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Euroskop v dubnu
V dubnu 2010 došlo na Euroskopu ke dvěma důležitým změnám. Zjednodušila a zpřehlednila se navigace na
homepage  i  v  jednotlivých  sekcích  (podívejte  se  na  příkladu  sekce  Evropská  unie
http://www.euroskop.cz/8/sekce/evropska-unie/).  Vylepšením  prošlo  také  fultextové  vyhledávání Euroskopu,
které je rozděleno na tři kategorie - Informace o EU, Aktuality o EU a Komentáře, rozhovory.

Věříme,  že  Vám změny usnadní  práci  s  naším webem. Případné reakce nebo připomínky můžete  napsat  na mail
euroskop@vlada.cz.

redakce Euroskopu

Stane se česká diplomacie
znovu obětí domácích sporů?
Zahraničně-politické programy domácí stran byly
hlavním  tématem  konference  s  názvem Česká
zahraniční politika po volbách 2010, kterou minulý
týden  uspořádala  Asociace  pro mezinárodní
otázky ve spolupráci s instiutem CERGE.

V  jeho  budově  zasedli  senátor  Alexandr Vondra
(ODS),  poslanec  Lubomír  Zaorálek (ČSSD),
místopředseda  TOP09  Marek  Ženíšek, bývalá
europoslankyně Jana Hybášková (nyní na kandidátce
KDU-ČSL),  vedoucí  zahraniční  sekce Strany
Zelených  Jiří  Časlavka  a místopředsedkyně
zahraničního  výboru  sněmovny  Kateřina Konečná
(KSČM).

Časlavka: Pojďme si napravit reputaci

Konferenci  otevřel  zástupce  Strany  Zelených, podle
kterých  by  náprava  reputace  měla  být prvním
povolebním úkolem české diplomacie, ať už bude její
reprezentace jakákoli. V souladu s programem strany
Čáslavka  apeloval  na  větší  zahraniční angažovanost
ČR v oblasti lidských práv a rozvojové pomoci, která
je  podle  něho  v  současnosti  nedostatečná. Rovněž
odsoudil  vývoz  našich  zbraní  do  konfliktních  zón a
účast na válečných misích v Iráku a Afghánistánu. V
dalších otázkách obrany vyzval k preferenci společné
zahraniční  a  bezpečnostní  politiky  EU  před NATO,
jehož  mise  označil  za  konfliktní.  Časlavka  v závěru
svého  výstupu  vyjádřil  nutnost  generační obnovy
české  diplomacie  a  předání  jejího  řízení pokolením
nezasaženým  studenou  válkou  a  traumaty minulosti,
jak se vyjádřil.

Alexandr  Vondra  a  Lubomír  Zaorálek  na konferenci
Asociace  pro  mezinárodní  otázky  Česká zahraniční
politika po volbách 2010 (zdroj: AMO)

Konečná:  KSČM  volá  po  politice  v  souladu s
mezinárodním právem

Kateřina  Konečná  ve  svém  pacifistickém výstupu
vyzvala  k  mírové  politice  jaderného  odzbrojení  a k
řešení  zahraničně-politických  sporů  na  co nejširší
mezinárodní  úrovni.  Komunisté  podle  ní  usilují o
diplomacii pevně zakotvenou v mezinárodním právu,

kde  přístup  dvojího  metru  nedostane  šanci.  V této
souvislosti  narážela  především  na problematické
uznání  Kosova,  kde  se  Evropská  unie  jako celek
neshodla.  Jménem své  strany  dále  přivítala ratifikaci
lisabonské  smlouvy  a  ocenila  prezidentovu snahu
jednou pro vždy uzavřít otázku Benešových dekretů.

Vondra:  Stát  české  velikosti  nesmí praktikovat
cik-cak strategii

Bývalý vicepremiér a někdejší  šéf  diplomacie ze své
pozice  vyzval  spolupanelisty  především k
zahraničně-politické  kontinuitě.  V bezpečnostní
otázce  napadl  vystoupení  obou  předchozích řečníků,
když  prohlásil,  že  nelze  na  jedné  straně vychvalovat
mezinárodní  spojenectví  a  v  zápětí  lavírovat nad
českou participací v zahraničních misích. Zde označil
naší účast za nutnou, především s ohledem na princip
reciprocity vojenské pomoci. Senátor rovněž vyzval k
větší  angažovanosti  v  mezinárodních institucích
zejména  s  poukazem  na  konec  období výsluní,
kterého  si  středo  a  východoevropská diplomacie
užívala  ještě  na  přelomu  tisíciletí.  Vondra  na závěr
svého  výstupu  označil  za  nutné  ukončit resortismus
mezi  zahraničně-politickými  orgány  české státní
správy  a  vyjádřil  nutnost  alespoň elementárního
konsenzu,  který  podle  senátora  české diplomacii
příliš často chybí.

Kateřina  Konečná  z  KSČM  na  konferenci Asociace
pro mezinárodní otázky (zdroj: AMO)

Zaorálek:  Stabilní  domácí  politika  rodí silnou
zahraniční pozici

Lubomír  Zaorálek  hned  na  začátku  svého příspěvku
zdůraznil  pravidlo,  podle  kterého  se  silná zahraniční
politika se vždy odvíjí od řízení vnitrostátních afér. V
této  souvislosti  označil  naší  diplomacii za
nepředvídatelnou a nekonsenzuální, ani jedno z čehož
si  český  stát  vzhledem  ke  své  velikosti  a nemůže
dovolit.  Zaorálek  ve  shodě  s  Vondrou  apeloval na
větší  angažovanost  ČR  ve  světě,  kde  Praha nebude
figurovat  jako  pozorovatel  a  přesune  se  blíže do
centra dění. Stejně se vyjádřil i v otázce EU, kde má
Česká  republika  podle  Zaorálka  potenciál,  dostat se
do  samého  středu  událostí.  Poslanec  dále označil
rozšíření  EU,  projekt  východního  partnerství a
energetiku  za  hlavní  zahraničně-politické priority
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ČSSD.  V  této  souvislosti  ocenil  současnou pozici
českého  komisaře,  která  by  měla  těmto cílům
napomoci.  Zaorálek  na  závěr  svého vystoupení
apeloval na intenzivnější spolupráci s USA a to nejen
na bilaterální úrovni, ale především v rámci EU.

Hybášková:  Chybí  zde  konsenzus  v  jednání  i ve
výkonu diplomacie

Tak  jako  předchozí  řečníci,  i  bývala europoslankyně
ve  svém  vstupu  volala  především  po konsenzu,
kterému  se  české  zahraničně-politické  scéně zoufale
nedostává.  V  této  souvislosti  poukázala  na nutnost
kompromisu,  což  ilustrovala  na  příkladu Evropské
unie,  kterou  právě  ústupky  drží  pohromadě. Rovněž
načrtla hlavní priority KDU-ČSL, pod níž kandiduje,
které  označila  jako  3  „E   -  tedy ekonomiku,
energetiku  a  environmentální  politiku. Hybášková
dále  apelovala  na  intenzivnější  vztahy  se Spolkovou
republikou, které se podle jejího názoru nepohnuly od
dob  česko-německé  deklarace  a  které  označila za
klíčové  nejen  pro  diplomacii,  ale  především pro
hospodářské otázky.

Zástupkyně  KDU-ČSL  Jana  Hybášková a
místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek (zdroj: AMO)

Ženíšek:  Naše  členství  v  aliancích  je podmíněno
aktivní účastí

Reprezentant  TOP09 charakterizoval
zahraničně-politický  program  své  strany slovy
„spolehlivost,  odpovědnost,  předvídatelnost a
konzistence  .  V  zápětí  ovšem  kriticky  podotkl, že
právě  tyto  čtyři  atributy  české  diplomacii dosud
chybějí, což přičetl zejména častým obměnám našich
čelních  představitelů.  Pokud  jde  o  členství v
mezinárodních  organizacích,  Ženíšek vyzdvihl
zejména  NATO  a  EU,  o  kterých  se  vyjádřil  jako o
zesilovačích  českého  vlivu.  Unii  zároveň  označil za
jedinou  záruku  naší  národní  existence  a vyjádřil
rovněž  podporu  dalším  vlnám  rozšíření.  Na závěr
zdůraznil  připravenost  své  strany  podílet  se  na co
možná  nejvíce  zahraničních  misích  v rámci
Severoatlantské aliance.

Hana Chuka, Euroskop

Tragédie ve Smolensku pomůže
polsko-ruským vztahům
Euroskop  hovořil  s  politologem  a polonistou
Josefem  Mlejnkem  o  Polsku  a  jeho  vztazích s
Ruskem po letecké katastrofě, při níž v soboru 10.
dubna  zahynul  prezident  Lech  Kaczyński  a řada
významných  představitelů  polského  politického a
veřejného života.

Jaký dopad podle vás bude mít sobotní tragédie na
vnitropolitický vývoj Polska?

Jeden  bezprostřední  dopad  je  zřejmý  už nyní:
prezidentské  volby,  které  se  měly  konat  letos na
podzim,  proběhnou  už  v  červnu.  A  bez dvou
očekávaných  kandidátů,  neboť  kromě Lecha
Kaczyńského,  u  něhož  se  předpokládalo,  že bude

obhajovat  mandát,  u  Smolenska  zahynul i
vicemaršálek  Sejmu  Jerzy  Szmajdziński,  který byl
prezidentským kandidátem polské levice. Pokud jde o
dlouhodobější  důsledky,  myslím,  že  bude dobré
počkat,  až  opadne  bezprostřední  vlna  bolesti a
zármutku. Nyní bych o nich nespekuloval.

Ohrozí  tragedie  existenci  „Kaczynského  strany
Právo  a  Spravedlnost  (PiS)  nebo  ji  to naopak
posílí?

Krátkodobě ji může posílit,  z dlouhodobého hlediska
bude hodně záležet na tom, kdo bude v jejím vedení a
kudy  stranu  povede.  PiSu  hrozí,  že  se  stane takovou
„vdovou  po  Lechu  Kaczyńském ,  což  jí samozřejmě
nakonec může hodně uškodit.

Může  tato  katastrofa  nějak  ovlivnit rusko-polské
vztahy?

Paradoxně  jim  může  napomoci.  Ruské  veřejnosti se
tak viditelně vepíše do vědomí katyňský masakr i to,
co  pro  Poláky  znamená.  A  Putin  s  Medvěděvem se
zatím  chovali  takřka  vzorně,  což  zase  může vylepšit
jejich obraz v očích Poláků.

Polský prezident Lech Kaczynski (1949-2010), zdroj:
čtk

Co  říkáte  tomu,  že  bezprostředně  po  tragédii se
rozhodla  nejsledovanější  ruská  státní televize
Rossija  1  odvysílat  film  Katyň  Andrzeje Wajdy
nebo že se minulou středu ruský premiér Putin, se
svým  polským  protějškem  Donaldem Tuskem,
poklonil  v  Katyni  památce  obětí stalinského
běsnění?

Ruská státní televize tento film vysílala už týden před
tragédií,  v  pátek  2.  dubna,  ale  na  méně sledovaném
kanále Kultura. I tak to ale byl velmi pozitivní - nejen
čistě televizní - signál. I společné vystoupení Tuska s
Putinem v Katyni  ve  středu před  tragédií  bylo velmi
slibné,  svědčilo  o  tom,  že  z  Katyně  přestává být
polsko-ruský  spor,  že  Rusové  začínají  ustupovat ze
své nesmiřitelné pozice.  Kaczyńského návštěva měla
celý  tento  proces  (či  jeho  významnou etapu) završit.
Bohužel,  skončila  tragédií.  Ale  tato  tragédie alespoň
posílí  ty  trendy,  které  byly  v  poslední  době patrné,
trendy  k  usmíření,  které  ale  neznamená  strkání hlav
do písku před historickou pravdou. Ruské postoje ke
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Katyni z poslední doby, nejen po tragédii, jsou možná
jednou  z  nejpříznivějších  zpráv  z  oblasti  střední a
východní Evropy v posledním půlroce.

Jak  je  podle  vás  možno  vnímat  onu děsivou
symboliku tragédie, že polská politická, vojenská i
církevní  elita  zahynula  právě  v  momentě,  kdy se
chystala  uctít  oběti  stalinské  snahy likvidovat
polské vedoucí kruhy?

Symbolika je to děsivá, ale já mám pro to jedno zcela
světské,  až  banální  vysvětlení.  Havárie  byla asi
důsledkem kombinace  mlhy a  velké  snahy přistát ve
Smolensku  za  každou  cenu,  aby  delegace stihla
ceremoniál.  Právě  proto,  že  si  Lech  Kaczyński na
Katyni  velmi  zakládal,  že  si  uvědomoval důležitost
sedmdesátého  výročí  masakru,  a  to  i  v kontextu
nedávných  vstřícných  posunů  z  ruské  strany, mohlo
přispět k tomu, že byl pilot buď přímo, nebo nepřímo,
celkovou  atmosférou,  nucen  k  velmi riskantnímu
přistávacímu manévru. Třikrát zkusil přistát, počtvrté
narazil  do  stromů.  Kdyby  šlo  o  běžný  let nějakých
aerolinek  či  o  běžnou  státní  návštěvu,  přistane v
Minsku, delegace počká, až se zvedne mlha, a nic se
nestane.  Čili  to  místo  vlastně  působilo  jako „černá
díra  ,  nikoliv  však  nějak  „mysteriózně  ,  ale  spíše ve
výše uvedeném smyslu.

rozhovor vedl Petr Placák, Euroskop

 

Kolik peněz dostaneme z EU po
roce 2013?
íce než třetina evropského rozpočtu se rozděluje v
rámci  kohezní  politiky,  hlavně prostřednictvím
strukturálních  fondů.  O  změnách  v  novém
rozpočtovém období  EU po  roce  2013 diskutovali
účastníci mezinárodní konference, která se konala
29.  března  v  Senátu.  Podle  účastníků budou
změny určitě v neprospěch České republiky, která
získá méně peněz.

Česká  bilance  v  EU  byla  dosud  pozitivní  - celkem
jsme  získali  přibližně  100  miliard  Kč.  Dotace  z EU
představují v průměru osm procent státního rozpočtu
a  pomohly  vytvořit  1500  nových  pracovních míst,
upozornil  Daniel  Braun  z  Ministerstva  pro místní
rozvoj (MMR).

Podle vedoucího kanceláře pro EU České spořitelny
Petra Zahradníka ale nemůžeme očekávat, že objem
dotací  zůstane  stejně  vysoký  i  v  příští finanční
perspektivě na roky 2014 až 2020.

O peníze jde až v první řadě

Budoucí kohezní politika se vytváří v jiném kontextu,
který  ovlivní  dopady  hospodářské  krize. Členské
státy  nyní  do  rozpočtu  EU  dávají  asi  1,1 procenta
HDP.  V  období  po  roce  2013  to  určitě  nebude více.
Podle  ředitele  odboru  Národní  fond  z ministerstva
financí  Jana  Gregora  to  může  být  i  méně. Čistí
plátci  z  bohatších  západoevropských  států navíc
požadují,  aby  z  kohezní  politiky  měly  prospěch i
jejich regiony.

V  kohezní  politice  se  tak  střetávají  dva protichůdné
koncepty - princip „přidané hodnoty , tedy co největší
výnos  z  každého  eura,  který  na konferenci
požadovala zástupkyně generálního ředitele Evropské
komise pro regionální rozvoj Katarína Mathernová
nebo  princip  pomoci  méně  rozvinutým  regionům, i
když pak stejné zdroje přinesou menší užitek.

Česko: Třikrát „NE 

Pozice  České  republiky  je  jasná:  „Ne  novým
legislativním  pravidlům,  „Ne   novým  institucím a
„Ne   novým  finančním  prostředkům.  Podle  1.
náměstka  ministra  pro  evropské  záležitosti Michala
Sedláčka  musí  priorirou  kohezní  politiky zůstat

princip  snižování  rozdílů  mezi  zeměmi  a regiony.
Podle  Sedláčka  by  kohezní  politika  měla být
prostředkem  strategie  EU  2020,  nikoliv  cílem jako
požadovalo například Maďarsko.

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  (MMR) nyní
připravuje  novou  rámcovou  pozici  Česka ke
vznikající  politice  soudržnosti.   Hotová  má být letos
na  podzim.  Nejvíce  evropských  peněz  dosud pohltil
operační  program  Doprava.  Přípravné dokumenty
Evropské  komise  ale  podle  Petra  Zahradníka
naznačují,  že  EU  hodlá  v  budoucnu  více prosazovat
tzv.  měkké  projekty.  Proto  by  se  Česko  mělo naučit
vytvářet i projekty zaměřené na sociální oblast.

Evropská  centrální  banka  (ilustrační  foto, zdroj:
Audiovizuální archiv EU)

A co efektivita?

V  diskuzi  účastníci  polemizovali  o efektivnosti
spolufinancování.  Podle  Jiřího  Blažka z
Přírodovědecké  fakulty  Univerzity  Karlovy by
získávání  dotací  prospělo  větší  podíl národních
zdrojů. Tímby se zvětšil počet dotovaných projektů i
motivace příjemců dotací udržet projekty v chodu po
delší období.

Jan  Gregor  proti  namítl,  že  se  někdy projevují
problémy ve spolufinancování již nyní a další zvýšení
podílu národních není vhodné.

Marie Bydžovská, Euroskop

Dokumenty EU na Euroskopu
Redakce  Euroskopu  v  dubnu aktualizovala
rubriku  Dokumenty  EU.  Od  1.  května  2010 bude
na  webu  také  opět  aktualizovaná  rubrika
Monitoring  legislativy  EU,  kterou  web připravuje
ve spolupráci  s  Centrem pro studium demokracie
a kultury (CDK).

Aktualizace  změnila  strukturu  kapitol  rubriky, byly
doplněny  aktuální  Zelené  a  Bílé  knihy,  stejně jako
důležité materiály k Lisabonské smlouvě.

Nová struktura rubriky Dokumenty EU:

- Primární právo
- Lisabonská smlouva
- Listina  základních  práv EU
- Přístupové smlouvy
- Úmluvy
- Deklarace
- Smluvní  vztahy  EU  a  třetích zemí
- Bílé knihy
- Zelené knihy

Informace  o  Monitoringu  legislativy  EU, který
využívá  nejen  odborná  veřejnost  a  státní  správa,
přineseme v květnových Eurolistech.

redakce Euroskopu
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KALENDÁŘ
Praha  Vedoucí Eurocenter se školili

Na  Úřadu  vlády  proběhlo  7.  dubna pravidelné
měsíční setkání zástupců Úřadu vlády s vedoucími
třinácti regionálních Eurocenter, která tvoří páteř
Integrovaného  informačního  systému o
evropských záležitostech v krajských městech ČR.
Setkání  se  zúčastnil  i  ministr  pro evropské
záležitosti  Juraj  Chmiel.  Hlavním  cílem setkání
bylo  proškolení  vedoucích  Eurocenter ohledně
implementace Lisabonské smlouvy. 

Detailně  byly  představeny  změny  týkající se
jednotlivých  institucí  EU  i  nových  postů, které
smlouva  zavádí,  jako  jsou  Vysoký  představitel Unie
pro  zahraniční  věci  a  bezpečnostní  politiku  či Stálý
předseda  Evropské  rady,  způsoby  rozhodování v
Radě  v  prostředí  Lisabonské  smlouvy  či  vazby na
národní parlamenty členských států.

Eurocentra  vysvětlí  Lisabonskou  smlouvu v
regionech 

Nejrůznější  aspekty  implementace ozřejmili
vedoucím  Eurocenter  experti  Úřadu  vlády JUDr.
Lenka Pítrová, CSc., ředitelka Odboru koncepčního a
institucionálního  z  Útvaru  ministra  pro evropské
záležitosti, a její zástupce PhDr. Vojtěch Belling.

 

Seminář  o  Lisabonské  smlouvě  vedli ředitelka
Odboru  koncepčního  a  institucionálního Lenka
Pítrová  a  její  zástupce  Vojtěch  Belling  z Útvaru
ministra pro evropské záležitosti (foto: vlada.cz)

„Eurocentra  jsou  důležitým  komunikačním kanálem
vlády  s  veřejností  především  v  regionech,  a  je proto
důležité,  aby jejich zástupci měli  jednotné informace
z  první  ruky.  Jedině  tak  budou  moci  zasvěceně a
srozumitelně  informovat  veřejnost  i  o  tak složitých
tématech,  jakým  je  implementace Lisabonské
smlouvy,  uvedl ministr pro evropské záležitosti Juraj
Chmiel.

    Eurocentra sídlí na krajích 

V  průběhu  letošního  roku  došlo  k významné
reorganizaci  a  přesunu  pracovišť  Eurocenter z
veřejných  prostor  do  klasických  kanceláří v
poskytnutých  prostorách  krajského  úřadu daného
regionu,  a  to  zdarma  na  základě  smluv  o spolupráci
mezi  Úřadem  vlády  ČR  a  jednotlivými  kraji. Větší
důraz  je  kladen  na  organizaci  vzdělávacích  akcí a
přednášek pro školy. 

  „Očekáváme,  že  díky  těmto  změnám,  které jsme
letos  připravili,  dojde  ke  zvýšení  efektivity činnosti
Eurocenter  a  prohloubení  vzájemné  spolupráce s
jednotlivými  krajskými  úřady.  Zrušení klasických
otevíracích hodin a zavedení možnosti individuálních
konzultací  nám  více  umožní  zaměřit  se  na aktivní
informování  veřejnosti  prostřednictvím  seminářů a
přednášek,  řekl ministr Chmiel.

  Pracovníci  Eurocenter  se  v  Praze  setkávají jednou
měsíčně  na  pravidelné  poradě.  Na ní  řeší nejrůznější
záležitosti  týkající  se  chodu  regionálních  kanceláří a

získávají také důležité aktuální informace o evropské
agendě  v  ČR  přímo  z  centra  na  Úřadu  vlády  ČR v
Praze.  Tato  školení  zvyšují  profesionální  přístup k
veřejnosti  a  rozvíjí  komunikační  a prezentační
dovednosti  zaměstnanců.  Eurocentra koordinuje
odbor  informování  o  evropských  záležitostech při
Úřadu  vlády,  jehož  informační  aktivity  se letos
zaměří  na  média,  studenty  a  žáky  a  na tvůrce
veřejného  mínění  z  oblasti  politiky, ekonomiky,
školství, veřejné státní správy a samosprávy.

  Evropská  agenda  se  již  stala  pevnou součástí
domácího  politického,  ekonomického  a kulturního
života, proniká téměř do všech oblastí činnosti vlády
a  dotýká  se  většiny  aktivit  současné české
společnosti.  Rozhodnutí  na  evropské  úrovni výrazně
ovlivňují podnikatelské prostředí, ale i sociální klima
a společenskou atmosféru v České republice.

 

Ministr  pro  evropské  záležitosti  Juraj  Chmiel a
náměstek  Sekce  proevropské  záležitosti Michal
Sedláček  představili  hlavní  komunikační priority
vlády v otázkách EU. (foto: vlada.cz)

Komunikační priority ministerstva v roce 2010 

Hlavním  cílem  odboru  informování  o evropských
záležitostech  je  zkvalitnit  služby poskytované
veřejnosti  nástroji  tzv.  Integrovaného informačního
systému.  Mezi  ně  patří  internetový portál
Euroskop.cz,  síť regionálních Eurocenter a bezplatná
informační  linka  Eurofon  800  200  200  (linka je
provozována  ve  spolupráci  s  Ministerstvem pro
místní rozvoj).

Pro rok 2010 byly, na základě aktivit realizovaných v
roce  2009,  poptávky  veřejnosti  a  na základě
aktuálního  dění  a  jeho  sledování  pomocí průzkumů
veřejného mínění, stanoveny následující komunikační
priority:  Ekonomická  obnova  a  mobilizace nových
zdrojů  ekonomického  růstu;  Energetika, klimatické
změny a biodiverzita a Lisabonská smlouva.

Petr Zenkner, Euroskop
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