OBČANSKÁ EVROPSKÁ INICIATIVA
PRO EVROPSKÝ PLÁN MIMOŘÁDNÉHO ROZVOJE
TITUL: PRO EVROPSKÝ MIMOŘÁDNÝ PLÁN ROZVOJE A PRO ZAMĚSTNANOST
1 / PŘEDMĚT NÁVRHU
Žádáme Evropskou komisi, aby navrhla Evropský mimořádný plán rozvoje a pro zaměstnanost v
rámci evropské ekonomiky, která má vytvořit nová pracovní místa.
2 / CÍLE NÁVRHU
2.1 Program veřejných investic Evropské unie pro výrobu zboží a pro finanční podporu této produkce
i pro zabezpečení veřejných služeb v Evropské unii (obnovitelné energetické zdroje, výzkum a
inovace, technologické novinky s vysokou přidanou hodnotou v telekomunikacích, ochrana životního
prostředí a kulturního dědictví, dopravní infrastruktura, energetické sítě, biologický zemědělský
výzkum a potravinářství apod.)
2.2 Evropský fond solidarity pro financování sociálních opatření určených k boji proti
nezaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst, která jsou kvalitní a vztahují se obzvláště k
zaměstnání mladých. Tento fond může nahradit stávající fondy, například Fond na přizpůsobení se
globalizaci, který byl zřízen nařízením č.1927/2006, a bude poskytovat finanční dotace tak, aby
zjednodušily přístup k získání zaměstnání jako nový instrument evropské sociální politiky.
3 / MOTIVACE
Evropský pakt růstu schválený 28.6.2012 Evropskou radou není dostatečný pro znovunastartování
evropské ekonomiky a pro úspěšný boj proti nezaměstnanosti, zvláště mladých. Ta dosáhla
rekordních hodnot v Evropské unii. Z finančních prostředků Evropské investiční banky a ze
strukturálních fondů je věnováno na tyto účely jen 5 miliard Euro. Je zřejmé a evidentní, že národní
rozpočty při současném šetření nejsou schopné dostatečné intervence na boj proti nezaměstnanosti a
že důsledky zkracování výdajů rozpočtů členských států se dostaly až na evropskou úroveň. A tak
Evropský rozpočet sám musí zajistit prostředky na opatření k znovunastartování ekonomiky a
vytváření nových pracovních míst díky získávání nových zdrojů získaných z daní z finančních
transakcí a/nebo z uhlíkové daně, které byly vytvořeny evropskými institucemi. Je potřeba mít
pluralitní systém financování pro léta 2014-2020, který se dá modifikovat na základě klausule
flexibility tak, aby určité procento z výnosů těchto daní přijatých evropskými institucemi mohlo být
použito na nové finanční instrumenty na evropské úrovni.
4 / PRÁVNÍ OPODSTATNĚNÍ
Evropský mimořádný plán rozvoje a pro zaměstnanost musí být přijat rozhodnutím Rady Evropské
unie před tím než bude schválen Evropským parlamentem podle článku 352 Smlouvy o fungování
Evropské unie. Financování plánu bude zajištěno principiálně z Evropského rozpočtu (krom té části z
Evropské investiční banky). Nezbytné zdroje pro Evropský rozpočet se získají procentem z daní z
finančních transakcí a/nebo z uhlíkové daně, které byly stanoveny evropskými institucemi podle
mechanismů podobných stanovení procenta z DPH, které se stává příjmem Evropského rozpočtu.

Evropský rozvojový plán – Zaměstnanost pro mladé, Energie pro všechny
V celosvětovém měřítku jde o rozumné a efektivní využívání přírodních zdrojů (potraviny,
energie) s účastí lidí na tomto procesu. Evropa musí toto politické dílo - tuto myšlenku a
politický směr - převést na systém ekonomický, produktivní, který bude dlouhodobě funkční,
tedy udržitelný.
Základní orientace Evropy obsažená v Lisabonské smlouvě a indikovaná v rozhodnutích
Evropské rady do roku 2020 je správná. Avšak jen samotná rozpočtová šetrnost nepovede k
dlouhodobě udržitelnému vývoji. Klademe si otázky, jakými investicemi zajistíme
konkurenceschopnost podniků v Evropě při snižování spotřeby, včetně energií. Musíme
obnovit kupní sílu, rozvíjet informační technologie a posilovat znalostní společnost.
Podstatou je podpořit exportní schopnost celé Unie a budování kvalitních služeb. Není stále
zřejmé, jak má evropská ekonomika úspěšně zachytit novou fázi světového cyklu směrem k
oživení.
Schopnost průmyslové produkce s výrobky HighTech, dodávkou na čas etc. je dnes součástí
běžné praxe v mnoha sektorech a zónách evropské ekonomiky, ale je nezbytné, aby se tyto
zvyklosti dále rozšiřovaly a vylepšovaly. Tak jak se podařilo zkonstruovat Společný a později
Jednotný trh v Unii, tak je potřeba Evropu začlenit do světové ekonomiky. Návrhy a trendy tu
jsou, ale existují zde limity na národní úrovni, které mají vliv na efektivitu a možnost
ekonomické realizace.
Stejným způsobem při zavádění Jednotného trhu v roce 1992 jsme zahrnovali do této
iniciativy i státy, které nebyly součástí Evropských společenství. Příklad můžeme uvést z
oblasti výzkumu – speciálně v oblasti energetických zdrojů – tím, že plány a strategie
probíhají výhradně na národních úrovních a nejsou integrovány do evropského prostoru, jsme
svědky enormního plýtvání zdrojů – veřejných prostředků - které by se daly užít v soukromé
sféře – pro soukromé podniky.
Je proto naprosto nutné zavést Evropský plán – omezený, ale rozhodný tak, aby ukázal směr
těm, kteří operují v ekonomickém a sociálním prostoru Unie. Základní odpovědnost má
Evropská komise, která má navrhovat opatření Evropskému parlamentu a Radě a presentovat
je občanům stejně jako politickým, ekonomickým a sociálním silám v členských státech. Plán
musí také implikovat opatření pro země Středomoří, které jsou součástí našeho politického,
ekonomického a sociálního angažmá. Investiční plán má zahrnovat s jasnozřivostí, kterou
projevoval již před 20 lety Jacques Delors před skončením svého desetiletého působení v čele
Evropské komise, vše pro konkurenceschopnou (kompetitivní), dlouhodobě udržitelnou a
soudržnou evropskou společnost. Vyzýváme tímto Evropskou komisi, aby tento Evropský
rozvojový plan (dale jen Plán) předložila, garantovala jeho ekonomickou výhodnost a zajistila
jeho transparentnost a šetrnost. Evropský rozpočet bude financován uhlíkovou daní, daní z
finančních transakcí a částí DPH, která bude odváděna přímo do evropského rozpočtu.
Návrhy na zavedení uhlíkové daně a daně z finančních transakcí považujeme za esenciální
kameny našeho Plánu a jejich přijetí garantuje přirozeně jeho funkčnost.
Uhlíková daň je pro rozpočtový system dlouhodobě udržitelným zdrojem a je srovnatelnou
náhradou původního hlavního zdroje příjmů Evropského rozpočtu – cel. Daň z finančních
transakcí může sloužit k přechodným opatřením a refinancování Fondu adaptace na

globalizaci, za pomoci kterého se dostaneme z prekérní finanční a rozpočtové situace pro
veřejnost snesitelným způsobem.
Uvedení tohoto Plánu se společnými rozpočtovými opatřeními bude doprovázeno snížením
výloh, které jsou dnes předpokládány pro členské státy jako následek společných fiskálních
intervencích. K zajištění transparentnosti a maximální efektivity užití zdrojů je třeba dát
dohromady soubor specifických programů agentury odpovědné za užití těchto fondů pro
výzkum nových zdrojů energií v míře, které jsme schopni dnes předvídat. Stěžejním cílem
tohoto Plánu je pak uvolnění investic – fiskálních intervencí – z peněz získaných na
finančních trzích emisí projektových Eurodluhopisů Evropskou investiční bankou. Toto jsou
zdroje pro mladé, pro nová pokolení.
Kvantitativní ukazatele
Z daní z finančních transakcí získáme mezi 30 až 40 miliardami Euro pro Evropský rozpočet
a získáme tak dostatečné prostředky pro financování fondu přizpůsobení se globalizaci, který
byl již Evropskou komisí v roce 2006 vytvořen (The European Globalisation Adjustment
Fund). Touto finanční expanzí může být v Unii vytvořeno vice než 15 miliónů nových
kvalitních pracovních míst v sektoru konkurenceschopných služeb, tedy zaměstná se polovina
dnešních nezaměstnaných, většinou mladých lidí.
Investice předpokládané naším Plánem dosáhnou výše 300 až 500 miliard Euro v horizontu tří
až pěti let. Abychom měli čím garantovat projektové dluhopisy vydávané Evropskou
investiční bankou s garancí Evropské unie musíme mít výnos z uhlíkové daně alespoň 50
miliard Euro ročně pro amortizační náklady vydaných projektových dluhopisů. Využití
uhlíkové daně podporuje také fakt, že se opatřeními shora uvedenými sníží závislost
energetických zdrojů z fosilních paliv, generujících C02.
Podle tohoto Plánu bude moci Unie užít až dvojnásobných investic, které zajišťují novým
generacím adekvátní prostředky (srovnatelné s Norskou praxí, kde se peníze akumulují ve
Fondu na důchody z tržeb za ropu a plyn), neboť na výzkum nových zdrojů energií,
aktivovaný naším Plánem půjdou právě takto získané dodatečné prostředky na investice.
Tímto Fondem budoucích generací (The Patrimonial Fund) se eliminuje současná prekérní
situace na trhu práce s využitím zkušeností z programu Erasmus a navržením samostatných
pracovních aktivit pro rozvoj zaměstnanosti mladých.
Možnost dílčí cesty schválení tohoto Plánu jen skupinou členských států Evropské unie
V případě, že se vyskytnou neřešitelné těžkosti s přijetím tohoto Plánu všemi členskými státy,
je třeba předvídat možnost procesu jeho schválení jen skupinou členských států podle pravidel
posílené spolupráce podle příslušného protokolu Lisabonské smlouvy. Tedy kterýkoli členský
stát Unie se může připojit ke státům Euroskupiny podle procedury uplatněné například v
případě podpisu smlouvy Europlus.

