosti žije většina Evropanů ve měs-
tech, a proto směruje více než polovina pro-
středků právě tam. Každý eurocent vynalo-
žený na dopravu, veřejné zdraví nebo například 
na ekologickou a účinnou energii je v souladu  
s našimi cíli. Zároveň jsou vždy k dispozici veřejně 
dostupné informace, aby si občané mohli ověřit, 
zda se cíle skutečně plní.

Snažíme se co nejlépe využít dostupné pro-
středky a zajistit, aby regionální investice sku-
tečně přispívaly ke konkurenceschopnosti našich 
regionů a zlepšení životní úrovně občanů.

Nová regionální politika poskytuje podporu projektům, jako je 
např. Most míru v severoirském Derry.
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Regionální politika EU je základním kamenem 
přeshraniční spolupráce. Evropská komise našla 
nové cesty, jak usnadnit členským státům spo-
lupráci a sdílet zdroje k řešení společných pro-
blémů v oblastech, jako je povodí Dunaje, oblast 
Baltského moře, Jaderského a Jónského moře  
a v Alpách.

Komise navíc v současnosti financuje 8 500 pro-
jektů na podporu přeshraničních společenství.

Ochrana občanů rovněž znamená poskytování 
pomoci v krizových situacích. Příkladem je třeba 
zemětřesení v regionu Abruzzo, jež poškodilo 
místní infrastrukturu, obydlí, veřejné budovy 
a podniky. Poté, co odezněly nejtěžší následky 
katastrofy, přišla pomoc z Evropského fondu 
solidarity a přispěla k obnově regionu. 

Kromě více než 7,3 miliardy eur vynaložených 
na předcházení katastrofám byly poskytnuty 
téměř 2 miliardy eur na pomoc milionům lidí  
ze 14 členských států.

Zatímco vlády členských států prováděly 
nezbytné škrty ve výdajích, aby vyrovnaly své 
rozpočty, a finanční prostředky ze soukromé 
sféry se během finanční krize vyčerpaly, pomohly 
v tomto složitém období prostředky z regionální 
politiky.

Umožnily v Evropě vytvořit téměř 600 000 pra-
covních míst, což pro řadu členských států před-
stavuje více než 60 % investičního rozpočtu.

Regionální politika rovněž Unii pomáhá zachovat 
si konkurenceschopnost. Přes 85 miliard eur je 
např. určeno na výzkum, vývoj, inovace a služby.

Až do konce roku 2012 to byly právě investice 
z regionální politiky, které umožnily dalším  
5 milionům občanů přístup k širokopásmovému 
internetu. Ke kvalitě života občanů Unie rovněž 

přispěla tím, že 3,3 milionu z nich umožnila pří-
stup k pitné vodě a 5,5 milionu lidí může využí-
vat zařízení na čištění odpadních vod.

INVESTICE NA POMOC EVROPSKÝM REGIONŮM V DOBĚ 
HOSPODÁŘSKÉ KRIZE
Splněno: Na pomoc evropským regionům při řešení současné krize jsme 
zmobilizovali finanční prostředky z regionální politiky.

REAKCE NA NOVÉ A NEPŘEDVÍDATELNÉ VÝZVY
Splněno: Našli jsme nové způsoby řešení přeshraničních výzev a pomohli 
jsme občanům překonat přírodní katastrofy.
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Prostředky z Fondu solidarity EU byly použity na odstranění 
následků zemětřesení v italském regionu Emilia Romagna.

Finanční prostředky vyčleněné na regionální politiku zajistily 
3,3 milionu evropských občanů přístup k pitné vodě.
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ConnIe HeDeGaarDoVÁ
komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu

HLEDISKO KLIMATU SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO PROGRAMU POLITIKY EU
Splněno: Zajistili jsme, aby bylo 20 % rozpočtu EU věnováno na politiky 
související se změnou klimatu a aby byl boj proti změně klimatu začleněn 
do všech hlavních výdajových programů EU.

V čele boje proti 
změně klimatu

Evropská komise s úspěchem navrhla, aby bylo 
20 % z 960 miliard eur činících rozpočet EU 
na období 2014–2020 věnováno na politiky  
v oblasti klimatu. Oproti předchozímu rozpočtu 
to znamená trojnásobný nárůst. Opatření na při-
způsobení se změně klimatu a na snížení emisí 
jsou začleňována do všech hlavních výdajových 
programů EU, zejména do regionální politiky, 
energetiky, dopravy, výzkumu a inovací a spo-
lečné zemědělské politiky. Oblast klimatu je jed-
nou z prioritních oblastí Komise a tento politický 
závazek je podložen významnými finančními 
prostředky.

V současné době je v ekologických odvětvích 
zaměstnáno 4,2 milionu Evropanů. Pouze v tzv. 
obnovitelných odvětvích bylo během posledních 
pěti let vytvořeno přes 300 000 pracovních míst.

Díky opatřením Evropské komise přijatým v rámci boje proti 
změně klimatu vzniklo v uplynulých pěti letech více než  

300 000 pracovních míst v odvětví  
obnovitelných zdrojů energie.

©
 Vattenfall
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Evropská komise spojila všechny členské státy 
a orgány EU v rámci jednotného postoje a stra-
tegie pro jednání v Durbanu a totéž činí před 
novou dohodou, jež má být uzavřena v Paříži  
v roce 2015.

Výsledkem tohoto procesu jsou legislativní 
návrhy, které pomohly snížit emise EU o 18 % 
oproti hodnotám z roku 1990, a HDP přitom  
ve stejném časovém horizontu vzrostlo o 45 %. 
Tyto právní předpisy obsahují jasné cíle spočíva-
jící ve snížení emisí skleníkových plynů o 20 % 
do roku 2020 a první návrhy na snížení o 40 % 
do roku 2030.

Evropská komise navrhla na období do roku 
2030 konkrétní cíle pro emise skleníkových 
plynů a zvyšování podílu energie získané  
z obnovitelných zdrojů. Stanovením těchto cílů se 
zvýší předvídatelnost pro podniky, jež vytvářejí 
pracovní místa, a pro odvětví energetiky, aby 
mohlo zajistit stabilní dodávky energie v EU při 
co nejnižších nákladech.

Evropská komise rovněž připravila plán, který 
Evropské unii umožní snížit do roku 2050 emise 
skleníkových plynů o 80–95 %. Poprvé v historii 
máme vizi, jak evropskou společnost hospo-
dárně transformovat, aby byla konkurence-
schopná a šetrná k životnímu prostředí.

DLOUHODOBÉ JISTOTY PRO PODNIKY, KTERÉ INVESTUJÍ DO 
OBLASTI KLIMATU A ENERGETIKY
Splněno: Poskytli jsme podnikům dlouhodobou jistotu nutnou pro 
investování v oblasti změny klimatu a v energetice.

VEDOUCÍ POSTAVENÍ PŘI MEZINÁRODNÍCH JEDNÁNÍCH O KLIMATU
Splněno: Při mezinárodních jednáních o klimatu jde Evropa příkladem.
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Stanovením dlouhodobých cílů dala Komise podnikům potřeb-
nou jistotu k investicím do opatření v oblasti klimatu  

a v energetice.

Evropská unie i nadále hraje vedoucí úlohu během mezinárod-
ních jednání o změně klimatu.
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ŠTeFan FÜle
komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ – 1. ČERVENCE 2013 PŘISTOUPILO K EU 
CHORVATSKO
Splněno: Přivítali jsme dalšího člena EU – Chorvatsko. Před dvaceti lety 
tuto zemi sužoval konflikt. Nyní je stabilní demokracií, která je schopna 
plnit závazky vyplývající z členství v EU a dodržovat její normy.

Stabilita Evropy 
začíná na jejích 

hranicích

Přistoupení Chorvatska je důkazem transfor-
mační síly a důvěryhodnosti evropské politiky 
rozšíření. Prospělo nejen Chorvatsku, ale i celé 
Evropské unii. Vysílá jasný signál celému regionu 
západního Balkánu: možnost evropské integrace 
zůstává otevřená všem zemím, které o ni usilují 
a které prokážou dostatek vůle k provedení poli-
tických a hospodářských reforem a respekt vůči 
takovým evropským hodnotám, jako je právní 
stát, demokratické zásady a lidská práva.

Přistoupení Chorvatska k EU je důkazem transformační síly  
a důvěryhodnosti evropské politiky rozšiřování.
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Evropská komise zavedla přístup založený na 
pobídkách, který vychází se zásady „více za více“ 
–  čím více reforem a větší pokrok, tím vyšší 
je poskytovaná podpora a jsou navázány užší 
vazby.

Prostřednictvím evropské politiky sousedství 
(EPS) spolupracuje Evropská unie se svými již-
ními a východními sousedy a snaží se dosáh-
nout co nejužšího politického přidružení a co 
nejvyššího možného stupně hospodářské inte-
grace. Budujeme na společných zájmech a hod-
notách, jako je demokracie, právní stát, dodržo-
vání lidských práv, sociální soudržnost, principy 
tržní ekonomiky a udržitelný rozvoj.

Pomoc, kterou EU poskytuje svým sousedům:

• finanční podpora – projektům EPS byly  
v letech 2007–2013 uděleny granty ve výši  
12 miliard eur;

• hospodářská integrace a přístup na trhy EU – 
v roce 2011 dosáhl objem obchodu mezi EU 
a jejími partnery z EPS 230 miliard eur;

• snazší cestování do EU – občanům, a zejména 
studentům ze zemí EPS, bylo v roce 2012 
vydáno 3,2 milionu schengenských víz;

• technická a politická podpora.

•  

Nekompromisní důraz na základní prvky a spra-
vedlivý, avšak zároveň důsledný přístup zvyšuje 
důvěryhodnost procesu rozšíření. Podmínkou 
rozšíření je sdílení hodnot, dodržování zásad  
a realizace důkladných reforem. Jedině tak 
mohou být nové země plně připraveny na člen-
ství v EU.

Pokrok dané země při procesu přistoupení je 
posuzován na základě konkrétních výsledků  
a dopadů reforem. V rané fázi procesu se zamě-
řujeme na fungování právního státu a provádění 

reforem je nepřetržitě a důsledně monitoro-
váno. Velký důraz je kladen na správu ekono-
mických záležitostí a na konkurenceschopnost  
a hospodářský růst, aby se zemím podařilo splnit 
ekonomická kritéria a dosáhly hospodářské kon-
vergence. Na podporu těchto dvou priorit je jim 
poskytována technická a finanční předvstupní 
pomoc.

DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ ZÓNY MÍRU, PROSPERITY A STABILITY V EU
Splněno: Zahájili jsme přístupová jednání s Černou Horou a došlo  
k historické dohodě, která normalizuje vztahy mezi Srbskem a Kosovem 
a která připravila půdu pro zahájení přístupových jednání se Srbskem  
a jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Kosovem*.

TRANSFORMACE NAŠEHO SOUSEDSTVÍ
Splněno: Zahájili jsme novou politiku vycházející z principu „more–for–
more“, kterou chceme partnerům pomáhat při přechodu na demokratický 
systém a dodržování lidských práv.
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Evropská politika sousedství pomáhá partnerům EU při jejich 
přechodu k demokracii a při dodržování lidských práv.

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem  
Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
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lÁsZlÓ anDor
komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ
Splněno: Naší prioritou je pomoci mladým lidem najít si práci.

Pomáháme lidem 
najít práci – 

umožňujeme přístup 
na pracovní trh

V důsledku hospodářské krize ohrožuje neza-
městnanost mladých lidí budoucnost celé jedné 
generace. Evropská komise dala podnět k celo-
evropskému zavedení tzv. záruky pro mladé lidi, 
která po členských státech vyžaduje, aby lidem 
mladším 25 let zajistily individualizované pora-
denství a nabídku zaměstnání, dalšího vzdě-
lávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř 
měsíců po ukončení formálního vzdělávání nebo 
ztrátě zaměstnání.

Za tím účelem mohou členské státy využívat 
prostředky z Evropského sociálního fondu (více 
než 10 miliard eur ročně) a z Iniciativy na pod-
poru zaměstnanosti mladých lidí (6 miliard eur 
na období 2014–2020).

Jako doplněk k záruce pro mladé lidi zahájila 
Komise Evropskou alianci pro učňovskou pří-
pravu s cílem pomoci zvýšit dostupnost a kvalitu 
této formy vzdělávání a také tzv. rámec pro kva-
litu stáží, aby jejich účastníci získali přínosnější 
pracovní zkušenosti.

Návštěva komisaře Lászlóa Andora v učňovském  
středisku výrobce leteckých motorů General Electric  

ve waleském Nantgarwu.
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Podmínky pro občany, kteří se stěhují za prací 
do jiného členského státu, vyvolávají stále větší 
zájem. 

Komise dojednala:

• prosazování pravidel namířených proti 
sociálnímu dumpingu v případě pracovníků, 
kteří jsou dočasně vysláni do jiného státu EU;

• přísnější dodržování a prosazování práv 
pracovníků, kteří se pohybují v rámci EU;

• lepší ochranu mobilních pracovníků před 
diskriminací na základě státní příslušnosti, 
zejména pokud jde o přístup k zaměstnání, 
mzdu nebo pracovní podmínky a

• ochranu důchodových práv pro mobilní 
pracovníky.

Pro lidi, kteří hledají práci v jiné zemi Unie, 
vylepšila Evropská komise portál EURES, a to 

rozšířením nabídky inzerovaných pracovních 
míst a poskytováním informací o práci v zahra-
ničí. Najdete zde téměř dva miliony volných pra-
covních míst a více než 30 000 zaměstnavatelů, 
jakož i informace o platech, sociálním zabezpe-
čení a o pracovních podmínkách v jednotlivých 
členských státech.

Jedním z nejviditelnějších dopadů hospodářské 
krize je značné zvýšení počtu občanů EU žijících 
v chudobě nebo na pokraji chudoby. Jako součást 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udrži-
telný růst podporující začlenění učinila Evropská 
komise z boje proti chudobě výslovný závazek EU. 
S členskými státy se dohodla na tom, že do roku 
2020 by nejméně 20 milionů lidí mělo být chu-
doby zbaveno. Členské státy musí použít alespoň 
20 % svých prostředků z Evropského sociálního 
fondu na sociální začleňování, přičemž důraz je 
třeba u cílových skupin klást na zlepšení doved-
ností a na pomoc znevýhodněným osobám získat 
zaměstnání. Celkově tak bude v EU za tímto úče-
lem vynaloženo 20 miliard.

Evropská komise rovněž připravila pokyny  
s cílem pomoci členským státům zlepšit výkon-
nost jejich sociálních politik. Byl také zřízen Fond 
evropské pomoci nejchudším osobám, který 
disponuje rozpočtem ve výši 3,8 miliardy eur. 
Poskytuje materiální pomoc a podporuje soci-
ální začleňování.

BOJ PROTI CHUDOBĚ
Splněno: Řešení problému chudoby bylo zařazeno mezi výslovné závazky EU.

POMOC MOBILNÍM PRACOVNÍKŮM
Splněno: Usnadnili jsme pohyb pracovníků v celé EU.
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Návštěva komisaře Lászlóa Andora ve vesnici Bódvalenke, 
která realizuje projekty na zlepšení integrace Romů se  

zaměřením na sociální ekonomiku.

Komisař László Andor při projevu na konferenci o mobilitě 
pracovních sil, kterou organizovala Univerzita v Bristolu.
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CeCIlIa MalMsTrÖMoVÁ
komisařka pro vnitřní věci

VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU 
Splněno: Vytvořili jsme společný evropský azylový systém, který zajišťuje 
humánnější zacházení s žadateli o azyl.

Otevřená  
a bezpečná  

Evropa

Evropská komise úspěšně vyjednala nová pra-
vidla pro přijímání žadatelů o azyl v členských 
zemích EU a zacházení s nimi. Jádrem nového 
systému jsou celoevropská pravidla upravu-
jící standardy pro ochranu a přijímání žadatelů  
o azyl. Těm bude zaručena stejná možnost 
mezinárodní ochrany v celé EU, včetně zajištění 
důstojných životních podmínek ve formě ubyto-
vání, ošacení, potravin a příslušných dávek. 

V roce 2013 požádalo v EU o azyl téměř  
435 000 osob. Nejvíce žádostí pocházelo od 
občanů Sýrie (12 %). Většina žádostí byla 
podána v pěti členských státech (Německu, 
Francii, Švédsku, Spojeném království a Itálii) – 
70 % celkového počtu žadatelů. 

Španělská pobřežní hlídka zadržuje u pobřeží Tenerife tradiční rybářskou loď s přistěhovalci na palubě.
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Mezi lety 2008 a 2010 bylo v EU identifikováno 
téměř 24 000 obětí obchodování s lidmi. Evrop-
ské komisi se již podařilo zavést pro pachatele 
této trestné činnosti přísnější tresty a zajistit, aby 
ve všech zemích EU existovala povinnost poskyt-
nout obětem ochranu a pomoc. V zájmu účinného 
řešení této problematiky byl zaveden celounijní 
akční plán proti obchodování s lidmi.

Komisi se rovněž podařilo prosadit nové právní 
předpisy proti sexuálnímu zneužívání dětí, které 
upravují stíhání pachatelů této trestné činnosti, 
ochranu obětí a preventivní opatření. EUROPOL zří-
dil Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě 
(EC3), který se rovněž zabývá sexuálním zneužívá-
ním prostřednictvím internetu a on-line podvody. 
Díky tomu se již podařilo zatknout mnoho pacha-
telů. 

Z podnětu Evropské komise a Spojených států 
vytvořilo 52 zemí globální alianci proti pohlav-
nímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu, 
v jejímž rámci spolupracují, aby zajistily lepší 
identifikaci obětí, mohly jim pomoci a předat více 
pachatelů spravedlnosti. 

Evropská komise vydala svou první zprávu o boji 
proti korupci v EU, která zkoumá problematiku 
úplatkářství ve všech zemích Unie a předkládá 
doporučení, co by se mělo udělat v zájmu jeho 
potlačení. Zpráva obsahuje konkrétní návrhy řešení 
v jednotlivých členských zemích, včetně návrhů na 
posílení transparentnosti ve financování politických 
stran, s cílem zajistit, aby docházelo ke zveřejňo-
vání majetku v případech, kdy je to nezbytné pro 
prevenci střetu zájmů, a návrhů na zvýšení kapa-
city orgánů činných v trestním řízení. 

Korupce v EU stojí daňové poplatníky každoročně 
120 miliard eur, což je částka srovnatelná s ročním 
rozpočtem EU. 

V zájmu boje proti organizovanému zločinu 
Evropská komise navrhla a vyjednala nové 

právní předpisy pro konfiskaci majetku naby-
tého trestnou činností, aby bylo snadnější rychle 
zmrazit majetek pachatelů, pokud se žalobce 
obává, že by jinak majetek nechali zmizet. 

BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI 
Splněno: Podařilo se nám objasnit mnoho trestné činnosti, vypracovali 
jsme první zprávu EU o boji proti korupci a oslabili jsme mnoho skupin 
organizovaného zločinu omezením jejich zisků.

BOJ PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI A POHLAVNÍMU ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ 
Splněno: Zakročili jsme proti obchodování s lidmi a pohlavnímu zneužívání dětí.
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Komise bojuje proti obchodování s lidmi 
a proti pohlavnímu zneužívání dětí. 

Boj proti korupci snižuje miliardové škody, které nezákonná 
činnost Unii ročně způsobuje. 
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DAcIAN cIOlOş 
komisař pro zemědělství a rozvoj venkova

MODERNIZOVANÁ SZP: KVALITNÍ POTRAVINY PRO SPOTŘEBITELE  
A KVALITNÍ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZEMĚDĚLCE
Splněno: Podpořili jsme hospodářský růst v zemědělství a zvýšili jsme 
vývoz, a to i v některých ze států, které krize postihla nejvíce.

Nové perspektivy 
společné zemědělské 

politiky (SZP)

Ekonomická krize představuje pro naše zeměděl-
ství i venkovská hospodářství skutečnou zátěž. 
Na stabilních dodávkách nezávadných a zdra-
vých potravin přitom závisí více než 500 milionů 
evropských spotřebitelů. Společná zemědělská 
politika nadále poskytuje 12 milionům unij-
ních zemědělců potřebné finanční prostředky 
 a podporuje více než 46 milionů pracovních míst  
v zemědělsko-potravinářském odvětví. Obchodní 
dohody přinesly další možnosti vývozu, při-
čemž rozhodnutí o zeměpisných označeních  
a nové programy podpory pomáhají stimulo-
vat poptávku po výrobcích s označením „vyro-
beno v EU“. Mezi nové iniciativy patří program 
na výchovu nové generace mladých zemědělců  
a omezení administrativy. Například školy díky 
ní mohou snáze odebírat ovoce a mléko pro své 
žáky, kteří si tak mohou dopřát pestřejší jídelní-
ček a vyhnout se riziku obezity.  Od roku 2010 
se EU stala čistým vývozcem zemědělsko-po-
travinářských produktů, což potvrzují údaje  
o vývoji našeho zemědělského trhu.

Obchodní dohody přinesly další možnosti vývozu 
a pomohly stimulovat poptávku po výrobcích  

s označením „vyrobeno v EU“.
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Jelikož 77 % území EU se využívá pro zeměděl-
ství a lesnictví, musíme se o naší půdu starat 
nejen kvůli sobě, ale i pro budoucí pokolení.

Nová ekologická pravidla například obnášejí 
fakt, že 30 % plateb vyplácených přímo země-
dělcům bude spjato se zlepšováním životního 
prostředí (například s vytvářením zón ke zvýšení 
biologické rozmanitosti). Rovněž tak 30 % pro-
středků určených na rozvoj venkova je zamě-
řeno na konkrétní regionální priority v oblasti 
ochrany životního prostředí.

Opatření na zvýšení spolupráce zemědělců  
a výzkumných pracovníku umožní, aby tradiční 
zemědělství splňovalo naše potřeby i v 21. století. 
Tato opatření podporují inovace a řeší zásadní pro-

blém, jak produkovat více, a přitom respektovat pří-
rodní zdroje a učit se přizpůsobovat změně klimatu.

Celkové veřejné výdaje na zemědělství jsou hlu-
boko pod 1 % HDP a jsou nižší než v mnoha 
jiných oblastech politiky. Tyto výdaje však před-
stavují i nadále jednu z největších částí rozpočtu 
EU, protože finanční prostředky na zemědělství 
jsou většinou poskytovány na úrovni EU a nikoli 
na vnitrostátní či regionální úrovni.

Reforma pomůže evropskému zemědělství 
udržet si konkurenceschopnost a umožní, aby 
se opíralo o rozhodnutí zemědělců a nikoli 
o byrokratická rozhodnutí (jak např. dokazuje 
plánované ukončení kvót pro mléko a cukr). 
Zároveň nabídne další nástroje, které zeměděl-
cům pomohou při zvládání nestálosti trhu nebo 
krizí. Odstranili jsme podporu pro zemědělské 
podniky na základě historické produkce a zpřís-
nili jsme kritéria způsobilosti pro aktivní země-
dělce, takže podpora se zaměří spíše na země-
dělce, kteří půdu skutečně využívají, a ne na její 
vlastníky. Členským státům byla ve společném 

rámci EU ponechána větší pružnost při řešení 
konkrétních citlivých otázek. Programy rozvoje 
venkova pomohou respektovat různorodost 
života na venkově a jeho tradice a nabídnou 
podporu investicím na regionální a místní úrovni. 
Drobným zemědělcům rovněž pomáháme při-
pravovat dlouhodobější obchodní perspektivy.

LEPŠÍ ZHODNOCENÍ PENĚZ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ 
Splněno: Na příštích sedm let jsme zajistili cílenější, efektivnější rozpočet. 
Je sice menší v absolutních hodnotách, je však rozdělen spravedlivějším 
způsobem a více zaměřen na pracovní místa, hospodářský růst a ochranu 
životního prostředí, jak dokazuje vývoj výdajů naší společné zemědělské politiky.

ŠETRNĚJŠÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, PROSPĚŠNÁ CELÉ SPOLEČNOSTI
Splněno: Reformovaná SZP podporuje udržitelné zemědělské postupy 
více než kdy předtím.
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Naším cílem je pomáhat tradičnímu zeměděl-
ství plnit naše potřeby i v 21. století.

Spravedlivější strukturování nového rozpočtu na zemědělství 
se zaměřuje na vytváření pracovních míst, hospodářský růst  

a na ochranu životního prostředí.
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TonIo BorG
komisař pro oblast veřejného zdraví

SNIŽOVÁNÍ RIZIKA RAKOVINY A ZVYŠOVÁNÍ INFORMOVANOSTI
Splněno: Abychom snížili výskyt rakoviny, zvýšili jsme povědomí občanů 
o rizicích jejího vzniku. Zavedli jsme přísné právní předpisy pro tabákové 
výrobky, abychom omezili jejich konzumaci v EU – kouření je zde totiž 
nejčastější příčinou zbytečných úmrtí.

Zdraví občanů 
prioritou

Evropská komise zřídila Evropské partnerství pro 
boj proti rakovině. Pomáháme členským stá-
tům se sdílením poznatků a zkušeností v oblasti 
prevence rakoviny, řešení otázek souvisejících 
 s léčbou tohoto onemocnění a dále ve vytváření 
jejich národního plánu pro boj proti rakovině.  
V důsledku osvětové činnosti a propagace 
evropských pokynů proběhne v Evropské unii do 
roku 2020 přibližně 500 milionů preventivních 
vyšetření na rakovinu prsu, děložního čípku, tlu-
stého střeva a konečníku.

Prevence zůstává i nadále hlavní prioritou. 
Evropská komise zavedla nové přísné předpisy 
týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje 
tabákových výrobků a produktů souvisejících 
 s konzumací tabáku. Nové právní předpisy mají 
zvýšit informovanost veřejnosti o škodlivém 
vlivu tabáku na zdraví, snížit atraktivitu tabá-
kových výrobků pro mladé lidi a v konečném 
důsledku omezit počet předčasných úmrtí, kte-
rých je v současné době 700 000 za rok.

Kampaně zaměřené na zvyšování informovanosti o riziku 
rakoviny pomáhají odstraňovat nejčastější příčinu úmrtí  

v Evropské unii, které lze zabránit.
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Evropská komise dohlíží na to, aby se k bezpeč-
nosti potravin přistupovalo integrovaně, tedy od 
samotné zemědělské produkce až po spotřebu  
a ve všech fázích dodavatelského řetězce. Kont-
roly provádí u více než 20 milionů provozovatelů 
potravinářských podniků v Evropské unii přes  
100 000 inspektorů a hygieniků, kteří mají za úkol 
odhalit veškerá rizika pro lidské zdraví. Potraviny 
se kontrolují například na hranicích EU, v restaura-
cích, supermarketech a na jatkách.

Než se dostanou ke konečnému spotřebiteli, pro-
jdou potraviny skutečně pečlivou kontrolou. Úkolem 
vnitrostátních inspektorů je odhalit přítomnost pes-
ticidů, chemických reziduí či mikrobiologické konta-
minace. Rovněž se ověřuje, zda jsou řádně dodržo-
vána hygienická pravidla a zda jsou na etiketách 
správně uvedeny informace pro spotřebitele.

Kromě toho se nám podařilo zavést systém sledo-
vání potravinového výrobku v celém potravinovém 
řetězci, počínaje jeho původem. To má zásadní 
význam pro účinné zajištění bezpečnosti potra-
vin i pro odhalování podvodné činnosti související 
 s potravinami.

Evropská komise zavedla nová pravidla pro bez-
pečnost léčiv, aby zajistila, že všechny léčivé 
prostředky prodávané na trhu EU jsou pra-
videlně monitorovány a že se v případě, kdy 
 u pacientů vyvolají nežádoucí účinky, podniknou 
příslušné kroky. 

Podařilo se zlepšit rovněž zapojení pacientů. 
V roce 2012 došlo oproti předchozím dvěma 
letům k 60% nárůstu počtu případů, kdy nežá-
doucí účinky léčiva oznámili přímo sami pacienti. 
To je přímým důsledkem zlepšení mechanismů 
nahlašování takových případů, k němuž došlo 
díky novým pravidlům.

Evropská komise rovněž zavedla nový symbol 
(obrácený černý trojúhelník), kterým jsou jasně 
označovány ty léčivé přípravky, které jsou po 
uvedení na trh předmětem dalšího sledování.

BEZPEČNOST LÉKŮ
Splněno: Zavedli jsme nová pravidla, která zajišťují, že léčivé přípravky 
prodávané na trhu EU patří k těm nejbezpečnějším na světě.

NEZÁVADNOST POTRAVIN
Splněno: Zpřísnili jsme stávající pravidla a kontroly, abychom evropským 
občanům zajistili nejvyšší míru bezpečnosti potravin na světě.
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Evropská politika v oblasti bezpečnosti potravin zajišťuje 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.

Předpisy EU zajišťují, aby se na trh dostaly pouze léky, které 
splňují přísné normy kvality, bezpečnosti a účinnosti.
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neVen MIMICa
komisař pro spotřebitelskou politiku

ABY OBČANÉ MOHLI S DŮVĚROU NAKUPOVAT KDEKOLI V EVROPĚ 
Splněno: Daří se nám řešit stížnosti občanů na jevy spojené s přeshraničním 
nakupováním.

Spotřebitel na 
prvním místě

Jednotný trh 28 členských zemí nabízí spotřebi-
telům skvělé příležitosti a velkou možnost volby. 
Občané si ale musí být jisti, že mohou nakupovat  
s důvěrou. Od roku 2010 bylo za pomoci 
evropských spotřebitelských center vyřízeno  
120 000 stížností evropských spotřebitelů. Dalším 
290 000 spotřebitelům jsme poskytli informace  
o jejich právech. Tato síť financovaná Evropskou unií 
posiluje důvěru občanů a ochotu k přeshraničním 
nákupům.

Síť evropských spotřebitelských center, kterou EU financuje, 
upevňuje důvěru spotřebitelů při nákupech v zahraničí.
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Pro Evropany jsou dobré životní podmínky zvířat 
velmi důležité. Díky evropským právním před-
pisům nyní platí celounijní zákaz testování kos-
metických prostředků na zvířatech. To znamená, 
že každý rok je před utrpením uchráněno kolem  
27 000 zvířat. Kosmetické přípravky testované 
na zvířatech se totiž na evropském trhu již 
nesmí prodávat.

Díky celoevropskému systému varování RA-PEX, 
který provozuje Evropské komise, zajišťuje EU 
vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti 
všech evropských spotřebitelů – od výroby až 
do chvíle, kdy je výrobek používán v domácnosti. 
Podle předpisů EU mohou být na evropský trh 
uvedeny pouze výrobky, jež splňují požadavky 
na bezpečnost. Evropané tak mohou nakupovat 
s klidným vědomím.

BEZPEČNOST VÝROBKŮ
Splněno: Každý rok zakážeme prodej více než 2 000 nebezpečných 
výrobků – od hraček až po automobily, oblečení a elektroniku – aby 
neohrozily bezpečnost evropských spotřebitelů.

ZÁKAZ TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH
Splněno: Zakázali jsme testování na zvířatech v kosmetickém průmyslu.

N
EV

EN
 M

IM
IC

A

Podle evropských předpisů mohou být na evropský trh uvedeny 
pouze výrobky, jež splňují bezpečnostní normy.

Kosmetické výrobky testované na zvířatech se již nesmí  
na evropském trhu prodávat.
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Kde se dozvím více o EU?  
     
NA INTERNETU

Informace ve všech úředních jazycích Evropské unie najdete na portálu Europa: europa.eu

OSOBNĚ

Po celé Evropě byly zřízeny stovky místních informačních středisek EU. Adresu vašeho nejbližšího střediska naleznete na 
internetové stránce: www.europedirect.europa.eu

TELEFONICKY NEBO POŠTOU

Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Na tuto službu se můžete obrátit prostřednictvím 
bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mobilních sítí neumožňují volání na čísla s předvolbou 
00 800 nebo tyto hovory zpoplatňují) či prostřednictvím placené telefonní linky mimo EU: +32 22999696. Můžete také 
využít elektronické pošty v rámci europedirect.europa.eu 

PUBLIKACE O EVROPĚ

Publikace o EU jsou na dosah jednoho kliknutí na internetových stránkách EU Bookshop: bookshop.europa.eu 

Publikace o Evropské unii v češtině můžete získat zde:

EVROPSKÁ KOMISE
Zastoupení v České republice
Evropský dům
Jungmannova 24
111 21 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 224312835 
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu
www.evropska-unie.cz

EVROPSKÝ PARLAMENT
Evropský parlament – Informační 
kancelář
Evropský dům
Jungmannova 24
111 21 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: +420 255708208
E-mail: eppraha@europarl.europa.eu  
www.evropsky-parlament.cz
www.europarleuropa.eu

ÚŘAD VLÁDY ČR
Eurocentrum Praha
Evropský dům
Jungmannova 24
111 21 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: +420 222517526
E-mail: eurocentrum.praha@euroskop.cz
Eurofon 800 200 200
www.euroskop.cz

Zastoupení a kanceláře Evropské komise a Evropského parlamentu existují ve všech zemích Evropské unie. Evropská unie 
má rovněž delegace v dalších částech světa.
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