
Zasedání CEE-Iniciativy v Salzburku 5. – 7. 11. 2015 
 

Iniciativa střední a východní Evropy – tzv. CEE-Iniciativa -  vznikla v roce 2005 z podnětu rakouského 

IV a SP ČR. Zástupci šesti svazů se scházejí pravidelně dvakrát ročně a reagují na aktuální problémy 

byznysu střední a východní Evropy. Jejich společné výstupy ve formě závěrů, deklarací a prohlášení 

jsou směrovány evropským lídrům a tvůrcům politik.  

V  posledních letech se CEE-Iniciativa zaměřila na tyto oblasti: stárnutí pracovní síly, EU politiky 

v oblasti energetiky a klimatu, průmyslovou politiku v EU, pravidla regionální pomoci (RAG 2014-

2015), obrodu strojírenského průmyslu a klíčové oblasti pro byznys, perspektivy CEE z pohledu 

posilování průmyslové základny v Evropě, společný postup k opatření balíčku na zlepšování evropské 

právní úpravy. Novou formou spolupráce bylo i setkání zástupců byznysu a členů Evropského 

parlamentu z regionu střední a východní Evropy. 

Evropská unie, která se sotva vzpamatovala z dopadů ekonomické a finanční krize, je zasažena novou 

humanitární a uprchlickou krizí. Nová Komise představila agendu Nový začátek, nastavila nový kurs 

omezeného počtu priorit („only big things“) a rychlejších a efektivnějších legislativních procesů ve 

světle kvalitnější regulace pro Evropu. 

Markus Beyrer, generální ředitel BUSINESSEUROPE, diskutoval s účastníky setkání o některých nově 

zveřejněných strategiích Evropské komise, zejména o sdělení k dokončení hospodářské a měnové 

unie, strategie pro jednotný trh zboží a služeb a strategie pro obchodní a investiční politiku. Zdůraznil 

některé postoje BUSINESSEUROPE a požádal i o stanovisko k některým pro byznys aktuálním 

otázkám, jako je jednotný evropský patent a Evropský patentový soud. 

Dr. Rainer Münz z Evropského centra politických strategií navázal na priority Evropské komise 

z pohledu regionu střední a východní Evropy. Nastínil hlavní bezprostřední výzvy, zejména v těchto 

oblastech: 1)investice do vzdělávání a kvalitních učitelů, 2) věda a výzkum, podpora začínajících 

firem a efektivní dělba práce, 3) infrastruktura (železnice, splavnost řek), 4) demografická výzva, 

stárnutí pracovní síly.   

Z informací jednotlivých svazů o ekonomické situaci v jejich zemích vyplynulo, že ve všech je už 

nastartováno k růstu, a to i ve Slovinsku a Chorvatsku, které již překročily nebo překročí hranici 1%. 

Nejlépe si vedou Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Situace po volbách v Chorvatsku však není 

moc příznivá pro přilákání zahraničních investic. V řadě zemí je také stále vysoká nezaměstnanost, 

zejména mladých lidí, a dramatická dlouhodobá nezaměstnanost. 

Z diskuse o budoucích prioritách vyplynuly tyto návrhy: vzdělávání a podpora vzdělávacích systémů 

s prvky duálního vzdělávání, demografické změny a zatížení penzijních systémů, kvalitnější regulace, 

infrastruktura a energetika, průmysl, aktivnější přístup pro přilákání kvalifikované pracovní síly 

ze třetích zemí. Diskuse bude vedena i nadále, aby se stanovily bezprostřední priority.  
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