
 
 

EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA 

 
 

Název:  NEW DEAL 4 EUROPE - PRO EVROPSKÝ SPECIÁLNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST  

 
 

Předmět: Plán veřejných investic pomoci Evropě dostat se ven z krize díky rozvoji znalostní 
společnosti a vytváření nových pracovních míst zvláště pro mladé.  

 
Hlavní cíle:  

• speciální program veřejných investic Evropské unie pro produkci a financování Evropských 
veřejných statků (obnovitelná energie, výzkum a inovace, infrastrukturní sítě, eklogické 
zemědělství, ochrana prostředí a kulturního dědictví);  

• vytvoření zvláštního evropského Solidárního fondu pro vytváření pracovních příležitostí 
zejména pro mladé;  

• zvyšování vlastních zdrojů Evropského rozpočtu přes daň z finančních transakcí a uhlíkovou 
daň 

 

Ustanovení Smluv ve znění Lisabonské smlouvy: Článek 3 Smlouvy o Evropské unii; články 38, 
39, 145, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 311, 352 Smlouvy o fungování Evropské unie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
ODŮVODNĚNÍ: PRO PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V EVROPĚ 

 

 
V dnešním radikálně se měnícím světě je stále nezbytnější efektivně využívat přírodní zdroje, 
zejména potraviny a energii. Evropa musí zavést přísnou politiku kontroly zdrojů tak, aby se 
rovnovážně a udržitelně přeměnil její hospodářský a výrobní systém. 
 
Cesta striktní rozpočtové disciplíny (pro státy i pro jednotlivce) a udržitelného rozvoje ve vzájemné 
kombinaci musí jít přes společné evropské úsilí. Růst může být hnán jen přes investice, které 
vytvoří konkurenceschopné evropské podniky, snižujíce spotřebu energie a surovin i nákladů na ně 
přes hojné užití informačních technologií, rozvíjející se a rozšiřující se znalostní společnost a 
vyrovnávání kupní síly obyvatelstva. I když je toto na první pohled jasné, je důležité nastartovat 
pohyb k nové fázi rozvoje tak, abychom nepromeškali klíčovou příležitost zahrnout ekonomiku 
členských států Evropské unie do nového globálního cyklu. 
 
Schopnost vyrábět ,high-tech‘ průmyslové výrobky, provádět služby vysoké kvality stejně jako 
využívat kulturní statky tvůrčím způsobem je již široce rozprostřena v mnoha oblastech a odvětvích 
našeho hospodářství v Unii, ale tato schopnost se nebude moci zlepšovat a dále rozšiřovat bez toho, 
že bude součástí určitého společného strategického rozhodnutí. 
 
Vytvoření společného trhu a později jednotného vnitřního trhu dovolilo Evropské unii prodlužovat 
expanzi. Nyní je tu podobná šance vedena přes zajištění plné integrace našeho hospodářství do nové 
globální ekonomiky. Ačkoli návrhy cirkulující v rámci současné diskuse na evropské úrovni jdou 
často správným směrem, skutečnost, že jsou vázány k jednotlivým národním rámcům oslabuje 
jejich ekonomický dopad a účinnost i možnost vlastního provedení. 
 
Můžeme si dát takový příklad z investice do výzkumu – zvláště v oblasti obnovitelných zdrojů – 
orientací na čistě národní programy, neintegrované v rámci Unie, dochází k plýtvání zdroji, což je 
zcela neslučitelné s tím, jak se v současnosti pracuje s rozpočty ve veřejném i soukromém sektoru. 
 
Nastává čas „Evropského New Dealu“ - plánu omezeného, avšak rozhodného, který ukáže 
směr aktérům hospodářským i sociálním v Unii. Je především na Evropské komisi, aby 
navrhla Evropskému parlamentu a Radě opatření a zároveň je prezentovala občanům Unie 
stejně jako všem rozhodujícím politickým, ekonomickým a sociálním silám v členských 
státech. 
 
Tento ,plán’ má pokrýt také oblasti geograficky blízké Unii – obzvláště pak středomořské 
státy, které procházejí velkými politickými, hospodářskými a společenskými změnami, stejně 
jako Gruzie nebo Ukrajina a Moldávie. 
 
Investiční plán, kdysi navrhovaný Jacquesem Delorsem, nechť je teď realizován ve formě 
způsobilé k posílení konkurenceschopnosti, udržitelnosti a sociální soudržnosti. 



 
 

  
Evropská komise má rozhodnout, které projekty se mají podporovat, ubezpečit se o jejich 
proveditelnosti a zajistit, aby byly provedeny transparentním způsobem. Nakonec evropský 
rozpočet má být financován z vlastních zdrojů Evropské unie – uhlíkové daně a daně z finančních 
transakcí i proporčně upravené daně z přidané hodnoty tak, aby se nezvyšovalo celkové daňové 
zatížení občanů. 
 
Uhlíková daň může tlačit ekonomický systém k výběru šetrných řešení ke zdrojům. Toto opatření je 
kompatibilní s opatřeními národních států v oblasti daní a cel na zboží, které je dováženo z oblastí 
mimo Evropskou unii, kde nepřijali podobná opatření v oblasti energetických a přírodních zdrojů. 
 
Daň z finančních transakcí může být využita v sociální oblasti v přechodné fázi, neboť dovolí 
refinancovat Evropský globalizační vyrovnávací fond (jehož určení bude upraveno) a daňové 
zatížení se z nekvalifikované práce přenese na zisky z finančních spekulací. Zavedení plánu musí 
být harmonizováno tak, aby došlo k významnému snížení nákladů na jeho implementaci v 
jednotlivých členských státech. 
 
Hlavním účelem je povzbuzení investic skrz několikaleté projekty včetně jejich financování 
projektovými dluhopisy. Řízení jejich vydání i samotných investic se svěří Evropské investiční 
bance – EIB, která zřídí mimo jiné speciální fond aktiv, který bude dané investiční akce mít v 
portfoliu a umožní tak dostupnost zdrojů i pro další generace, neboť jeho výnos bude generován i 
úrokovými rozdíly mezi zdroji refinancovanými z finančních trhů a inkasem z půjčených zdrojů 
jednotlivým investorům. 
 
 
Tento plán by měl zabezpečit 300-500 mld EUR v rámci 3-5 let a vytvořit až 20 miliónů 
pracovních příležitostí. 50 mld EUR se může získat z uhlíkové daně pro garanci shora 
uvedeného speciálního fondu aktiv. Příjem z daně z finančních transakcí má být 30-40 mld 
EUR. Samozřejmě nova místa budou generována především v nových odvětvích a ,high-tech’, 
což ve velké části řeší současnou vysokou nezaměstnanost mladých lidí i přes jejich vlastní 
nové podnikatelské aktivity.  
 
 

 

Částečná nebo kompletní aktivace plánu skupinou členskými státy  

Abychom se vyhnuli počátečním těžkostem, mohou ,plán’ zpočátku využít jen některé členské státy, nejméně však 

v jedné třetině z nich, jak vyplývá z příslušných pravidel, ustanovení a protokolů Lisabonské smlouvy. 

 
 
 
Předseda národního výboru Evropské občanské iniciativy v České republice 
Ing. Ivo Kaplán, kaplan.ivo@post.cz,  +420777177889 


