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Jak skoncovat s „neevropou“

Roku 2008 finanční krize odhalila slabá místa evropské struktury a hos-

podářské a měnové unie, k jejímuž dokončení je ještě daleko. Unie pře-

žívá jen za cenu krizí a zvratů, které narušily její důvěryhodnost, a to jak 

u okolního světa, tak v očích vlastních občanů. Neoblíbenost Unie, která 

narůstá ve všech členských státech bez výjimky, se stala vážným problé-

mem současnosti. 

Manifesty nebo výčty návrhů, kterých se v čase předvolební kampaně 

objevila celá řada, vzbudily obavu, že Evropě nezbývá, než se rozhod-

nout pro jednu ze tří cest, které bez rozdílu vedou do slepé uličky. Její 

rozpad a návrat k mezivládním dohodám by znamenal konec evropské-

ho snu o Evropě národů, ale také ohrožení míru a budoucích generací. 

Status quo, tedy další pokračování „nedokončené Evropy“ neschopné 

ochránit své občany, by směřoval k jejich rozdělení – namísto sjednoce-

ní. Útěk vpřed, tedy k federálnímu uspořádání, jež přes svou svůdnost 

naráží na většinový skepticismus evropských občanů, vzbuzuje otázku: 

jak by bylo možné akceptovat situaci, kdy by fakticky byly přeneseny 

další pravomoci na instituce, které předvedly svou neschopnost naslou-

chat hlasu Evropanů a brát ho v potaz?

Je však možný jiný postup: na základě hospodářských a sociálních sil 

identifikovat a konsolidovat naše společné zájmy a touto cestou budo-

vat strategie vytváření společné solidarity. Jedná se o návrat metody 

Společenství, kterou uplatňoval Jean Monnet a v minulosti se osvědčila. 

Vychází ze stanovení směru a plánu postupu, nikoliv z ideologie.

Je to směr k pevné a solidární Evropě 

Evropská unie musí být daleko pevnější, aby mohla vzdorovat budou-

cím krizím. K tomu potřebuje více solidarity, a to nejen mezi členskými 

státy, ale také mezi občany. Je třeba občanům navrhnout skutečnou 

hospodářskou integraci, v každém případě nezbytnou pro země plnící 

podmínky jednotné měny, v plánovaném časovém horizontu 10 nebo 

15 let. To znamená postupné převedení určitých pravomocí v oblasti 

rozpočtové, daňové a sociální na úroveň Unie. Evropa potřebuje hos-

podářsky pevnou a solidární Unii, aby mohla znovu vykročit vpřed,  

k pokročilému politickému uspořádání Unie, o němž však rozhodnou 

občané. Neopakujme tedy chybu, které jsme se dopustili v případě 

ústavní smlouvy: teprve tehdy, až se občané budou moci prakticky pře-

svědčit o tom, že je evropská úroveň obohatila o další společnou iden-

titu, budou připraveni akceptovat případný přesun politické suverenity. 

Z toho důvodu je nutné, aby politické síly, sociální partneři a občanská 

společnost těmto přesunům porozuměli. 

V tom má prvořadou úlohu Evropský hospodářský a sociální výbor. 

Členové Výboru přijali svůj díl zodpovědnosti společným zpracováním 

Akčního plánu pro Evropu. Konkrétním a přístupným způsobem tak 

Výbor navrhuje jednoznačný směr k Evropě zítřka ve službách občanů.

Henri Malosse

Předseda EHSV

Úvod
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Předmluva
Níže uvedené prohlášení je primárně určeno občanům Evropy. Bez nich 

a jejich zapojení by se evropský projekt zhroutil. V takto obtížných do-

bách představují hlavní protagonisty.

Druhá část dokumentu stanoví základy pro přehodnocení zásad řízení 

Evropy, aby bylo plně využito potenciálu organizované evropské občan-

ské společnosti na základě metody Společenství.

Třetí část představuje akční plán primárně určený novému Evropskému 

parlamentu a nové Evropské komisi; předkládá řadu konkrétních opatře-

ní založených na aktivitách a stanoviscích EHSV.
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I.  
Prohlášení Evropského hospodářského 
a sociálního výboru (EHSV)
Váš hlas pro konkurenceschopnou, sociální, spravedlivou a demokratickou Evropskou unii
Pět let na záchranu Unie!

Evropa se ocitla na křižovatce. Máme pět let na to, abychom za-

chránili a přestavěli Unii díky poučení z finanční krize, která vedla 

ke krizi sociální a politické. Zvolení nového Evropského parlamen-

tu spolu s obnovou Evropské komise v roce 2014 nabízejí příle-

žitost ke změnám politiky a k širší diskusi o budoucnosti Evropy.

Evropský hospodářský a sociální výbor jakožto most k občanské společ-

nosti naléhá na všechny politické představitele, aby společně směřovali 

k dosažení sociální a spravedlivé integrace podporující začlenění. Musí-

me budovat solidaritu, abychom překonali zatrpklost a rostoucí sobec-

tví v jednotlivých státech. Neúspěšné řešení krize podpořilo populismus 

a dodalo novou energii protievropským hnutím. Právě proto potřebuje-

me jasnou a srozumitelnou reakci na obavy evropských občanů v sou-

vislosti s hospodářskou situací a nezaměstnaností.

Řešením není nacionalismus ani populismus, ale činnost na evropské 

úrovni. Potřebujeme program investic zaměřený na takové uspořádání 

ekonomiky a společnosti, aby účinně využívaly zdroje, byly udržitelné, 

inovativní, podporovaly začlenění a reagovaly na potřeby stárnoucí ev-

ropské populace. To Evropu do budoucna ozdraví a učiní ji mezinárodně 

konkurenceschopnou. Tato reakce by se měla soustředit na občany.

Požadujeme konkurenceschopnou, sociální, spravedlivou a demokratic-

kou Unii, která plně využívá potenciálu Evropy; Unii se silnými hodnota-

mi, právy a politikami; skutečnou Unii. 
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Je důležité si připomenout kontext, ve kterém bylo založeno Ev-

ropské společenství a který způsobil, že šlo o nutnost. Po první  

a druhé světové válce představovalo Společenství racionální od-

pověď na nejhorší střety, jaké kdy lidstvo poznalo. Po 70 letech 

míru se v některých částech pozapomnělo, že bez tohoto úspě-

chu by nebyly možné žádné další navazující úspěchy. Evropa čeli-

la velké hospodářské krizi jakožto nejednotný kontinent a důsled-

ky byly traumatické: masová nezaměstnanost, hlad a beznaděj; 

hospodářská krize, která stimulovala nacionalismus a rasovou  

a třídní nenávist. Tento vývoj spolu s nejednotností přímo vedly 

k válce. Zakladatelé sjednocené Evropy byli přesvědčeni o tom, 

že se nikdy nesmí připustit, aby se to opakovalo, a proto vytvořili 

nejprve Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO); mír, který byl 

výsledkem založení Evropských společenství, byl jejich největším 

úspěchem.

Dnes, kdy víme, že podobná schémata se mohou znovu vyskytnout  

a stává se to, přestože historie se sama o sobě jen tak neopakuje, mu-

síme znovu postulovat, pevně a jasně, nerozdělitelné a univerzální 

hodnoty – respektování lidské důstojnosti, svobodu, rovnost, solidari-

tu a rozmanitost –, na nichž je Evropa založena, a klíčové zásady – de-

mokracii, právní stát a lidská práva –, které je proměnily ve skutečnost. 

Na podporu těchto hodnot Evropa vypracovala demokratické procesy  

a nástroje sociální integrace. Učení evropských občanů těmto hod-

notám, aby se s nimi ztotožnili a dále je šířili, se rovněž stává prioritou. 

Evropa potřebuje politiku, která je s těmito hodnotami v souladu. Z his-

torického hlediska jsou Evropské společenství – a jeho nástupce, Evrop-

ská unie – naprosto jedinečné. V klíčových okamžicích své historie byla 

Evropa schopná výrazné a dalekosáhlé demokratické a institucionální 

inovace. Tak proč neinovovat dnes, v době, kdy se rozmáhá únava z in-

tegrace, kdy je solidarita mezi státy křehká a kdy občané vycházejí do 

ulic, aby žádali o lepší životní podmínky a skutečné zapojení do demo-

kratických procesů?

EHSV je silně přesvědčen o tom, že dvě cesty k budoucnosti EU jsou 

vyloučeny. Zaprvé rozpad EU a návrat k mezivládnímu přístupu, který 

by znamenal konec cesty za evropským snem o „Evropě národů“. Tato 

možnost, prosazovaná politickými silami, jež jsou nejvíce proti evrop-

ské integraci v mnoha zemích, by mohla celkem snadno ohrozit mír  

a budoucí generace. Zadruhé zachování statusu quo, přičemž toto řeše-

ní de facto navrhuje většina politických sil. To by znamenalo zachování 

nevyrovnané Evropské unie – s důležitým trhem, jenž je stále otevřeněj-

ší světu, na straně jedné a s byrokratickými postupy pro monitorování  

a koordinaci na straně druhé. Je velmi zřejmé, že stále více lidí odmítá 

tuto „neúplnou a složitou Evropu“, která je neochraňuje a spíše rozdě-

luje, než sjednocuje.

Výbor prosazuje jinou cestu, takovou, u níž by bylo na hospodářských 

a sociálních subjektech Evropy, aby určily a konsolidovaly naše společ-

né zájmy, a jejíž součástí by bylo využití tohoto základu pro vytvoření 

společných politik, které propagují evropské občanství, demokracii  

a vzájemnou solidaritu. Tato cesta by si vyžádala novou definici meto-

dy Společenství původně navržené Jeanem Monnetem. „Nová metoda 

Společenství“ by znamenala silné instituce se silnou evropskou vizí, kte-

ré by spolu s občanskou společností pokračovaly v evropském projektu. 

Rovněž by to znamenalo omezení mezivládního rozměru1.

II.  
Argumenty pro Akční plán  
pro Evropu
Společenství hodnot. Minulé a současné výzvy a vize do budoucna
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Kvůli krizi, z níž Evropané nevidí východiska, je ochrana základních práv 

ohrožena narůstajícími rozdíly a antidemokratickými postoji a je třeba 

ji zařadit na významné místo programu Evropské unie. Zvláštní pozor-

nost3 je třeba věnovat rovněž související otázce přístupnosti jakožto lid-

ského práva osob se zdravotním postižením.

EHSV může přispět k podpoře demokratické odolnosti – schopnosti 

politických institucí a sociálních organizací prosazovat základní práva, 

demokratické hodnoty, pluralismus a toleranci. Hospodářská krize a její 

důsledky jsou v současné době zásadní hnací silou evropské agendy. 

Zastavit antidemokratické projevy a postoje, které jsou nebezpečně 

blízko k tomu, aby se staly součástí hlavního politického proudu v ně-

kterých evropských zemích, je pro instituce EU prioritou.

Taktéž je důležité posílit instituce účastnící se občanského dialogu na 

všech úrovních. Rozhodování by mělo být znovu navázáno na otázky, 

jež se občanů dotýkají, a to formou interakce s organizovanou občan-

skou společností. V sázce je životaschopnost EU i vnitrostátních insti-

tucí a poradní a konsenzuální procesy jim mohou přidat na legitimitě  

a opodstatnění.

Konečně koncepci solidarity je třeba rozšířit tak, aby zahrnovala další 

typy interakcí (například mezigenerační solidaritu a solidaritu mezi zdra-

votně postiženými a nepostiženými). Solidarita je něco, co se buduje po-

stupně, s přibývajícím časem a formou vytrvalého vzdělávání. Solidarita 

je klíčem k vybudování stabilní a účinné politické struktury, což rovněž 

vyžaduje větší rozpočet EU.

V akčním plánu jsou navržena konkrétní opatření ve třech oblastech, 

které mají přímý vliv na životní příležitosti každého jednotlivce, jenž žije 

a pracuje v EU.

Evropa je schopná demokratické inovace prostřednictvím různých 

iniciativ na místní, vnitrostátní a evropské úrovni (např. formou evrop-

ské občanské iniciativy). Nová metoda Společenství je strukturovanější  

a obsáhlejší metoda a výrazný krok vpřed oproti obvyklým konzultač-

ním procesům. Představuje vizi skutečného dialogu s hlavními sociální-

mi a hospodářskými subjekty, dialog s přímým vlivem na politiky Unie. 

Lisabonská smlouva již otevřela cestu k dosažení participativnější demo-

kracie v Evropě. Avšak tento potenciál je třeba dále rozvinout. Rozhod-

nutí v jedné zemi může výrazně zasáhnout obyvatele dalších zemí. Po-

třebujeme silnější instituce, aby členské státy mohly takovou situaci řešit.

Za tímto účelem a jako pokračování po volbách do Evropského parla-

mentu a po obnově Evropské komise je rok 2015 nejvhodnějším oka-

mžikem k uspořádání Evropského konventu založeného na participativ-

ní demokracii a aktivním občanství. Tento konvent je nezbytný nejen  

k pokroku v diskusi o demokratickém uspořádání Evropy, ale též proto, 

aby byl sestaven skutečný program občanů, který by plnila Unie a člen-

ské státy.

Hlavní obavy Evropanů by měla řešit Unie zaměřená na občany. Podle 

několika průzkumů důvěra občanů vůči Evropské unii dosahuje pouze 

32 % a více než polovina (58 %) se domnívá, že EU jejich hlas nebere v 

potaz. Nezaměstnanost a hospodářská situace (uváděná 49 % a 29 % 

respondentů) představují dvě nejčastěji uváděné obavy Evropanů. Na-

vzdory nízké míře všeobecné důvěry v její schopnost vyřešit krizi je EU 

stále považována za subjekt s nejlepším postavením pro přijetí účinných 

opatření proti dopadům finanční a hospodářské krize (22 % responden-

tů, tedy relativní většinou)2. 
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EU se neustále proměňuje. Potřebujeme jasné vyhodnocení sta-

vu evropské společnosti a politik a potřebujeme jasně porozumět 

současným výzvám. EHSV odpovídá za to, aby se evropská ob-

čanská společnost podílela na procesu institucionální přeměny  

a aby stimuloval její potenciál přispívat k hlubší evropské inte-

graci. Akční plán staví na zkušenostech a odborných znalostech 

členů EHSV a navrhuje sadu opatření, která by pomohla EU přiblí-

žit k jejímu cíli a současně reagovat na současné i budoucí výzvy. 

Tento akční plán navrhuje konkrétní opatření ve třech klíčových  

a vzájemně propojených oblastech.

A.  Budování prosperující Evropy upevněním 
hospodářské unie

Při mnoha příležitostech během několika uplynulých let EHSV předsta-

vil své myšlenky a návrhy týkající se nástrojů nové hospodářské správy 

EU4. Odrážejí názory organizací občanské společnosti, jakým způsobem 

by se Evropská unie měla přiblížit hospodářské a sociální integraci. Tyto 

názory soustavně připomínaly, že pokud mají mít Evropané prospěch  

z vnitřního trhu, bude to vyžadovat dokončení hospodářské a měnové 

unie a další a hlubší hospodářskou integraci a sociální soudržnost, ne jen 

lepší koordinaci hospodářských politik členských států. 

Krize jasně ukázala jak hospodářské a sociální náklady neexistence 

společného evropského postupu a rozdílnosti, tak přidanou hodnotu 

hospodářské politiky na evropské úrovni, zejména – avšak nikoli výluč-

ně – pro země eurozóny. Vytvoření Evropského mechanismu stability 

a oznámení předsedy ECB Maria Draghiho v červenci 2012, že se bude 

snažit „za každou cenu“ zachránit jednotnou měnu, dočasně uklidnily 

nestabilitu trhu a obnovily důvěru Evropanů a podniků po celém světě, 

že Evropa se nerozpadne a evropská solidarita stále funguje.

EHSV tedy uvítal společný přístup předsedů Evropské rady, Komise, 

Euroskupiny a ECB prezentovaný ve zprávě Směrem ke skutečné hos-

podářské a měnové unii – kterou předložili Evropské radě v červnu 

20125 –, aby se v nadcházející dekádě pokročilo směrem k silnější 

struktuře HMU založené na integrovaném finančním, rozpočtovém  

a ekonomickém rámci a na silnějším sociálním rozměru. Bohužel 

však proces, který začal v červnu 2012, byl ve značné míře omezen 

na mezivládní úroveň v Radě, zatímco Evropský parlament a EHSV 

vždy jasně poukazovaly na to, že úspěch prohlubování integrace 

EU primárně závisí na zapojení evropských občanů do tohoto pro-

cesu na samém jeho počátku. EHSV se obává, že čistě mezivládní 

přístup ještě více oslabí podporu politických sil, sociálních partne-

rů a občanské společnosti zaměřenou na integrovanější Evropu. 

EHSV následně vypracoval podrobná doporučení pro užší zapojení 

občanské společnosti do hospodářské správy jak na evropské, tak  

na vnitrostátní úrovni6.

III.  
Akční plán EHSV:  
Evropa hodnot v praxi
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EHSV se domnívá, že pokrok směrem k hospodářské unii 

je naléhavě zapotřebí, neboť základní problémy EU nadále 

přetrvávají. Ve čtyřech stavebních blocích pro změnu struktury 

HMU, uvedených ve výše zmíněné zprávě, zbývá jen málo ze snahy 

odstranit systémové nedostatky maastrichtské koncepce HMU. 

Vzhledem k tomu EHSV vyzývá evropské instituce, aby během 

nadcházejících pěti let směřovaly k hospodářské a fiskální unii, 

neboť jde o nezbytný doplněk měnové unie. Hospodářská a fiskální 

unie by se měla zakládat na rozpočtové součinnosti členských států 

a měla by zahrnovat následující součásti:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. společné evropské úsilí zaměřené na investice: evropský plán investic v integrovaném finančním rámci, který by zajistil dostatečné 

investice do modernizace Evropy, dlouhodobé prosperity a zaměstnanosti pro všechny a lepší kvalitu života prostřednictvím 

kvalitativního růstu. Klíčem k tomu je energetická politika v Evropě. Cílem plánu tohoto druhu, se silným pilířem sociálních investic  

do většího počtu kvalitnějších pracovních míst, by byla kombinace dlouhodobého růstu produktivity a hospodářské obnovy v krátké 

době. Mohl by představovat nový impuls pro kvalitativní růst prostřednictvím udržitelných politik pro průmysl a odvětví služeb  

s důrazem na obezřetné využití zdrojů;

2. společné řízení dluhu v eurozóně7, včetně fondu pro splácení dluhu, po kterém volá Evropský parlament8, a vytvoření eurobondů,  

jak se uvádí v zelené knize Evropské komise9, a více krátkodobých evropských dluhopisů;

3. lepší koordinaci fiskálních politik, nejen na straně výdajů, jak stanoví balíček šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických 

záležitostí (tzv. six-pack), balíček dvou právních aktů (tzv. two-pack) a fiskální pakt, ale též na straně příjmů, a to formou lepší koordinace 

daňových politik za účelem zastavení daňových úniků a posílení demokratické legitimity10;

4. záruky vkladů a možnost, aby Evropský mechanismus stability přímo rekapitalizoval banky, kterým se nedostává likvidity, ale nejsou  

v platební neschopnosti, a přesvědčivé fiskální jištění umožňující obnovit důvěru v bankovní sektor a odblokovat zamrznutí úvěrového 

trhu, zvláště pro malé a střední podniky11;

5. provádění koordinace hospodářské politiky ex ante, jak navrhla Evropská komise12, včetně fiskální kapacity a mechanismu solidarity  

na úrovni EU za účelem zvládání asymetrických šoků13; EHSV uvítal postup při makroekonomické nerovnováze jako důležitý nástroj 

nové struktury hospodářské správy Unie. Postup při makroekonomické nerovnováze evropského semestru, který nyní platí, je však třeba 

přezkoumat a posílit, aby se souběžně snížily jak schodky, tak přebytky14; 

6. pokrok směrem k soudržné rozpočtové a fiskální unii prostřednictvím skutečné koordinace národních rozpočtů a evropského 

rozpočtu souběžně s postupným zaváděním společného rozpočtu pro eurozónu, který by utvářel makroekonomickou politiku jako 

doplněk měnové politiky na unijní úrovni15;

7. pokračování v práci na vytvoření evropského systému pojištění pro případ nezaměstnanosti16, aby došlo ke zmírnění měnových 

tlaků a mzdové politiky členské státy nenesly plnou tíhu asymetrických šoků;

8. podporu podnikatelského ducha a usnadnění zakládání a zachování podniků. Veřejné orgány by měly vytvářet prostředí příznivé pro 

podnikatelskou činnost na základě spravedlivých pravidel hospodářské soutěže, zlepšit prosazování práva a fungování právního systému 

a zajistit co největší stabilitu právního prostředí;

9. EU a členské státy se společně dohodly, že zásada udržitelného rozvoje bude ve středu politik Unie v oblasti životního 

prostředí, hospodářství a především energetiky. Unie se musí zabývat současnými obavami veřejnosti ohledně nákladů na energii, 

hydrokarbonových paliv pro dopravu a dodávek tepla, světla a elektřiny pro potřeby domácností a podniků. EHSV doporučuje, aby byl 

vnitřní trh s energií dokončen tím, že se pokročí v plánech na vzájemné propojení národních energetických sítí v rámci evropské sítě, 

která umožní optimalizaci výroby energie z obnovitelných zdrojů a harmonizaci cen v členských státech;

10. posílení ochrany spotřebitele a spotřebitelských práv v rámci práv občanů s cílem zvýšit zapojení a posílit postavení spotřebitelů  

při koncipování udržitelných a odpovědných politik hospodářského a sociálního růstu.
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hospodářským nerovnostem. Ačkoliv sociální politika představuje 

pravomoc, kterou sdílejí EU a členské státy, a v jejím rámci se musí různé 

vnitrostátní sociální systémy a politiky a evropské iniciativy doplňovat,  

je zásadně důležitá pro souhlas s integračním procesem.

Základními prvky silnější „sociální unie“ jako hybné síly vysoce kon-

kurenceschopného sociálně tržního hospodářství, jehož cílem je 

plná zaměstnanost, sociální pokrok a vysoká míra ochrany, jsou 

tedy evropské minimální sociální normy, mechanismy solidari-

ty prostřednictvím programů a financování, sociální stabilizátory  

a iniciativy zaručující rovné zacházení a spravedlivou mobilitu všech ob-

čanů na evropském trhu práce.

Podle názoru EHSV je třeba politiky více zaměřovat na občany než  

na trhy. EHSV během posledních let často zdůrazňoval, že je třeba 

věnovat zvláštní pozornost plné zaměstnanosti, vytváření pracovních 

míst, aktualizaci dovedností a zajištění většího souladu mezi kvalifikacemi  

a potřebami trhu práce, zaměstnatelnosti, kvality práce a vytváření 

ekologičtějších a lepších pracovních míst. Evropa musí být podnětnější  

a věrohodnější, aby dosáhla cílů strategie Evropa 2020, což zahrnuje 

posílené monitorování v rámci evropského semestru. Lisabonská 

smlouva nabízí nové možnosti pro posílení sociálních aspektů v Evropě, 

které je třeba ještě důkladně prozkoumat.

B.  Budování spravedlivé Evropy rozvíjením 
sociální unie pro posílení růstu a tvorby 
pracovních míst

Mnoho občanů se vzhledem k hospodářské krizi a jejím sociálním do-

padům obává, že evropský sociální model je ohrožen a v agendě EU za-

ujímá nejdůležitější místo integrace trhů. Z toho důvodu ztrácejí důvěru  

v ochotu a schopnost institucí EU zlepšovat pracovní a životní podmín-

ky obyvatel. Jaké jsou dosavadní nejdůležitější prvky sociální Evropy? 

Bílá kniha Komise o sociální politice z roku 1994 popsala „evropský so-

ciální model“ jako hodnoty, které zahrnují demokracii a práva jednot-

livců, svobodu kolektivního vyjednávání, tržní ekonomiku, rovné příle-

žitosti pro všechny, sociální ochranu a solidaritu. Tento model vychází  

z přesvědčení, že hospodářský a sociální pokrok jsou neodlučitelné: „Při 

budování budoucí úspěšné Evropy byla zohledněna konkurenceschop-

nost i solidarita“17.

EHSV vždy zdůrazňoval, že EU neznamená pouze jednotný trh, nýbrž 

rozsáhlý politický projekt založený na silných hodnotách a základních 

sociálních právech, a že hospodářský růst musí být v EU vždy prová-

zen sociálním pokrokem. Po krizi je klíčovou výzvou snížení chudoby 

a obnovení důvěry ve spravedlivý a sociální integrační proces. Sociál-

ním nerovnostem by tedy měla být věnována tatáž pozornost jako  

Za tímto účelem EHSV vyzývá evropské instituce, aby rozvíjely sociální unii na základě těchto klíčových priorit:

1. zaměřit se na sociální soudržnost ve všech politických oblastech: poslední rozšíření EU, po němž následovala sociální krize, 

prohlubující se rozdíly mezi členskými státy i uvnitř jejich hranic a příslib sociální soudržnosti a sociálního pokroku, který se všem 

občanům nevyplnil. Z toho důvodu je nutný nový impuls pro sociální soudržnost;

2. vypracovat novou evropskou sociální agendu společně se všemi zainteresovanými stranami: sociální program zahrnující akční 

plán by mohl stanovit jasné konkrétní kvalitativní i kvantitativní cíle, které budou vycházet z cílů stanovených pro strategii Evropa 2020  

a zlepšovat je, a podpoří zejména snahy o reindustrializaci Evropy, snížení a odstranění masové nezaměstnanosti, zajištění základních 

sociálních práv, podporu podnikání a nových pracovních míst, zmírnění chudoby, zachování sociálního začleňování, usnadnění sociálních 

investic, podporu vyššího vzdělávání a odborné přípravy a rozvoj sociální správy a participativní odpovědnosti za evropský projekt18;

3. zajistit svobodný pohyb pracovníků, čímž by bylo zachováno právo pracovat a žít v jiné zemi jako jedna ze základních svobod 

Evropské unie. Zákaz všech druhů diskriminace, který je zakotven v Listině základních práv Evropské unie a v evropských Smlouvách, má 

pro evropské občany zásadní význam. EHSV se staví proti jakémukoli omezování této základní svobody a nynější zpochybňování volného 

pohybu pracovníků v něm vyvolává obavy. Navíc budou v příštích pěti letech nutná účinná opatření pro zavedení spravedlivé mobility;

13
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4. stanovit normy pro minimální příjem: jedním z poučení plynoucích ze sociální krize je to, že je třeba zajistit lepší ochranu občanů. 

Nestačí poskytnout záchranný padák pouze bankám, potřebují jej i jednotlivci. EHSV proto vyzval, aby byla vytvořena evropská iniciativa, 

jež by stanovila evropské normy pro minimální příjem. Evropa potřebuje pro období krize silné hospodářské a sociální stabilizátory19;

5. zlepšit perspektivy pro mladé lidi: Evropa již nemůže pouze čekat, že se hospodářská situace zlepší; musí jednat rychle a účinně, 

aby zlepšila vyhlídky mladých evropských občanů na zaměstnanost. V řadě členských států je navíc třeba řešit strukturální problémy 

prostřednictvím reforem trhu práce a systémů vzdělávání a odborné přípravy. „Ztracená“ generace spolu s nevyužitým potenciálem 

mladých lidí může ohrozit celou myšlenku evropské integrace. Za tímto účelem je třeba uvolnit dostatečné finanční prostředky. Po vzoru 

globalizačního fondu je nutné zřídit program EU na podporu zaměstnanosti mladých lidí (fond na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí)20;

6. podpora sociálního partnerství a nezávislosti kolektivního vyjednávání: je zásadně důležité podporovat nezávislost sociálních 

partnerů a jejich specifickou úlohu, kterou jim poskytují Smlouvy, a především je třeba plně respektovat vyjednávání mezd v rámci 

„evropského semestru“. EU dále musí zajistit, aby dohody mezi evropskými sociálními partnery byly plně dodržovány. To znamená, že 

dohody uzavřené v rámci sociálního dialogu by měly být převedeny do závazných právních předpisů, pokud si to sociální partneři přejí;

7. vytvořit agendu EU pro „činnost 4.0“ s průmyslovými vazbami zajišťující demokracii na pracovišti: dostatečná práva pracovníků 

a dobré zdravotní a bezpečnostní podmínky jsou základními prvky utváření a modernizace evropského sociálního modelu. Nový 

technologický a hospodářský vývoj, jako je např. cloud computing, zpracování velkých objemů dat a rozvoj datových hodnotových 

řetězců, inteligentní továrny, robotika atd. mění pracovní prostředí a způsob práce. K nezbytné modernizaci průmyslové základny a služeb 

EU je nutná angažovanost a aktivní účast zaměstnanců v sociálním inovačním procesu;

8. zajistit antidiskriminační a rovné příležitosti pro všechny: to znamená a) žádnou diskriminaci na základě pohlaví, dodržování sociální 

ochrany, účinnější zajištění rovných mezd, větší podíl žen ve správních a dozorčích radách a rozšíření působnosti směrnice o rovném 

zacházení i na jiné oblasti, než je zaměstnanost; b) žádnou diskriminaci na základě zdravotního postižení, dodržování sociální ochrany  

a účinnější záruky rovného požívání všech lidských práv a základních svobod všemi zdravotně postiženými;

9. protokol o sociálním pokroku ve Smlouvách: EHSV již navrhl, aby byl tento pokrok začleněn do evropských Smluv s cílem vyjasnit 

vztah mezi základními sociálními právy a hospodářskými svobodami a potvrdit, že jednotný trh není cíl sám o sobě, ale byl vytvořen jako 

prostředek k dosažení sociálního pokroku pro všechny evropské občany21. 
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C.  Budování demokratické a občanské Evropy 
vytvořením veřejného evropského prostoru

Hospodářská krize potvrdila, jak je evropská společnost vzájemně pro-

vázaná. Je jasné, že proces rozhodování na evropské úrovni nemůže 

být legitimní a efektivní, pokud jej nepodporují náležité správní me-

chanismy.

Demokratická politická organizace stojí na dvou pilířích, z nichž 

jeden je občanský a druhý politický. Propojuje je koncept aktivního 

občanství. EU nemůže překonat hospodářskou a institucionální krizi, po-

kud nepodnikne odvážné kroky, aby se stala demokratickým politickým 

společenstvím.
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Za tímto účelem EHSV vyzývá evropské instituce, aby pružně pokročily na cestě k větší demokracii a občanské účasti, konkrétně realizací 

těchto návrhů:

1. uspořádání Evropského konventu založeného na participativní demokracii a aktivním občanství ze strany EU. Tento konvent by mohl 

začít v roce 2015;

2. posílení mechanismu participativní demokracie v souladu s článkem 11 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Co se týče horizontálního 

občanského dialogu (čl. 11 odst. 1) a vertikálního občanského dialogu (čl. 11 odst. 2), Výbor žádá o pravidla pro jejich postupy  

a účastníky22. EHSV rovněž doporučuje, aby byla vypracována podrobná studie stávajících postupů pro účast občanské společnosti,  

byl rozšířen rejstřík transparentnosti tak, aby zahrnoval i Radu, aby evropské instituce vytvořily jednotnou databázi informací  

o kontaktech, konzultacích a dialogu s občanskou společností a byla předkládána výroční zpráva jakožto účelný komunikační nástroj,  

jenž znázorní rozsah iniciativ v oblasti participativní demokracie prováděných v EU23;

3. zavedení kurzů věnovaných Evropě, její kultuře a historii ve všech členských státech a kurzů občanské výchovy by mělo mít důležitější 

místo ve školních osnovách a mělo by být rovněž podporováno a koordinováno na evropské úrovni;

4. zvláštní důraz na základní práva vyplývající z občanství EU. EHSV je toho názoru, že EU by měla posílit kulturu základních práv  

na úrovni EU a že základní sociální práva jsou „neoddělitelně spjata“ s občanskými a politickými právy a jako taková vyžadují zvláštní 

pozornost s ohledem na závěry a doporučení obsažené v usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2014 o zaměstnanosti 

a sociálních dopadech úlohy a činnosti trojky (ECB, Komise a MMF) v souvislosti se zeměmi eurozóny24. EHSV proto naléhavě vyzývá 

členské státy, aby vybudovaly na všech úrovních správy a ve všech oblastech politiky a v legislativních sférách kulturu základních práv 

zaměřenou na jejich ochranu a podporu, a důrazně doporučuje Komisi, aby účinně plnila svou roli strážce Smluv a navrhovala další 

opatření a propagační aktivity25;

5. přijetí statutu evropské nadace a evropského sdružení. EHSV připomíná, že podporuje návrh statutu evropské nadace, a zdůrazňuje, 

že je nutné zabránit jakémukoli rozlišování mezi těmito nadacemi a evropskými politickými nadacemi26. Znovu vyzývá Komisi, aby 

předložila návrh evropského statutu sdružení27;
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6. okamžitý přezkum minimálních norem konzultace ze strany Evropské komise s cílem zahrnout lepší normy účasti občanské 

společnosti do evropského rozhodovacího procesu prostřednictvím systematičtějších, strukturovanějších a v případě potřeby finančně 

podporovaných mechanismů konzultace. Členské státy by měly zajistit, aby konzultativní orgány byly vytvořeny na odpovídající úrovni 

za účelem vypracování doporučení k environmentálnímu, hospodářskému a sociálnímu vývoji se zapojením široké řady organizací 

občanské společnosti s cílem propagovat občanský dialog a konsensus ohledně demokratické správy28;

7. prezentace zelené knihy Evropskou komisí, v níž by byl vypracován jasný politický návrh za účelem stanovení stálého a stabilního 

rámce pro vertikální, průřezový a horizontální občanský dialog. Vyzýváme členské státy, aby vytvořily nezbytné mechanismy a orgány 

umožňující občanský dialog na vnitrostátní a nižší úrovni;

8. Zaručení stejných práv občanům třetích zemí, kteří dlouhodobě pobývají v EU, jako občanům EU. Listina základních práv platí pro 

všechny občany žijící v Evropě, a nikoli pouze pro občany EU. Proto by EU měla přijmout přistěhovalecký kodex, který by do práv  

a svobod státních příslušníků třetích zemí pobývajících v EU vnesl větší transparentnost a právní jasnost. Výbor se domnívá, že evropské 

právní předpisy v oblasti přistěhovalectví musí zaručit rovné zacházení a zásadu nediskriminace29;

9. podpora projektů, které jsou viditelné pro veřejnost, jako je Evropská karta mládeže, Evropský univerzitní institut a budování 

strukturovaného veřejného prostoru pro evropský občanský dialog.
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o provádění hlavních směrů hospodářských politik členských států, 

jejichž měnou je euro ze dne 13. února 2013 – ECO/336 – CESE 

1932/2012. OECD nedávno připustila nedostatky ve svých prognózách, 

částečně způsobené nedoceňováním souběžných úsporných opatření  

v eurozóně. Viz OECD forecasts during and after the financial crisis:  

a post mortem (Prognózy OECD před finanční krizí a po ní: post 

mortem), zpráva ekonomické sekce OECD, č. 23, http://www.oecd.org/

eco/outlook/OECD-Forecast-post-mortem-policy-note.pdf. 

12   Viz sdělení Komise Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské  

a měnové unii – Zavedení nástroje pro konvergenci  

a konkurenceschopnost (COM(2013) 165 final) a Směrem k prohloubené 

a skutečné hospodářské a měnové unii – Koordinace ex ante týkající  

se plánů zásadních reforem hospodářské politiky (COM(2013) 166 final) 

ze dne 20. března 2013. 

13   Viz stanovisko k těmto dvěma sdělením ze dne 22. května 2013 – 

ECO/348 – CESE 3043/2013.

14 Viz stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady  

o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně a k návrhu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy ze dne 

5. května 2011 – ECO/286 – CESE 799/2011, stanovisko Hospodářská 

a politická budoucnost EU a nová smlouva ze dne 22. května 2013 – 

ECO/334 – CESE 1929/2012 a stanovisko Roční analýza růstu: postup  

v rámci ucelené reakce Evropské unie na krizi ze dne 15. března 2011 – 

EUR/001 – CESE 544/2011.
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15 Viz dvě stanoviska ECO/334 a ECO/340, na něž se odkazuje v poznámce 

pod čarou č. 7.

16 Na základě reflexe byl připraven dokument pro Komisi („A euro-area 

wide unemployment insurance as an automatic stabiliser: Who benefits 

and who pays?“), aniž však Komise vydala jakýkoli návrh. Dvě sdělení 

(COM(2012) 777 final/2 a COM(2013) 690) se šířeji zmiňují o fiskální 

kapacitě eurozóny a systému stabilizace. Více informací naleznete 

zde: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-837_en.htm 

Proč Komise nenavrhla v eurozóně systém pojištění pro případ 

nezaměstnanosti?

17 Bílá kniha Evropská sociální politika – Cesta kupředu pro Unii ze dne  

27. července 1994 (COM(94) 333 final).

18 Viz stanovisko Za sociální rozměr evropské hospodářské a měnové unie 

ze dne 22. května 2013 – CESE 1566/2013.

19 Viz stanovisko Evropský minimální příjem a ukazatele chudoby ze dne 

10. prosince 2013 – SOC/482 – CESE 1960/2013.

20 Viz stanovisko Hospodářská obnova vedoucí k intenzivnímu růstu 

pracovních míst ze dne 15. listopadu 2012 – SOC/463 – CESE 1279/2012.

21 Viz stanovisko ke sdělení Komise Akt o jednotném trhu II – Společně  

pro nový růst ze dne 16. ledna 2013 – INT/655 – CESE 2039/2012.

22 Viz stanovisko Provádění Lisabonské smlouvy – participativní 

demokracie a evropská občanská iniciativa (článek 11) ze dne 17. března 

2010 – SC/032 – CESE 465/2010.

23 Viz stanovisko Zásady, postupy a opatření pro provádění čl. 11 odst. 1  

a čl. 11 odst. 2 Lisabonské smlouvy ze dne 14. listopadu 2012 – SOC/423 

– CESE 766/2012.

24 P7_TA(2014)0240.

25 Viz stanovisko Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv 

Evropskou unií ze dne 21. září 2011 – SOC/401 – CESE 1381/2011, Úř. věst. 

C 376, 22. 12. 2011, s. 74–80.

26 Viz stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu 

a financování evropských politických stran a evropských politických 

nadací ze dne 14. února 2013 – SC/036 – CESE 920/2013.

27 Viz stanovisko uvedené v poznámce pod čarou č. 29.

28 Viz stanovisko Evropský rok občanů (2013) ze dne 29. března 2012 – 

SOC/428 – CESE 822/2012.

29 Viz stanovisko Občanství více podporující začlenění a otevřené 

přistěhovalcům ze dne 16. října 2013 – SOC/479 – CESE 3210/2013.

Pozn.:  Evropský hospodářský a sociální výbor přijal Akční plán pro Evropu  

na plenárním zasedání dne 29. dubna (142 hlasy pro, 96 hlasů bylo 

proti, 12 členů se zdrželo hlasování).
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