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Shruntí 

Úvod  

Zatímco Evropská unie  vychází z recese, část Evropy ještě stále trpí ekonomickou depresí: nezamě-
stantnost v periferních státech Eurozóny je vysoká a nelze očekávat, že v dohledné době poklesne. 
Fiskální přísnost (‘austerity’) prohloubila sociální polarizaci a přivedla Evropu k industriální restruk-
turalizaci, která posiluje pozici Německa a jiných severoevropských států, zatímco vyrobní kapacity v 
jižní Evropě slábnou. Krize rovněž způsobila výraznou změnu v redistribuci příjmů. Ve většině států 
Eurozóny, s výjimkou několika států „centra“, reálné mzdy poklesly: nejvíce však v periferních státech 
střední a východní Evropy. Zároveň se prohloubila hierarchie mezi státy. Ve většině oblastí hospodář-
ské politiky diktované z Bruselu pozice Německa a jiných států severní Evropy posílila, zatímco 
postavení jihoevropských států se zhoršilo. Aktivity Evropské komise se i nadále vyznačují demok-
ratickým deficitem a netransparentností. Klíčová rozhodnutí se dělají za zavřenými dveřmi, bez od-
povědnosti vůči národním zákonodárným sborům nebo evropskému parlamentu, avšak pod silným 
tlakem podnikatelských lobby. Z nespokojenosti s Evropskou unií a politikou Bruselu v řadě členských 
zemích těží politický kapitál pravicové a někde dokonce i neofašistické strany. 

1. Fiskální a monetární politika 

Zatímco recese nejspíš končí, výroba je stále pod úrovní roku 2008 a hospodářská situace mnoha 
států je silně polarizována v důsledku vysoké nezaměstnanosti a snižování reálných mezd. Zatímco 
akutní finanční krizi se podařilo utišit, finanční systém stále zůstavá velice labilní. Banky ve skuteč-
nosti snížily objem půjček v roce 2013. Vysoce restriktivní fiskální politika, vnucená mnohým 
členským státům, výrazně ztížila splnění přísných podmínek pro výši rozpočtového schodku. Přestože 
ECB (Evropská centrální banka) stabilizovala banky celkovou pomocí ve výši jednoho biliónu eur, pů-
jčování vládám zůstává zapovězeno. V důsledku rigidního dodržování neoklasických ekonomických 
principů to budou zejména platy, které ponesou celou tíhu hospodářské restrukturalizace. Pád 
reálných mezd v některých členských státech zvyšuje deflační tlaky v celé Evropě. Namísto fiskální 
přísnosti (austerity), by se vládní politika měla soustředit na podporu sociálně a environmentálně 
žádoucí zaměstnanosti. Snižování veřejných výdajů, které vedlo k hospodářskému úpadku, by mělo 
být ukončeno. Naopak posílit by se mělo veřejné financování vzdělání a zdravotnictví.  Vyšší spotřeba 
by měla být podpořena zastavením trvalého snižování daní z posledních dvaceti let. Rozpočtová 
politika na evropské úrovni by měla být zvýšena až na úroveň 5 % HDP EU, tak aby EU mohla reálně 
ovlivňovat výrobu a zaměstnanost. Financování vládních deficitů by mělo být společné, a to vy-
dáváním euro dluhopisů, aby finanční spekulanti nemohli zneužívat pozice slabších států. Současný 
veřejný dluh v mnohých členských státech je neudržitelný: nemůže být zcela splacen a měl by být 
podřízen dluhovému auditu, jenž určí, které dluhy jsou legitimní a které by naopak měly být zrušeny. 
Neochabující tlak na snižování mezd by měl být nahrazen podporou kolektivního vyjednávání. 
Uvážlivé zvýšení mezd pomůže překonat slabou domácí poptávku v Evropě, a také zvýší sociální 



EuroMemorandum 2014 

www.euromemo.eu 

 

2 

spravedlnost. Snížení nezaměstnanosti a vytvoření podmínek, v kterých životy lidí nejsou diktovány 
placenou prácí, bude dosaženo zkrácením pracovního týdne na 30 hodin beze snížení platu.   

2. Finance a bankovnictví 

Ani pět let po bankrotu Lehman Brothers není finanční a bankovní krize vyřešena. Ve většině států EU 
je bankovní systém i nadále labilní, a to i přes vysokou míru likvidity poskytnuté ECB. V polovině roku 
2012 Evropská komise navrhla bankovní unii (BU) jako nový evropský plán na řešení krize. I přes své 
ambiciózní plány BU nemění dominantní způsob regulace v EU. Reformy navrhnuté Liikanen zprávou 
o struktuře bankovnictví dále posilují univerzální činnost bank v EU, namísto aby prosazovaly přísné 
oddělení spořitelního a obchodního bankovnictvi na straně jedné a investičního bankovnictví na 
straně druhé. Tyto reformy také vznášejí otázku demokratického charakteru řízení v EU. To se týká 
zejména zvyšování pravomocí ECB, která je na čele jednotného bankovniho dozoru v EU i přesto, že 
je částečně odpovědná za krizy státních rozpočtů v Eurozóně, protože odmítá půjčovat vládám na 
primárním trhu dluhopisů. Pomalé a neúčinné finanční reformy lze částečně připsat značnému vlivu 
finanční lobby, které se podařilo odvrátit efektivní regulaci. Evropské instituce by se měly jasně 
zasadit za snížení váhy finančního trhu v ekonomice. Spekulační aktivity by měly být zakázány. 
Spořitelny a obchodní banky by měly být izolovány od finančních trhů a měly by se soustředit na svou 
vlastní činnost, tedy půjčování nefinančnímu sektoru. Daň na finanční transakce navržená Komisí 
musí být zavedena co nejrychleji. ECB by měla být podřízena efektivní demokratické kontrole a měla 
by dát přednost sociálním a ekologickým cílům.  

3. Zůsob řízení EU (Governance in the EU) 

Od účinnosti Smouvy o Stabilizaci, koordinaci a řízení a 'Duo-pack' směrnic je ekonomická politika v 
Evrozóně podřízena centrální kontrole. I když se moc parlamentů členských států nad hospodářskou 
politikou radikálně snížila, pravomoci evropského parlamentu nebyly odpovídajícím způsobem 
zvýšeny. Přísná aritmetická omezení vládních výdajů a půjček budou pravděpodobně v budoucnosti, 
stejně jako v minulosti, neúspěšná. Tato zjednodušující pravidla poukazují na nedůvěru v demokracii 
a na přecenění schopnosti tržních procesů stabilizovat hospodářství. Rétorika soutěživosti užívaná 
evropskými lídry za účelem ospravedlnění obecně restriktivních přistupů k ekonomické politice a 
velký tlak na slabší členské státy společně omezují demokratickou kontrolu nad ekonomikou. Právní 
omezení hospodářské politiky jsou v současnosti tak vážná, že efektivní alternativní politika by 
vyžadovala buď zrušení současných ekonomických opatření nebo jejich výslovné podřízení jiným pri-
oritám jako zaměstnanost, ekologická udržitelnost nebo sociální spravedlnost.    

4. Daňová politika 

S evropskou krizí, která sáhla hluboko do kapes většiny evropských členských států a jejich občanů, se 
dostal do popředí ekonomický a politický význam daňové politiky. Globálním a regionálním 
nezávislým organizacím zabývajícími se otázkami spravedlnosti a zdanění, se v evropské veřejnosti 
dostává stále více pozornosti. Tento trend je posílen zjištěním, že globální korporace a bohatí jednot-
livci se masově vyhýbají placení daní. V reakci na rostoucí nespokojenost evropských občanů s masiv-
ním neplacením daní, stejně jako propad daňového příjmu v důsledku recese a stagnace, se evropské 
vlády stále více zaměřují na zamezení daňových úniků a ‘nespravedlivé daňové soutěže’. Evropská 
komise, silně podporována Evropským parlamentem, schválila soubor daňových reforem zaměřených 
na zvýšení trasparentnosti přeshraničních daňových vztahů. Tyto reformy obsahují ustanovení týkající 
se výměny informací v souvislosti s Evropskou směrnicí daňových úspor, zřízení Společného konsoli-
dovaného základu daně v rámci eurozóny a zavedení finanční transakční daně. Zatímco v složité 
scenérii evropských daňových systémů jsou tyto iniciativy vítány, jeví se jako nedostatečné k tomu, 
aby zamezely daňové politice řízené heslem ‘ožebrač svého souseda’ (beggar your neighbor), která 
pokračovala i během krize. Tyto reformy rovněž nepomohou omezit rostoucí příjmovou nerovnost a 
chudobu v Evropě. Pouze radikální harmonizace přímého zdanění na bázi progresivity ve všech 
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členských státech EU, odstranění rovné daně ve státech střední a východní Evropy a přiblížení daňové 
zátěže v Evropě zajistí sociální solidaritu v regionu.  

5. Zaměstnanost a sociální politika 

Finanční a ekonomická krize měla hluboce regresivní sociální dopad na mnoho lidí v Evropě, 
zapříčíňujíc vysokou nezaměstnanost, chudobou a dokonce ztrátu víry v budoucnost u mladé gen-
erace. Podle posledních údajů EU žije jeden ze čtyř Evropanů v chudobě a jeden z osmi je nezaměst-
naný. Nezaměstnanost mladých lidí je obzvláště alarmující: na úrovni EU je jeden z čtyř mladých lidí 
nezaměstnaný, zatímco v jihoevropských státech jako Řecko, Španělsko a Itálie nezaměstnanost 
dosahuje třetiny až poloviny mladých lidí. Vysoká nezaměstnanost a chudoba zhoršily vyjednávající 
postavení zaměstnanců vůči zaměstnavatelům, což se odrazilo v horších pracovních podmínkách: 
každá pátá smlouva v EU je smlouva na dobu určitou, zatímco počet krátkodobých zaměstnání a ne-
dobrovolných částečných úvazků se od začátku krize výrazně zvýšil. EU nereagovala adekvátně - ne-
poskytla prostředky na zmírnění chudoby a nezaměstnanosti mladých lidí a její vlastní instituce, 
například Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, selhaly v moni-
torování a podpoře členských států, které se ocitají v ekonomické a čím dále více i v sociální krizi. 
Evropské instituce by měly okamžitě zhodnotit sociální dopady výdajových škrtů na členské státy. 
Měly by poskytnout podporu v klíčových oblastech, zejména ve zdravotnictví, stejně jako podporu 
dětem a mladým lidem, kteří jsou nezaměstnaností a chudobou postiženi nejvíce. Ochrana pracu-
jících před rostoucí tíhou prekérních pracovních podmínek by měla být zvýšena rozšířením  sociálního 
pojištění pro všechny pracující, bez ohledu na jejich pracovní smlouvy. Evropská unie by měla rovněž 
iniciovat legislativní program, který by přivedl evropské pracovní zákonodárství do souladu s rychle se 
měnícím pracovním trhem.  

6. Průmyslový rozvoj 

Nutnost evropské průmyslové politiky začíná připouštět i Evropská komise. Její návrhy však zůstávají 
omezeny na úzký rámec podpory soutěže, zaměřené pouze na krátkodobý tržní výkon. Potřebujeme 
alternativu, která by spojila dlouhodobou průmyslovou výkonnost se sociálně-ekologickou transfor-
mací. Tato alternativa by měla spočívat na šesti základech: (1) Evropský veřejný investiční  plán pro 
sociálně-ekologickou rekonstrukci na podporu Evropské poptávky; (2) zastavení poklesu výrobní ka-
pacity v Evropě; (3) podpora rozvoje ekologicky udržitelných, vysoce kvalifikovaných a platově dobře 
ohodnocených aktivit; (4) zvrácení masivní privatizace z posledních dekád a zásadní veřejná podpora 
nových aktivit v EU, jakož i na národní, regionální a lokální úrovni (5) nová bezpečnostní politika, spo-
jená s odzbrojením, větší kohezí a snížením rozdílů v EU a v jednotlivých státech; a (6) vytvoření nové 
politiky zaměřené na ekologickou transformaci Evropy. Specifické aktivity by měly být zaměřené na 
nový typ průmyslové politiky, zahrnující a) ochranu životního prostředí a obnovitelné zdroje energie, 
b) vytváření a rozšiřování znalostí aplikace ICTs a webové aktivity, c) poskytování zdravotnických, 
sociálních a pečovatelských aktivit, d) podpora iniciativ pro sociálně a ekologicky udržitelné mobilitu, 
stavebnictví, potraviny, energii, vodu a odpad.    

7. Transantlatické obchodní a investiční partnerství  

V uplynulých letech EU uzavřela četné dvoustranné obchodní smlouvy. Začátkem roku 2013 bylo 
oznámeno, že se tato početná rodina rozšíří o tzv. Transantlatické obchodní a investiční partnerství 
(TOIP). Navržená úmluva má nejenom snížit cla mezi dvěma největšími obchodními bloky na světě, 
nábrž také primárně zrušit nebo harmonizovat předisy v oblastech jako zemědělství, nezávadnost 
potravin, technické standardy, finanční služby, ochrana duševního vlastnictví, a zadávání veřejných 
zakázek. Evropská komise na základě objednané studie tvrdí, že tato úmluva má stimulovat 
hospodářský růst a zaměstnanost v Evropě. Ekonomické opodstatnění TOIP je však minimální.  Před-
pokládané zvýšení příjmů je 1% HDP EU, ke kterému má dojít v průběhu deseti let. Zvýšení 
nezaměstnanosti a náklady na přizpůsobení jsou v diskusi navíc buď bagatelizovány nebo zcela 
opomíjeny. Deregulace spojená s touto obchodní úmluvou však ohrozí veřejné zdravotnictví, pra-
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covní práva a ochranu spotřebitelů. Navržená dohoda o ochraně investic („investor to state dispute 
resolution“) dává přednost právům investorů před veřejnoprávním zákonodárstvím. TOIP není ničím 
menším než frontálním útokem na demokratické rozhodování v EU. Zásadní revize vyjednávacího 
mandátu je naléhavě nutná. V současnosti je velice nejisté, zda tato dohoda přinese jakékoliv eko-
nomické a sociální benefity pro evropské občany. Celkové posouzení dopadů, s detailními studiemi o 
mnohých kritických otázkách, a zásadní ukončení dosavadní netransparentnosti jsou nutné první 
kroky směrem k zásadní demokratické debatě o TOIP.    

 

 

The full text of the EuroMemorandum draws on discussions and papers presented at the 19th Work-
shop on Alternative Economic Policy in Europe, organised by the EuroMemo Group, from 20-22 Sep-
tember 2013 in London. If you wish to receive the full text of the EuroMemorandum 2014 
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