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Eurolisty prosinec 2020
Vážení čtenáři, vítám vás při čtení posledních Eurolistů v letošním roce. Rok 2020 se zapíše do historie
zejména kvůli pandemii koronaviru, která se výrazně promítla do životů nás všech. O tom, jaký vliv měl
covid-19 na cestování, píšeme na druhé straně. Většina ostatních článků tohoto vydání je orientována do
budoucna - zejména se věnujeme novému víceletému rozpočtu Evropské unie a fondu obnovy evropských
ekonomik. Optimistickou notu jistě posílí reportáž z konference o tom, z jakých všech unijních fondů bude
moci Česká republika čerpat prostředky od příštího roku. Jelikož letošní Vánoce s ohledem na opatření
vynucená koronavirem musíme všichni trávit převážně ve svých domovech, věřím, že oceníte mimořádně
rozsáhlou rubriku “Adventní zábava s Euroskopem”. Ať vás luštění baví a především - ať je příští rok 2021
příznivější než ten letošní! Srdečně vám přeji hodně štěstí a zdraví do nového roku!
Petr Pospíšil, editor
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Z jakých evropských
fondů bude ČR čerpat
po roce 2020?

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie ve
čtvrtek na bruselském summitu prolomili pat
kolem budoucího sedmiletého rozpočtu a
krizového koronavirového fondu, jejichž
schválení dosud blokovalo Maďarsko a
Polsko. Šéfové států a vlád se shodli na
kompromisních pravidlech, za nichž bude
čerpání unijních peněz podmíněno
dodržováním nezávislosti justice. Za úspěch to
označili jak premiéři Maďarska a Polska, tak
lídři dalších států.

9
Adventní zábava
s Euroskopem

Všem 27 členským státům tak bude od příštího
roku k dispozici rozpočet a s ním spojený fond v
celkové hodnotě přes 1,8 bilionu eur (téměř 50
bilionů korun).

5
Co pro střední Evropu
znamená nástroj Next
Generation EU?

"Nyní můžeme začít (rozpočet) uvádět do praxe a
postavit naše ekonomiky zpět na nohy," oznámil
na twitteru shodu Michel.
Lídři souhlasili s návrhem německého
předsednictví, který přesvědčil Budapešť a
Varšavu ke stažení veta. Upřesňující text
stanovuje řadu dodatečných podmínek, za nichž
bude možné některou zemi odstřihnout od
unijních financí, pokud nebude dodržovat
principy právního státu.
Obě středoevropské země, s nimiž již několik let
vedou unijní orgány řízení kvůli obavám z
omezování nezávislosti justice či médií, původně
nechtěly na podmínku přistoupit vůbec, několik
týdnů dojednávaný ujišťující text však označily
za dobrý.
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Polský premiér Mateusz Morawiecki označil
podle agentury PAP dohodu za "dvojité vítězství"
pro svou zemi. Varšava podle něj jednak získá
peníze z unijního fondu a zároveň o ně nebude
moci přijít, neboť byla nastavena velmi podrobná
kritéria využití nové podmíněnosti. "Dostali jsme
důkaz, že EU stojí na jednotě zemí," prohlásil na
společné tiskové konferenci jeho maďarský
kolega Viktor Orbán, podle něhož je zásadní, že
unie v nejdůležitějších věcech rozhoduje
jednomyslně.
Země patřící mezi nejhlasitější zastánce nového
mechanismu - například Francie, Nizozemsko či
Belgie - sice daly najevo obavy, aby dodatečné
podmínky příliš neomezovaly jeho fungování,
nakonec s ním však souhlasily. Například
nizozemský premiér Mark Rutte požadoval
ujištění, že doplňující text nebude vadit
europoslancům, jejichž většina spojení peněz a
vlády práva rázně hájila. Šéf EP David Sassoli
poté lídrům řekl, že považuje kompromis za
přijatelný.
"Evropa míří kupředu, jednotná a se svými
hodnotami," reagoval na dohodu na twitteru
francouzský prezident Emmanuel Macron.
Klíčovou roli získal Evropský soudní dvůr
Schválený text hovoří mimo jiné o tom, že
uplatňování nového pravidla bude "objektivní,
férové, nestranné a založené na faktech". Návrh
také počítá s tím, že pokud by Evropská komise
na základě podmínky související s vládou práva
chtěla některému státu zastavit čerpání dotací,
bude muset věc nejprve posoudit unijní soud. Na
ten se podle Morawieckého Polsko kvůli
mechanismu určitě obrátí.
"Chápu, že některé země se mohou kvůli naprosté
právní jistotě v této důležité věci chtít obrátit na
Soudní dvůr EU. Je to jejich právo. Já očekávám,
že tento proces bude rychlý. Podle mě to budou
spíše měsíce než roky," prohlásila po schválení
kompromisu místopředsedkyně komise Věra

www.eurocentra.cz 1

Jourová. Za pozitivní označila fakt, že se na principu samotném nic
nezměnilo.

eur však byly ostatní země připraveny Maďarsko a Polsko obejít,
čímž by obě země přišly o desítky miliard eur.

Pokud by se k dohodě dospět nepodařilo, hrozilo EU rozpočtové
provizorium. V případě fondu obnovy o objemu tři čtvrtě bilionu

Autor: Euroskop, Evropská rada, čtk, 11.12.2020

Jak pandemie covid-19 ovlivnila cestování v Evropě
Pandemie koronaviru v roce 2020 kromě jiného výrazně
ovlivnila i cestování. Hranice se uzavřely v polovině března a
zákaz skončil 24. dubna, ještě další téměř dva měsíce trvalo, než
se cestování vrátilo alespoň částečně k normálu. Na podzim
vláda cestování neomezila, pro Čechy ale představují
komplikace nařízení ostatních států, například většina zemí EU
zařadila ČR na svůj karanténní seznam, některé již v srpnu.
Podmínkou cestování jsou tak většinou negativní testy na
koronavirus či karanténa po příjezdu. České ministerstvo
zahraničí doporučuje cestovat do zahraničí jen v nezbytných
případech.

Podzimní zpřísnění
Od začátku září uzavřelo své hranice také Maďarsko, které přitom v
květnu patřilo k prvním zemím, kam mohli Češi vyjet. Budapešť
ovšem zakázala příjezdy turistů ze všech zemí a pro občany zemí
visegrádské čtyřky (V4), tedy ČR, Polska a Slovenska, naopak platí
mírnější pravidla. Do Maďarska totiž mohli v případě předložení
negativního testu na koronavirus, ne staršího než pět dnů. Výjimka
pro lidi z těchto středoevropských zemí se ale nelíbila Evropské
komisi.

- Uzavření hranic, o kterém vláda kvůli šíření koronaviru rozhodla
krátce po vyhlášení nouzového stavu 12. března, patřilo k
nejvážnějším zásahům do běžného života. Do ciziny a zpět mohly
jen vybrané skupiny lidí, například řidiči kamionů nebo později
také "pendleři", kteří denně dojíždějí do ciziny za prací. Zákaz
vstupu cizinců na území ČR a cest Čechů do zahraničí, platný od 16.
března, skončil 24. dubna.
- Ale tento formální konec zákazu neznamenal obnovení cest do
zahraničí, řada zemí (včetně ČR a jejích sousedů) totiž od
návštěvníků vyžadovala negativní test na koronavirus. Režim se
pro Čechy začal uvolňovat koncem května, kdy se nejprve pro
kratší cesty navzájem otevřely Česká republika, Slovensko a
Maďarsko. Od 4. června se cestování mezi ČR, Slovenskem a
Rakouskem vrátilo do předkoronavirové podoby, o den později
přibylo také Maďarsko.
Letní uvolnění cestování
- Začátkem června pak česká vláda schválila systém, ve kterém
rozdělila země Evropské unie podle rizika nákazy na tři skupiny,
určující od poloviny června režim při návratu do ČR. Ve stejné době
se také uvolnilo cestování v rámci většiny zemí EU. S opět
rostoucími počty případů nákazy v řadě zemí Evropy včetně České
republiky se ale pravidla během léta v některých zemích znovu
zpřísnila.
- Nadvakrát například omezilo příjezdy Čechů Slovinsko, jež
nejprve vyřadilo ČR z bezpečných států již počátkem července, o
pár dní později ale omezení ohraničilo jen na Moravskoslezský
kraj. Bez omezení mohli Češi znovu do Slovinska cestovat od 17.
července, ale od 7. srpna byla ČR znovu zařazeno mezi středně
rizikové státy. Po vstupu do země byla tak pro Čechy až na výjimky
do listopadu povinná dvoutýdenní karanténa s výjimkou tranzitu na
nejdéle 12 hodin.
- Podobná situace se opakovala také v případě Estonska, které také
vyřadilo Českou republiku ze seznamu bezpečných států už na
začátku července, aby jej do něj poté nakrátko vrátilo a 24. července
opět vyřadilo. Češi tak museli při cestě do tohoto státu do
čtrnáctidenní karantény. Stejná situace platila pro české občany
také v Lotyšsku. Mezi další evropské státy, které pro Čechy zavedly
povinnou karanténu, patřilo Norsko nebo od 29. srpna Velká
Británie.
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Začátkem září omezily Čechům cesty Německo a Belgie, týkalo se
to ovšem jen obyvatel Prahy. Ti museli při cestách do těchto dvou
zemí buď předložit negativní test na koronavirus, nebo zůstat na
dva týdny v karanténě. Přidaly se také Dánsko a Švýcarsko, které na
seznam rizikových zemí zařadily celou ČR. Do Dánska mohli být
vpuštěni z ČR jen ti, kdo mají k cestě pádný důvod. Turisté nikoliv.
Ve Švýcarsku museli lidé po příjezdu z ČR do desetidenní
karantény.
Němci o týden později přidali na seznam epidemicky rizikových
oblastí i Středočeský kraj a za další týden na seznam epidemicky
nebezpečných zemí zařadili prakticky celou ČR s výjimkou
Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
V polovině září zařadilo Česko kvůli šíření koronaviru mezi
rizikové země Slovensko. Při cestě z Česka na Slovensko museli
lidé až na výjimky předložit negativní výsledek testu na
koronavirus ne starší 72 hodin nebo na Slovensku nastoupit do
pětidenní karantény a následně podstoupit test. Začátkem října se
ještě omezily výjimky v tomto opatření.
Vznik jednotného semaforu pro EU
Od 9. listopadu se pravidla pro vycestování lidí z ČR i pro příjezdy
cizinců do republiky s ohledem na epidemii covidu-19 začala řídit
mezinárodním semaforem jednotným pro celou Evropskou unii.
Takzvaný cestovatelský semafor podle míry rizika přiřazuje zemím
barvy od zelené po červenou.
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Většina evropských zemí je červená, což znamená vysoké riziko
nákazy koronavirem, a tudíž i povinnost nechat se testovat na covid.
Zelené jsou země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v
nich přibude na 100.000 obyvatel méně než 25 nových případů
covidu-19 a pozitivní budou méně než čtyři procenta testů. U
oranžových, tedy středně rizikových států musejí podstoupit testy
jen dlouhodobí zahraniční pracovníci, nikoli však pendleři.
- Cestující se ale musejí dál řídit vnitrostátními koronavirovými
opatřeními zemí, do nichž se chystají. Například Bavorsko zrušilo
od 9. listopadu pro české občany výjimku pro cestování s
negativním testem na koronavirus, povinná začala být desetidenní
karanténa, kterou je možné po pěti dnech ukončit negativním
testem na covid.
- Aktualizaci cestovatelského semaforu ministerstvo zdravotnictví
zveřejňuje vždy v pátek a platí od pondělí.
- Od poloviny listopadu se prodloužila výjimka pro cesty z Česka
do zemí označených červenou barvou na takzvaném
cestovatelském semaforu. Bez negativního testu na nemoc covid19 bude možné v nutných případech vyjet až na 24 hodin, dosud
platila obecná výjimka na maximálně 12 hodin. Týká se to cest ze
zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů.

Zároveň se rozšiřuje možnost cestování pro nesezdané páry.
- Červené byly v polovině listopadu v semaforu všechny státy
sousedící s ČR a také další evropské země s výjimkou Řecka,
Estonska, Finska, Norska, Dánska, Irska, Islandu a Vatikánu. Řecko
přibylo na seznam červených zemí 20. listopadu. Na konci
listopadu se do červených zemí přesunuly i Lotyšsko a Estonsko,
naopak Kypr a Baleárské ostrovy se přesunuly do oranžové barvy
upozorňující na střední míru rizika.
- Podle aktuální vyhlášky ministerstva zdravotnictví jsou od 7.
prosince zeměmi s nízkým rizikem nákazy Austrálie, Dánsko,
Finsko, Irsko, Island, Japonsko, Jižní Korea, Malta, Norsko, Nový
Zéland, Singapur, Thajsko a Vatikán, Kanárské a Baleárské ostrovy,
Azory a Madeira. Nově budou potřeba testy na koronavirus při
návratu z Kypru. Cestování do USA je omezeno.
- Podle sdělení českého ministerstva zahraničí nebude možné od
středy 9. prosince jezdit na nákupy do Bavorska, tamní vláda
zpřísní protikoronavirová opatření. Zákaz bude platit zatím do
úterý 5. ledna. Bez karantény a negativního testu na covid-19 budou
moci stále překračovat hranice pendleři a rodinní příslušníci.
Autor: Euroskop, Re-open EU, čtk, 8.12.2020

Pařížská úmluva OSN o změně klimatu: Pět let úsilí o snížení emisí
V sobotu uplyne pět let od podepsání Pařížské úmluvy OSN o
změně klimatu. Přečtěte si hlavní body obsahu a souvislosti
jejího schvalování.
- Pařížská úmluva OSN o změně klimatu, která byla uzavřena 12.
prosince 2015, vstoupila v platnost v listopadu 2016. Podle
dokumentu, který nahradil Kjótský protokol, má být oteplování
udrženo pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání
s předindustriálním obdobím.
- Smlouva ukládá všem smluvním stranám povinnost stanovit si
vnitrostátní redukční příspěvky a plnit je. Na základě Dohody se ČR
společně s ostatními členskými státy EU zavázala ke společnému
cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o nejméně 40
procent ve srovnání s rokem 1990. Letos v září ale předsedkyně
Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová řekla, že EU by
měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent
proti stavu z roku 1990. Evropský parlament si dokonce
představuje ještě náročnější cíl - EU by podle něj měla emise
zredukovat o 60 procent.
- Pařížský smlouva vymezuje také okruhy spolupráce při řešení
ztrát a škod způsobených negativními dopady změny klimatu mezi
smluvními stranami a potvrzuje povinnost rozvinutých států
poskytovat finanční podporu rozvojovým zemím. Na finanční
podpoře se mohou dobrovolně podílet i ostatní státy. Poprvé se tak
jasně připouští, že hospodářská situace v rozvojových státech se
vyvíjí a že některé z nich jsou již samy schopné podílet se na
financování ochrany klimatu.
- Smlouvu dosud podepsalo 197 zemí včetně ČR a k říjnu 2016 se
podařilo dosáhnout cíle, aby dohodu ratifikovalo 55 zemí, které se
celkově podílejí na více než 55 procentech emisí skleníkových
plynů světa. Dohoda pak do 30 dní mohla vstoupit v platnost.
- Smlouvu dosud ratifikovalo 189 zemí (ČR v roce 2017). Spojené
státy, které jsou po Číně druhým největším producentem CO2, ale
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Eiffelova věž vyzdobená slogany mezinárodní konference
o klimatické změně v prosince 2015. Zdroj: čtk

od smlouvy v červnu 2017 odstoupily. Americký prezident Donald
Trump uvedl, že dohoda by stála Američany biliony dolarů, zrušila
pracovní místa a brzdila ropný, plynárenský, uhelný a
zpracovatelský průmysl. Uvedl ale také, že je otevřený novému
projednání podmínek dohody. Nově zvolený americký prezident
Joe ale Biden dal jasně najevo, že hodlá v této věci zcela obrátit kurz
a dřívější závazky opět respektovat.
- Evropská unie má dokonce ještě ambicióznější cíl, na který ale
nemají všechny země jednotný názor. Vedení unie chce, aby EU
byla v roce 2050 neutrální z hlediska emisí skleníkových plynů.
- Kritici dohodě vyčítají, že nestanoví pevné a závazné termíny pro
omezování emisí.
- Pařížská úmluva nahradila Kjótský protokol o snížení emisí
skleníkových plynů, na kterém se dohodli zástupci 159 zemí v
prosinci 1997 v japonském Kjótu a který vstoupil v platnost v únoru
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2005. Podle dokumentu měly být v letech 2008 až 2012 sníženy
celkové emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v
průměru o 5,2 procenta v porovnání s rokem 1990. Platnost
protokolu byla nakonec prodloužena do letošního roku.
- Kjótský protokol o snížení emisí skleníkových plynů byl
protokolem k Rámcové konvenci OSN o změnách klimatu
(UNFCCC), která byla přijata v červnu 1992 v Riu de Janeiro a
vstoupila v platnost v březnu 1994. Zlomem se stala konference o
změnách klimatu v Dauhá, kde byla platnost Kjótského protokolu
prodloužena do roku 2020. Cílem takzvaného Kjótského protokolu
II bylo do letošního roku snížit celosvětové emise skleníkových
plynů nejméně o 18 procent v porovnání s rokem 1990.

- Dokument měl od počátku řadu kritiků. Jedni mu vyčítali, že je
vzhledem k vynaloženým nákladů neefektivní, jiní jej zase
kritizovali jako málo ambiciózní. Evropa například své cíle splnila,
celkově se ale podle zprávy Programu OSN pro životní prostředí
koncentrace skleníkových plynů od roku 2000 zvýšila asi o 20
procent.
- USA Kjótský protokol podepsaly, ale odmítly jej ratifikovat s tím,
že by poškodil jejich hospodářství, a protože se ke konkrétnímu
závazku snižování emisí nepřipojily Čína a Indie.
Autor: Euroskop, čtk, 10.12.2020

Mogheriniová promluvila na úvod Prague European Summit 2020
některých případech podle ní (jako například při jednání o již
zmíněné íránské jaderné dohodě) – mohou být tyto země i našimi
partnery.
Složitý vztah s Tureckem
Vztah s Tureckem je podle ní ještě složitější, protože jde o členský
stát NATO a partnerský stát EU, s nímž sedmadvacítka sdílí celní
unii. Vůči Ankaře Mogheriniová proto doporučuje takový přístup,
který v sobě spojí otevřenost ohledně problematických témat, jež
poprávu kritizujeme, s nezbytností neztratit povědomí o
pozitivních aspektech vzájemného vztahu.
Federica Mogheriniová

© EC

Krátce po zahájení letošního ročníku Prague European
Summit přednesla svoje hlavní vystoupení bývalá vysoká
představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Federica Mogheriniová. Hovořila o tom, jak by měla vypadat
unijní zahraniční politika i vztah zemí sedmadvacítky k Číně,
Rusku či Turecku.
Podle italské političky, která v současné době působí jako rektorka
prestižní univerzity College of Europe, poslední čtyři roky
představují pro Evropskou unii náročný test, protože musela čelit
vícero výzvám. Unie se ocitla v situaci, kdy musela jednat v
některých zahraničněpolitických otázkách osamoceně, uvedla
Mogheriniová s odkazem na snahu evropských představitelů o
zachování jaderné dohody s Íránem.

A jaké tři atributy by podle Mogheriniové měly vystihovat unijní
zahraniční politiku v nadcházejících letech? Konzistentnost,
vůdcovství a autonomie.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Podívejte se na
nejkrásnější fotografie
letní fotosoutěže
na Facebooku
EC Pardubice a EC Hradec Králové

V reakci na dotaz moderátora, zda Unie v případě krizí ve svém
sousedství není spíše pozorovatelem než aktérem, Mogheriniová
řekla, že žádný konflikt v současném světě není takového
charakteru, aby jej mohla vyřešit pouze jedna světová velmoc.
Unijní snaha potřebuje, aby došlo k mobilizaci i dalších spojenců a
partnerů.
Autonomie neznamená dělat věci proti Američanům
Ačkoli pravidla rozhodování v otázkách zahraniční politiky na
úrovni EU vyžadují jednomyslnost, podle Mogheriniové tento
požadavek nezpůsobuje problémy. Unie podle ní do budoucna musí
konsolidovat svoji autonomii. „To neznamená dělat věci proti
Spojeným státům či bez nich," doplnila.
Vztahy s Čínou i Ruskem pokládá bývalá vysoká představitelka
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku za komplexní – v
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Co pro střední Evropu znamená nástroj Next Generation EU?
Lídři členských zemí EU se na summitu Evropské rady v
červenci letošního roku dohodli jednak na podobě nového
víceletého finančního rámce pro období 2021, jednak na
mimořádném nástroji – pojmenovaném Next Generation EU –
sledujícím cíl obnovy a oživení evropské ekonomiky po
pandemii koronaviru. Vše ještě musí schválit Evropský
parlament a v souvislosti s rozpočtem v nedávné době vznikly
spory okolo ustanovení o dodržování vlády práva. Přesto lze
hovořit o ambiciózních fiskálních plánech Unie. Jak na ně lze
nahlížet ze středoevropské perspektivy?

Ačkoli se o kritériích, podle nichž se určoval rozsah prostředků
vyčleněných z fondu Next Generation EU jednotlivým zemím,
vedla debata, zřízení fondu Next Generation EU nakonec bylo
dosaženo jednomyslně. Hrdinková vyzdvihla i to, že díky
dostatečnému objemu finančních prostředků bude Unie kromě
tradičních politik schopná financovat i svoje nové priority.
Dobře zacílená a vhodně koncipovaná pomoc ve správnou
chvíli
Podle Skrokové není pochyb o tom, že země Visegrádské čtyřky
čeká – stejně jako většinu ostatních zemí – kvůli koronaviru
výrazný ekonomický pokles. S Milenou Hrdinkovou se v
pozitivním hodnocení fondu obnovy Next Generation EU zcela
shodla. Pomoc podle ní přichází ve správnou chvíli a je dobře
zacílená a koncipovaná, uvedla Skroková. Ocenila přitom, že
všechny unijní členské státy dostanou z nástroje určitou podporu a
ty státy, které ji potřebují nejvíce, získají největší podíl.
„Sledujeme revoluční změnu způsobu organizace evropského
rozpočtu," uvedl Andor. Zatímco v minulosti byl podle něj unijní
rozpočet orientován procyklicky, nyní je koncipován proticyklicky.
Kromě toho se zaobírá i dalšími výzvami, jako je digitální
transformace či boj proti klimatické změně.

Na toto téma hovořili účastníci panelové diskuze uspořádané v
rámci letošního ročníku Prague European Summit. Debaty se v roli
panelistů zúčastnili státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, dále Emilia Skroková ze Světové banky a
László Andor reprezentující Foundation for European Progressive
Studies. Debatu moderoval Vladimír Bartovic z Institutu pro
evropskou politiku Europeum.
Objem prostředků je ohromný
„Objem prostředků je ohromný," stručně zhodnotila mimořádné
nástroje schválené Evropskou unií za účelem obnovy a oživení
evropské ekonomiky po pandemii covid-19 Hrdinková s odkazem
na částku čítající přibližně 180 miliard korun, které by měla mít
Česká republika k dispozici. Státní tajemnice dodala, že teprve
uvidíme, jakým způsobem jednotlivé členské země s prostředky z
fondu obnovy, nesoucího označení „Next Generation EU", využijí.
Avšak jak připomněla, národní plány čerpání z tohoto
mimořádného nástroje musí být předloženy Komisi a podléhají
schválení.

Ani ve světle nových výzev by se neměla opomíjet konvergence
Hrdinková zároveň poznamenala, že je důležité, aby se ani ve světle
nových výzev a priorit nezapomínalo na dlouhodobý, průřezový cíl
evropských politik, jehož dosud nebylo zcela dosaženo – sbližování
rozdílu mezi bohatšími a chudšími členskými zeměmi EU, tedy
konvergence. Země Visegrádské čtyřky stále nemohou považovat
tento cíl za zcela splněný.
„Věřím, že budeme pokračovat v posilování konvergence. Jsou to
bohatší země EU, které profitují z konvergence mezi členskými
státy," vysvětlila státní tajemnice pro evropské záležitosti, proč je
naplnění této ambice v zájmu celé sedmadvacítky. „Pokud
potřebujeme i nadále konvergovat a současně s tím se vypořádávat s
dopady covid-19, potřebujeme k tomu peníze," uvedla Hrdinková,
proč jsou pro země Visegrádské čtyřky finanční prostředky z
unijních rozpočtových nástrojů v současné době ještě důležitější
než kdy jindy.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Z jakých evropských fondů bude ČR čerpat po roce 2020?
Počátek třetí dekády současného milénia bude pro Evropskou
unii i Českou republiku ve znamení mnoha výzev a příležitostí,
které odráží probíhající debata o novém víceletém rozpočtu
(tzv. víceletém finančním rámci) Unie. Podoba jeho návrhu
zohledňuje jednak nutnost reagovat na pandemii koronaviru,
která tvrdě zasáhla evropské ekonomiky, jednak snahu o
dosažení nových cílů v podobě digitalizace a ekologické
transformace. O rozpočtových nástrojích, které bude mít
Česko i ostatní členské země EU k dispozici, diskutovali
účastníci online konference uspořádané Ministerstvem pro
místní rozvoj.
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Úvodní slovo konference, pojmenované „Evropské fondy po roce
2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR", pronesla ministryně
pro místní rozvoj Klára Dostálová. Připomněla, že skutečnost, že se
v letošním roce Evropou prohnala pandemie nemoci covid-19,
způsobila výrazné navýšení celkového objemu prostředků, na něž
si Česko z „evropských peněz" může sáhnout.
Objem prostředků je s minulým rozpočtem nesrovnatelný
Zatímco v roce 2013, kdy se dojednávaly detaily sedmiletého
rozpočtového období, které letos dobíhá, Česko mohlo počítat s
celkovými prostředky okolo 500 miliard korun, v rámci

www.eurocentra.cz 5

Jednotlivé rozpočtové nástroje, které budou k dispozici od roku 2021. Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

nadcházejícího období by do naší země mohla doputovat částka
takřka dvojnásobná – okolo 960 miliard korun.
To ovšem podle ministryně s sebou přináší rovněž jisté závazky a
povinnosti. „Budeme muset podpořit absorpční kapacitu," zmínila
Dostálová jeden z klíčových aspektů pro řádnou implementaci
projektů podpořených z evropských prostředků. Situace bude podle
ní obtížná i kvůli množství a komplexnosti jednotlivých řádných
rozpočtových nástrojů i mimořádných facilit, zřízených ve snaze
oživit ekonomiku po covid-19.
Různorodé rozpočtové nástroje: Vláčky, které k nám jedou z
Bruselu
V rámci prvního panelu konference pozvaní experti diskutovali o
jednotlivých stěžejních nástrojích, s nimiž evropský rozpočet
počítá pro léta 2021-2027. Daniela Grabmüllerová z ministerstva
pro místní rozvoj navázala na analogii, uvedenou ministryní
Dostálovou, podle níž jednotlivé nástroje lze přirovnat k několika
různorodým vlakům, které k nám počínaje rokem 2021 pojedou z
Bruselu.
„Buď se nám do nich podaří nastoupit, nebo nám ujedou," uvedla
Grabmüllerová metaforicky. Pokračovala v železničářské
terminologii i nadále a Facilitu na podporu oživení a odolnosti,
nejdůležitější součást fondu obnovy „Next Generation EU",
označila doslova za rychlík. Jinými slovy investice z tohoto
nástroje podle ní bude potřeba provést velice rychle.
Z fondu obnovy bude potřeba čerpat extrémně rychle
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V rámci politiky soudržnosti Česku podle Grabmüllerové připadne
částka okolo 560 miliard korun. Dodala, že ministerstvo pro místní
rozvoj je připravené předat vládě tzv. „Dohody o partnerství", jež
jsou zastřešujícím dokumentem poskytujícím základ pro realizaci
jednotlivých operačních programů, do čtyř měsíců od schválení
potřebné evropské legislativy.
„Budeme usilovat o to, aby všechny vláčky dojely do cílových
stanic včas, bezpečně a s vagóny plně naloženými úspěšných a
smysluplných projektů," zakončila svůj příspěvek v pozitivním
duchu Grabmüllerová. Pro úspěch projektů jsou podle ní potřebné
následující atributy: kvalitní příprava projektu vycházející z
reálných potřeb a reálné absorpční kapacity, spolupráce se všemi
aktéry a v neposlední řadě mít na vědomí faktor času.
Definitivní částka z fondu obnovy závisí na ekonomických
ukazatelích
Silvana Jirotková z Ministerstva průmyslu a obchodu následně
hovořila o fondu obnovy Next Generation EU a její nejdůležitější
složce – Facilitě na podporu oživení a odolnosti. Souhlasila s
charakteristikou, že se jedná o nejrychleji dostupný zdroj financí,
které bude mít Česká republika k dispozici. Definitivní finální
suma, která se do Česka dostane, ještě není známa, neboť je její
stanovení navázáno na výkonnost české ekonomiky v některých
proměnlivých ekonomických parametrech, jako jsou HDP či
nezaměstnanost.
Podle aktuálních propočtů ovšem podle Jirotkové můžeme počítat s
částkou okolo 172 miliard korun, přičemž sedmdesát procent z
alokace těchto prostředků by mělo být zazávazkováno do konce
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Priority politiky soudržnosti 2021-2027.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

roku 2022 a zbytek do roku 2023. Samotná realizace projektů pak
bude moci probíhat i po tomto období, neboť je bude možné
proplácet až do roku 2026.
Národní plán obnovy se připravuje, zohlední ekologii a
digitalizaci
Česká republika musí připravit tzv. Národní plán obnovy, jenž
vezme v potaz doporučení adresovaná Česku v rámci tzv.
evropského semestru během posledních dvou let. Národní plán
obnovy musí být v souladu s cíli Evropské unie o dosažení reformy
zejména v oblasti ekologické a digitální transformace, proto 37
procent z alokace fondu obnovy musí být směrováno do „zelených"
projektů a 20 procent do projektů napomáhajících digitalizaci.

Fond obnovy nutí více uvažovat nad smyslem investic
V čem je podle Jirotkové fond obnovy specifický? „Jeho výhodou i
nevýhodou je tlak Evropské komise na to, abychom činili reformy,"
uvedla a pokračovala: „Nutí nás to více přemýšlet nad smyslem
investic, obhájit do čeho investovat, jaké reformy učiníme a kolik
nás to bude stát."
David Koppitz z ministerstva pro místní rozvoj si poté vzal pod
drobnohled další z rozpočtových nástrojů, Fond pro spravedlivou
transformaci. Jeho cílem je pomoc strukturálně postiženým
regionům, což je v souladu s cíli regionální politiky státu
promítající se do strategií regionálního rozvoje. Speciální pomoc
těmto regionům je podle Koppitze zcela na místě: „Na tyto regiony
nejvíce dopadne tlak na přechod k nízkouhlíkové ekonomice,"
vysvětlil.

Unie ovšem ve svých podmínkách akcentuje i další klíčové aspekty
projektů, které by měly být podpořeny z fondu obnovy. Mezi tyto
tzv. vlajkové lodi patří například obnovitelná energie, energetická
účinnost, čistá mobilita, vysokorychlostní internet, modernizace
digitálních veřejných služeb či evropský průmyslový cloud.

Fond pro spravedlivou transformaci podpoří české uhelné
regiony

Česká republika předložila Evropské komisi návrh (tzv.
„Východiska") Národního plánu obnovy, v současné době
probíhají jednání s Komisí a finální verze národních dokumentů
bude Evropská komise od členských států přijímat od ledna do
dubna nadcházejícího roku.

Motivem pro vznik Fondu pro spravedlivou transformaci je podle
něj právě potřeba vytvořit stimuly pro přechod k nízkouhlíkové
ekonomice. „Jde o první a velmi unikátní pokus o rozvoj našich
uhelných regionů, nejde o konzervaci současného stavu," řekl
Koppitz. Projekty podpořené z Fondu pro spravedlivou
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transformaci musí sledovat reálnou změnu, spojenou s transformací
energetiky – neboť, jak Koppitz zdůraznil, tři české kraje, které
budou z toho nástroje čerpat – Moravskoslezský, Ústecký a
Karlovarský – se potýkají se strukturálními problémy způsobené
postupným odklonem od těžby uhlí. „Zatím se plně nedaří zavírat
nůžky regionálních rozdílů," připustil Koppitz existenci problému,
který se snaží Fond pro spravedlivou transformaci zmírnit.
Transformace podle Koppitze vyvolá změny v oblasti hospodářství
a kvality života a v regionech vzniknou nové ekonomické aktivity.
Fond pro spravedlivou transformaci podpoří projekty sledující
širokou paletu cílů, zahrnující podporu produktivních investic,
malých a středních podniků, startupů, inovací, moderních
technologií, dekontaminaci, oběhové hospodářství, ale i „měkké
cíle", jak jsou rekvalifikace, vzdělávání či sociální inkluze. Proces
využití Fondu pro spravedlivou transformaci bude podle Koppitze
rychlý, avšak přehledný, transparentní a participativní.
K úspěchu vede vyváženost, připravenost, srozumitelnost,
stabilita
A jaké faktory pokládá za důležité pro úspěch tohoto rozpočtového
nástroje? Srozumitelnou evropskou legislativu, kvalitní Plán
spravedlivé územní transformace, vyváženost celého plánu,
připravenost samotných investic, nalezení shody mezi relevantními
aktéry a v neposlední řadě stabilitu institucí.
Jan Kříž z ministerstva životního prostředí svého předřečníka
doplnil. Je podle něj dobře, že pro tuzemské uhelné regiony vznikl
samostatný program a zároveň je důležité si uvědomit, že Fond pro
spravedlivou transformaci se zdaleka netýká pouze snižování emisí
oxidu uhličitého. Kříž zároveň diváky informoval o tom, že již nyní
podle něj lze říct, že v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci
vznikají kvalitní projekty, v jejichž případě jde skutečně iniciativa
zespodu. V současnosti podle se podle jeho slov zužuje seznam
prioritních témat a projektů.
Hlavním cílem Modernizačního fondu je dekarbonizace
Kříž zároveň představil další z nástrojů, kterým je Modernizační
fond. Ten se týká oblastí energetiky, energetické účinnosti,
snižování emisí oxidu uhličitého a podílu uhlí v energetice nebo
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využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavní cíl
Modernizačního fondu představuje dekarbonizace energetiky.
Výhodu tohoto rozpočtového nástroje Kříž spatřuje ve schopnosti
zaplatit větší infrastrukturní reformy a ve větší míře flexibility, než s
jakou se setkáváme například v případě fondů kohezní politiky.
Posledním odborníkem, jenž vystoupil v rámci úvodního panelu
konference, byl Michal Částek z ministerstva financí. Ten ve svém
příspěvku zejména přiblížil proces provázející vyjednávání a
schvalování současného unijního víceletého rozpočtu (finančního
rámce).
Proces schvalování nového rozpočtu je výrazně opožděn
Poukázal na to, že legislativní zpoždění je v případě víceletého
finančního rámce 2021-2027 ještě větší, než jak tomu bylo při
dojednávání současného rozpočtu Unie. Situace je taková, že není
doposud schválena ani legislativa k víceletému finančnímu rámci,
ani sektorová legislativa poskytující samotný podklad pro čerpání.
Zpoždění podle Částka zapříčinily jednak institucionální změny na
úrovni EU (volby do Evropského parlamentu, změna personálního
obsazení hlavních unijních institucí), jednak pandemie nemoci
covid-19.
Evropská komise na situaci vzniklou koronavirem reagovala třemi
hlavními kroky. Zaprvé zavedením flexibilnějších pravidel pro
čerpání z fondů kohezní politiky, zadruhé rozvolněním pravidel pro
státní podporu, zatřetí zřízením mimořádného fondu obnovy „Next
Generation EU" nad rámec standardního unijního víceletého
rozpočtu. Tento fond podle Částka zlepší rozpočtovou pozici Unie v
bezprostředním období, avšak zhorší ji po roce 2028, od kdy Unie
začne dluh splácet.
Z hlediska toho, čeho se podařilo Česku během jednání o
nadcházejícím víceletém finančním rámci dosáhnout, Částek
vyjmenoval navýšení prostředků z Kohezního fondu, flexibilitu pro
převody prostředků mezi jednotlivými fondy kohezní politiky a v
neposlední řadě i navýšení míry spolufinancování ze strany
Evropské unie.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop
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nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší
poznání EU a aspektů členství České republiky v Evropské unii
Podrobné informace o činnosti a akcích Eurocenter najdete na:
www.eurocentra.cz
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