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Evropa zítřka

Otázky a odpovědi
Proč se radíme ohledně budoucnosti Evropské Unie?
Země Evropské Unie (EU) čelí příležitosti a výzvám, které vyžadují uvážlivé rozhodování. Našim cílem je lépe pochopit co si
myslíte, že by vaše země a/nebo EU v toto ohledu měla dělat.
Mnoho Evropanů se také domnívá, že nemají možnost podílet se na diskusích týkajících se EU, které jsou často vnímány jako
příliš komplikované a technické. Našim cílem je umožnit vám vyjádřit informovaný názor.
O závěry se podělíme s politiky a odborníky po celé Evropě.

Proč právě téma „Evropa ve světě“?
27 zemí EU představuje významný podíl světové populace a blahobytu. Jejich rozhodování mají následky pro celý svět. Proto je
důležité vědět, jakou roli, pokud vůbec nějakou, občasné chtějí aby hrály jejich vlády a/nebo EU na světové scéně.
Vlády EU nyní také dokončují smlouvu o institucionálních změnách EU. Po skončení tohoto procesu bude důležité, aby se
zamysleli nad dlouhodobou úlohou Unie ve světě.

Co je účelem tohoto dokumentu?
Tato poznámka nabízí přehled témat, o kterých budete diskutovat s občany z jiných zemí EU. Jejich účelem není pokrýt veškeré
možné aspekty.
Nabízí informace o EU.
Poskytuje základní informace o každém jednotlivém tématu, o kterém bude probíhat diskuse, nejdříve na úrovni vaší
země, poté na úrovni EU.
Představuje různé možné politické přístupy k těmto tématům a argumenty pro a proti každému přístupu. Tyto přístupy jsou
zjednodušené, protože rozdílnost názorů vyjádřených napříč Evropou je příliš velká na to, aby bylo možné je předložit v celé
její složitosti. Tyto přístupy však neznamenají omezení možností, ale spíše spouštěcí mechanismus dialogu. Při posuzování
předkládaných argumentů si můžete vybrat celý přístup nebo spojit prvky z různých přístupů.

Je tento dokumenty vyvážený?
Je velmi složité být zcela objektivní. Vynaložili jsme však veškeré myslitelné úsilí na to, abychom v tomto dokumentu zajistili
rovnocenné zastoupení široké diverzity názorů. Navrhli jsme ho s pomocí mnoha našich partnerů, kteří mají různé názory na
prodiskutovávaná témata.
Původní text jsme rovněž předložili následujícím členům Evropského parlamentu. Tito hodnotili jeho celkovou vyváženost. Tato
konečná verze zahrnuje jejich komentáře a doplnění.
Andrew Duff, Spoljené království, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Jens-Peter Bonde, Dánsko, Skupina pro nezávislost a demokracii
Pierre Jonckheer, Belgie, Zelení/Evropská aliance svobody
Pervenche Bérès, Francie, Strana evropských socialistů
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Evropská Unie dneška
Evropská Unie (dále jen „EU“) je unií demokratických zemí Evropy.
Byla založena v roce 1957 jako Evropské hospodářské společenství a prošla mnoha změnami a jako
„Evropská Unie“ začal vystupovat od roku 1993. Počet členů se zvýšil z původních 6 zakladatelů na
dnešních 27. Rozšířily se také možnosti toho, o čem může rozhodovat (dále jen „kompetence“).
Celkový počet obyvatel: 492 milionů obyvatel (svět: 6,6 miliardy).

Mapa Evropy
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Členský stát

Počet obyvatel
Míra
(v milionech) nezaměstnanosti (%)

HDI *

Země používající
Euro

Belgie

10,5

7,6

0,945

€

Německo

82,5

6,7

0,932

€

Francie

60,9

8,6

0,942

€

Itálie

58,8

6,5

0,940

€

Lucembursko

0,5

4,9

0,945

€

Nizozemí

16,3

3,3

0,947

€

Dánsko

5,4

3,4

0,943

Irsko

4,2

4,0

0,956

Spojené království

60,4

5,4

0,940

Řecko

11,1

8,6

0,921

€

Španělsko

43,8

8,2

0,938

€

Portugalsko

10,6

8,0

0,904

€

Rakousko

8,3

4,5

0,944

€

Finsko

5,3

6,6

0,947

€

Švédsko

9,0

6,2

0,951

Česká republika

10,3

6,1

0,885

Estonsko

1,3

4,7

0,858

Kypr

0,8

4,4

0,903

Lotyšsko

2,3

5,4

0,845

Litva

3,4

5,8

0,857

Maďarsko

10,1

8,2

0,869

Malta

0,4

6,4

0,875

Polsko

38,1

11,2

0,862

Slovensko

5,4

10,5

0,856

Slovinsko

2,0

4,8

0,910

Bulharsko

7,7

4,9

0,816

Rumunsko

22,3

7,5

0,805

Chorvatsko

4,4

14,3%

0,846

Turecko
Bývalá jugoslávská
republika Makedonie

72,5
2,05

10,2%
35,8%

0,757
0,796

€

€

Kandidátské země

* Index rozvoje lidského potenciálu (HDI)
HDI měří průměrný úspěch země ve třech základních ohledech rozvoje lidských zdrojů: zdraví, vzdělání a životní standard. 1 představuje nejvyšší
úroveň, 0 pak nejnižší.
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Proč a kdy byl zahájen proces
Evropské stavby?

Klíčová data

Po první a druhé světové válce byli
někteří evropští vůdci rozhodnuti
ukončit nenávist a rivalitu v Evropě –
zejména mezi Francií a Německem – a
vytvořit podmínky pro trvalý mír.

1951

6 zemí založilo Evropské společenství uhlí a oceli: Francie, Západní
Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko

1957

Na základě Římských smluv bylo vytvořeno Evropské hospodářské
společenství. Na tomto „Společném trhu“ jsou zrušeny celní poplatky
(1968) a jsou zaváděny společné politiky, zejména v oblasti obchodu a
zemědělství (60. léta 20. století).

1973

Vstupují Dánsko, Irsko a Spojené království.

1979

První přímé volby do Evropského parlamentu.

1981

Vstupuje Řecko.

1986

Vstupují Španělsko a Portugalsko.

1986

Jednotný evropský akt zavádí vedle volného pohybu zboží také volný
pohyb osob, služeb a kapitálu. Zahajuje šestiletý program zaměřený na
vytvoření jednotného trhu*.

1993

Je dokončen jednotný trh a vytvořena EU. Postupně se vytváří nové
druhy spolupráce mezi členskými státy – například v oblasti obrany,
spravedlnosti a vnitra.

1995

Vstupují Rakousko, Finsko a Švédsko.

2002

Ve 12 zemích je zavedena měna Euro.

2004

Vstupují Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko,
Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

2005

Francie a Nizozemí v referendu odmítají Smlouvu zakládající Ústavu
pro Evropu. Jsou zahájena jednání o vstupu Turecka.

2007

Vstupují Rumunsko a Bulharsko.

V roce 1950 předložil francouzský
ministr zahraničních věcí návrh
vytvoření Evropského společenství
uhlí a oceli, které by proměnilo
válečné suroviny v nástroj usmíření a
přivedlo národy Evropy ke spolupráci.

7

* Jednotný trh
Jedná se o celní unii, která by měla zaručovat volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu mezi zeměmi EU. To znamená:
- Pro jednotlivce: právo žít, pracovat, studovat nebo odejít do důchodu v jiné zemi EU a volný přístup ke zboží a službám z celé EU.
- Pro společnosti: právo podnikat kdekoliv v EU a prodávat zboží a služby po celé EU.
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Co EU dělá a co nedělá
EU není federální stát (jako USA), ale není ani pouhou
organizací pro mezinárodní spolupráci (jako Organizace
Spojených národů). Její členské státy vytvořily společné
instituce, na které přenášejí určitou část své suverenity
tak, aby rozhodnutí o konkrétních záležitostech společného
zájmu mohla být přijímána společně a demokraticky na
evropské úrovni. V rámci EU dnes existuje pět druhů
kompetencí.

Přístup 1
Kolektivní rozhodování EU

Výhradní
kompetence

Sdílená kompetence

Členské státy převedly
na EU pravomoci
rozhodovat a nařizovat
a nemají právo přijímat
své vlastní zákony
týkající se příslušných
oblastí.

Členské státy se spoléhají
na to, že EU harmonizuje
a koordinuje jejich
pravidla, pokud to
vnímají jako efektivnější
než jednat samostatně.
Sdílená kompetence
znamená, že jedná-li EU,
nahrazuje tak jednání
členských států.

V rámci EUR jsou rozhodována různá témata různými
způsoby. Některá rozhodnutí jsou přijímána kolektivně
EU, některá jsou přijímána s různou mírou koordinace.
V některých oblastech nehraje EU vůbec žádnou roli. Níže
uvedená tabulka se pokouší o shrnutí této situace.
Přibližně 80 % legislativy členských Států je ovlivněno EU.

Přístup2
Vícerychlostní /
flexibilní

Přístup 3
Podpora,
koordinace,
doplňující kroky

Přístup 4
Bez role EU

Podsoubor zemí EU
může využít instituce EU
pro rozvinutí určitých
otázek. To je známo jako
„rozšířená“ spolupráce.
Některé země si rovněž
vymínily, že se na
ně některá pravidla
nevztahují. To je známo
jako „(trvalá) výjimka“.

Členské státy
nesou primární
odpovědnost, role
EU je omezena na
podporu, koordinaci
nebo doplňování
kroků podnikaných
členskými státy.

Členské státy
rozhodují
samostatně,
bez jakékoliv
povinnosti
koordinace
nebo přijímání
společných
rozhodnutí.

Jak se dnes věci mají (příklady)
Pravidla
hospodářské
soutěže
Obchodní politika
Celní unie
Měnová unie pro
země Euro

Jednotný trh

Eurozóna (13 zemí)

Výzkum

Regionální politika

Schengenská dohoda,
týkající se zejména
kontrol na hranicích
(15 zemí).

Zaměstnanost

Některé země se
rozhodly pro výjimku
z pravidel pracovní
doby, víz a politiky
obrany.

Zahraniční politika

Zemědělství
Životní prostředí
Ochrana spotřebitele
Doprava
Energie
Bezpečnost a justice

NOE 003-07_CZ.indd Sec1:8
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Graf 1 – Jak je rozdělován rozpočet EU (2007)

Rozpočet EU
EU financuje své politiky prostřednictvím ročního
rozpočtu ve výši přibližně 120 miliard Euro,
které jsou z větší části hrazeny členskými sáty;
k dnešnímu dni neexistuje žádná daň EU. To
v současnosti představuje pouze o něco více než 1
procento z celkového hrubého národního produktu
(pro srovnání si všimněte, že národní rozpočty
členských států představují něco mezi 35 % až 50
% svých národních produktů).

5%

43%

126,5 miliard Euro

1% 6%

34%
34

11%

Regionální a kohezní politika, výzkum, inovace, zaměstnanost, energie
Politika sousedství, rozvojová pomoc, podpora pro kandidátské země
Zdraví, vzdělávání, kultura, práva spotřebitele, média, mládež
Společná zemědělská politika
Životní prostředí, rybolov, rozvoj venkova
Ostatní výdaje včetně administrativy

Jak EU pracuje – Hlavní instituce a rozhodovací procesy
Jsou rozhodnutí přijímána většinově nebo
jednomyslně?

Rada ministrů EU
Rada zastupuje státy. Je to hlavní rozhodovací orgán EU,
přijímá legislativu EU navrhovanou Evropskou komisí.
V případě setkání na úrovni hlav států nebo vlád se
z ní stává „Evropská rada“, rolí které je propůjčovat EU
politickou pravomoc v klíčových otázkách.

f

Jak Evropský parlament a Rada ministrů
„spolurozhodují“?

Evropský parlament
Členové Evropského parlamentu jsou voleni přímo
občany jednotlivých zemí na dobu pěti let; současně ve
všech zemích. Současný parlament má 785 poslanců ze
všech 27 členských zemí. Příští volby se budou konat
v červnu 2009.
Jeho hlavní úlohou je schvalovat evropské zákony a
schvalovat roční rozpočet EU.
O tuto odpovědnost se dělí s Radou EU.

Ve většině oblastí, ve kterých dochází ke sdílení kompetencí
se členskými státy (viz. kapitola 8), jsou rozhodnutí
přijímána většinou, nikoliv však prostou 50% většinou
zemí. V rámci tohoto systému – nazývaného hlasování
kvalifikovanou většinou - musí být dohoda dosažena
významnou většinou jak zemí tak počtu obyvatel, které
zastupují. Jednomyslnost, tedy tam, kde je nutný souhlas
všech zemí, se většinou vyžaduje pro citlivé oblasti jako
je zdanění, sociální politika, obrana, zahraniční politika a
revize smluv EU.

O zákonech EU hlasují společně Rada a evropský
parlament.

f

V rámci této procedury „spolurozhodování“ je Parlament
postaven na roveň Rady v případě přijímání legislativy
o celé řadě otázek včetně volného pohybu pracovníků,
jednotného trhu, vzdělávání, životního prostředí, zdraví,
ochrany spotřebitele, atd.
V těchto oblastech je Evropský parlament oprávněn
navrhovanou legislativu odmítnout.
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Tok pravomocí

Evropská komise
Jedná se o jediný orgán EU, který může iniciovat
legislativu. Zajišťuje rovněž, aby byly politiky EU řádně
prováděny.

Evropská
komise

Poté, co Komise vytvoří návrh, ať již nového zákona
nebo ročního rozpočtu, předloží ho Parlamentu a Radě
ministrů, kteří je schválí nebo zamítnou. Pro jejich
změnu se vyžaduje jednomyslnost, pro jejich přijetí však
jen většina.

dohlíží

jmenuje
navrhuje legislativu a rozpočet

Dnes je Komise složená z 27 komisařů, jednoho za
každý stát.

Evropský
parlament

f
Občané

Rada
Ministrů

spolurozhodování

EU
zákony

Národní
vlády

EU
rozpočet

soudí

dohlíží

Soudní
dvůr

Účetní
dvůr

Ostatní instituce
Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor
regionů jsou poradními výbory vytvářenými zástupci
odborů, zaměstnavatelů a organizacemi spotřebitelů,
respektive místních orgánů.
Evropský soudní dvůr zajišťuje dodržování Smluv
EU ve členských státech a nadřazenost zákonů EU nad
národními zákony.
Evropský účetní dvůr provádí kontrolu výběru a
vynakládání fondů EU.
Evropská centrální banka je nezávislou institucí
odpovědnou za monetární politiku 13 zemí Eurozóna.

NOE 003-07_CZ.indd Sec1:10

9/26/07 5:47:39 PM

MATERIÁL PRO TISKOVOU KONFERENCI

11

Otázka 1 – Hospodářský a sociální blahobyt
ve světě globální konkurence
Toky zboží, lidí, služek a komunikací jsou stále více globální.
Události a lidská činnost v jiných částech světa mají
dopad na náš každodenní život. Ekonomické prostředí, ve
kterém působí EU a její členské státy je strukturován na
globální škále. Vzájemná závislost je posilována novými
komunikačními technologiemi.
Populace zemí EU zatím stárne a neroste tak rychle jako
v ostatních částech světa. Někteří tvrdí, že to, že čelíme
těmto výzvám nám přináší více příležitostí než potíží s naším

blahobytem. Někteří si myslí opak. V tomto kontextu se
ptáme:
Jak může být zachována úroveň a kvalita pracovních míst
a penzijních výhod tváří v tvář globální konkurenci a
stárnutí?
Jak by měla být v rámci EU přijímána rozhodnutí o těchto
záležitostech?

Výzvy a příležitosti – Zaměstnání
Za účelem zajištění přiměřeného životního standardu potřebují občané zaměstnání.
Potřebují také prokázat vysokou úroveň dovedností a přizpůsobivosti tak, aby zůstali
konkurenceschopní ve světě, kde jsou ekonomiky úžeji propojeny.
Někteří tvrdí, že EU dosahuje nižšího výkonu než USA s ohledem na zaměstnanost a růst.
Země jako Čína, Indie, Brazílie a Rusko se stávají ekonomicky silnými. Produkují dosud
největší podíl zboží, které dovážíme a často to dělají levněji než to dokážeme my sami
díky nižším mzdám a nízké úrovni sociální ochrany.

Fakta
V roce 2005 bylo 8,7
% pracovních sil EU
nezaměstnáno (v USA to bylo
5,1 %).
7 % zaměstnanců v EU (15
milionů) žije pod prahem
chudoby

Změny ve dnešní Evropě jsou mnohé, vznikají nové dovednosti, nové technologie, nové
trhy a konkurence z nových zemí. Někteří tyto změny vnímají jako zdroj inovací, vyšší
produktivity a přizpůsobivosti, nových obchodních příležitostí a konečně pak více a
lepších pracovních míst.
Ostatní se domnívají, že ohrožují náš způsob života a pracovní místa a nutí nás snižovat
náklady na výrobu na úkor lidí, inovací a dlouhodobé prosperity zejména z důvodu
„dumpingové“ praxe.

V tomto kontextu:

Měla by být zaměstnavatelům nabídnuta možnost flexibilně přijímat a propouštět? Měli by být
zaměstnanci více nebo méně chráněni před nezaměstnaností?
Měli bychom být více či méně otevřeni mezinárodní obchodní konkurenci?
Je dobrou strategií tváří v tvář globální konkurenci pozvat ke vstupu do EU nové země?

* K dumpingu dochází v případě, že země snižuje ceny zboží snižováním nebo nezvyšováním svých daní a standardů ve srovnání s ostatními
zeměmi. Některé země schvalují delší pracovní dobu nebo dokonce dětskou práci a tím uměle snižují ceny svých vývozů; toto se označuje jako
„sociální dumping“. „Fiskální dumping“ pak podobně zahrnuje snižování úrovně daní.
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Různé přístupy – zaměstnání
Různé přístupy k pracovnímu trhu
Argumenty pro Argumenty proti
Ochranitelský stát
blahobytu
Veřejné orgány chrání
zaměstnance před ztrátou
jejich zaměstnání, nastavují
vysoké standardy a
podmínky na kvalitu
pracovních míst a v případě,
že někdo ztratí své místo,
nabízí vysokou míru
ochrany.
Spojení flexibility práce
s bezpečností
Veřejné autority se zaměřují
na ochranu lidí spíše než
pracovních míst. Přijímání
a propouštění lidí může
být poměrně jednoduché,
ale když se lidé stanou
nezaměstnanými, je jim
ze strany veřejných orgánů
poskytnuta vysoká míra
ochrany.

1. Toto podporuje sociální kohezi a vysoký
standard zaměstnání.
2. Zaručuje stabilitu pro zaměstnance a
vysokou úroveň ochrany v případě, že se
člověk stane nezaměstnaným.
3. Zatímco v krátkodobém pohledu mohou
vzniknout vyšší náklady, v dlouhodobém
pohledu to znamená nižší náklady protože
to zaručuje stabilitu zaměstnanosti a tedy
investice v čase do zkušeností a dovedností
lidí.

1. Toto spojuje potřebu solidarity
s ekonomickým růstem, protože kryje
riziko nezaměstnanosti a současně nabízí
zaměstnavatelům přiměřenou volnost.
2. Zatímco jsou lidé chráněni, jsou
podporováni k přizpůsobení svých
dovedností, protože mohou získat výcvik a
uchovat si oprávnění na sociální zajištění
mezi dvěma zaměstnáními.
3. Nabízí lidem mimo zaměstnání dostatečný
čas pro nalezení vhodné práce.

1. Pravidla pracovního trhu, která jsou příliš
tuhá působí jako zábrana pro přijímání
zaměstnanců zaměstnavateli.
2. Obecné podpory v nezaměstnanosti
nevytváří na nezaměstnané tlak na to, aby si
hledali zaměstnání.
3. Vytváří to neklid, protože někteří
nezaměstnaní nebo ti, kdo nemají stabilní
zaměstnání považují za velmi složité
stabilní zaměstnání získat. Někteří mají
dobře chráněná místa a jiní zase žádná
nebo nejistá.
1. Tento přístup je dosažitelný pouze v dobách
ekonomického růstu. Zaměstnanci trpí
volností zaměstnavatelů jednoduše
propouštět.
2. Je velmi drahý, protože vyžaduje vysokou
úroveň přerozdělování a tedy vysokou
úroveň daní.
3. Přenáší plnou odpovědnost za hledání
místa a přizpůsobení svých dovedností
na jednotlivce. to může dobře fungovat u
mladých, ale nikoliv u starších zaměstnanců
nebo lidí s nižší kvalifikací.

Tato verze se nazývá
„Flexibezpečnost“
Trh práce bez omezení
Trh práce je velmi
flexibilní a deregulovaný.
Je jednoduché lidi přijímat i
propouštět.
Veřejné orgány nabízejí
nezaměstnaným pouze
síť minimálního zajištění,
tj. omezenou dočasnou
podporu, nikoliv však
jistotu práce.
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1. Tento přístup firmám ulehčuje přijímat
a propouštět pracovníky a tím zajišťuje
maximální ekonomickou efektivitu. Protože
je jednodušší zaměstnance propustit, je také
jednodušší vytvářet pracovní místa.
2. Nemzdové náklady na práci jako je sociální
zabezpečení jsou nižší. To podporuje
vyšší mezinárodní konkurenceschopnost.
Zaměstnanci se také méně brání přijetí do
práce.
3. Zaměstnavatelé a lidé, kteří pracují
efektivně, jsou odměňováni, protože systém
podporuje inovace a mobilitu.

1. Tento přístup vede k neklidu. Zatímco
někteří z toho mají užitek, mnozí lidí
nejsou schopni konkurovat, protože jim buď
chybí dovednosti nebo možnost jednoduše
přesunout pracovní místo nebo bydliště.
2. Mnozí zaměstnanci žijí ve stavu nejistoty.
To vede k chudobě, stresu, zdravotním
problémům a napětí ve společnosti.
3. Velká obrátka pracovních míst brání
dlouhodobým investicím do lidí a oslabuje
vztah zaměstnanců k jejich pracovnímu
místu.
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Různé přístupy k zaměstnanosti a obchodu
Argumenty pro Argumenty proti
Ochrana domácích
pracovních míst a
průmyslu
Veřejné orgány mají za cíl
chránit domácí pracovní
místa a průmysl proti
vnějším hrozbám, zejména
pomocí daní a cel, proti
zahraničnímu zboží,
nabízením kompenzací
pro zaměstnance v případě
přesunu podnikatelských
subjektů a zákazem
zahraničních akvizic
strategického domácího
průmyslu.
Stimulování vytváření
pracovních míst
prostřednictvím volného
obchodu
Trhy jsou otevřené pro
mezinárodní konkurenci
co nejvíce je to možné.
To zahrnuje otevření trhu
snížením nebo odstraněním
cel.
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1. Je to pouze způsob jak se chránit
přes neférovou konkurencí, před
rozvojovými zeměmi s nízkými mzdami a
pro zachování způsobu života společenství a
tradičního průmyslu.

1. Protekcionismus není vhodný
v dlouhodobém výhledu, protože vede
k investování do zastaralého průmyslu,
k nižší konkurenceschopnosti a méně
inovacím.

2. Zajišťuje, aby konkurence neprobíhala na
úkor lidí nebo životního prostředí, ale na
úrovni hřiště.

2. Omezuje volbu zákazníka bráněním vstupu
levnějšího zboží a služeb.

3. Zachování strategického průmyslu v našich
rukou je základem pro ochranu kontroly
vlády nad ekonomickou.

3. Omezuje přístup našeho průmyslu
k příležitostem na zahraničních trzích,
protože ostatní země se mohou rozhodnout
podporovat svůj vlastní průmysl a bránit
nám ve využívání našich komparativních
výhod ve srovnání s ostatními zeměmi.

1. Volný trh podporuje inovace, vyšší kvalitu
pracovních míst a stimuluje naši zahraniční
konkurenceschopnost.

1. Volný trh vede k závodění směrem ke dnu,
kde standardy nastavují ti, kdo mají nejméně
náročné standardy.

2. Umožňuje to zákazníkům využívat výhody
levnějšího a mnohem pestřejšího zboží a
služeb a expanzi našich produktů na trhy
a současně podporuje růst v rozvojových
zemích.

2. Ohrožuje nová a křehká průmyslová odvětví
a nákladná pracovní místa, protože v
některých zemích nebo regionech dochází
k likvidaci jejich průmyslu nelítostnými a
někdy subvencovanými konkurenty.

3. Podporuje to investice do oblastí, ve kterých
mají země komparativní výhodu, spíše než
do sektorů, které nedosahují zisk.

3. Nespoutaný volný trh je příliš omezený ve
své sociální ochraně pro ty, komu se vede
špatně. Vytváří vítěze a poražené – s příliš
nízkou ochranou pro poražené.
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Výzvy a příležitosti – penze
Vzhledem k tomu, že Evropané žijí déle a mají méně dětí, čelí Evropa výzvě: stárnutí.
To bude mít výrazné dopady na ekonomiku, protože náklady na penze a zdravotní péči
důchodců bude hradit méně pracujících lidí.
Penzijní systémy dnes spadají do tří širokých kategorií:
„Průběžné placení“ – státní příspěvky pro důchodce jsou placeny stávajícími
zaměstnanci. Podporují se komplementární soukromé penze, ačkoliv je pravděpodobné, že
státní penze zůstanou hlavním zdrojem příjmu v důchodovém věku.
Systém několika pilířů – systém státních penzí zaručuje pouze poměrně nízkou
základní penzi, která je financována buď příspěvky nebo z daní. Za účelem zachování
svého životního standardu v době odchodu do důchodu jsou zaměstnanci povinni uzavřít
dodatečné penzijní pojištění. Existují doplňkové, hrazené zaměstnanecké penzijní
systémy; příspěvky mohou být povinné nebo dobrovolné. Tento druh penzijních systémů
se silným druhým a třetím pilířem najdeme v anglosaských zemích, jakož i v Nizozemí a
Dánsku.

Fakta
Dnes čtyři lidé v produktivním
věku hradí penze pro jednu
osobu ve věku nad 65 let. Do
roku 2050 se tento poměr sníží
na dva pracující na osobu ve
věku nad 65 let.
Očekává se, že procento
dospělé populace EU ve
věku 65 nebo vyšším bude ve
srovnání s dneškem přibližně
dvojnásobné.

Jak je možné zabránit tomu, aby stárnutí způsobilo chudobu mezi starými lidmi?
Jak je možné zabránit neúnosně vysokým příspěvkům a daňovým sazbám nabídkou vhodných penzijních
systémů?
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Různé přístupy – penze
Přístupy
„Demografická“ řešení: –
Tyto možnosti se pokoušejí
o zvýšení počtu nových
vstupujících na pracovní
trh, a to prostřednictvím
demografického růstu, který lze
podpořit například:

Argumenty pro Argumenty proti
1. Podpora vyšší míry porodnosti obnovuje
populaci a zlepšuje poměr pracující/
důchodci v dlouhodobém ohledu.
2. Imigrace na základě ekonomických
potřeb pomáhá zachování adekvátní
nabídky na trhu práce.
3. Rozšíření stimuluje ekonomický růst.

nabídkou pobídek pro lidi, aby
měli děti;

Tato možnost podporuje více
zaměstnanosti starších lidí
prostřednictvím například:
zavedení flexibilnějších
možností starších pracovníků
pracovat déle;

2. Na úhradu našich penzí by bylo třeba
stále více migrantů. To by přeneslo naše
problémy do oblasti integrace.
3. Přidání nových členských států by
nepomohlo s úhradou mezd ve starších
členských státech.

podporou imigrace a mobility
v rámci EU;
Zvýšení úrovně zaměstnanosti
u starších lidí

1. Opatření podporující lidi, aby měli děti
jsou neefektivní a drahá. Neexistuje
mnoho věcí, které můžeme dělat
s problémy s mírou porodnosti.
V některých případech tím také dochází
ke snižování nezaměstnanosti u žen.

1. Zvyšování počtu starších lidí na
pracovním trhu pomáhá zachovat poměr
pracujících a důchodců.
2. Zvyšování úrovně zaměstnanosti starších
lidí umožňuje lidem, kteří jsou dosud
produktivní pracovat a přispívat k celkové
prosperitě.

1. Brzký odchod od důchodu snižuje
nezaměstnanost otevřením pracovních
míst. Naproti tomu, ponechání starších,
méně dynamických pracovníků na
pracovním trhu odebírá místa mladším
zaměstnancům.
2. Stárnoucí zaměstnanci jsou méně
produktivní. Jejich ponechání na
pracovním trhu je nákladné a neefektivní.

lepšího zapojení starších lidí do
pracovního trhu;
vyšších penzí pro ty, kdo
odejdou do důchodu později.
Revidovaný veřejný penzijní
systém
Toto zahrnuje zachování
systémů „průběžného placení“
a jejich úpravu v souladu
s demografickou změnou.
Například prodloužením věku
odchodu do důchodu a snížením
úrovní penzí nebo zvýšením
požadované úrovně příspěvků.
Podpora většího spoléhání se
na soukromé financování
Tato možnost zahrnuje
přenesení většího břemene,
rizika a možného přínosu
na ramena jednotlivců než v
případě systému průběžného
financování.
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1. S tím jak se prodlužuje očekávaná doba
života, je přirozené odkládat věk odchodu
do důchodu. Lidé žijí déle a vstupují
na pracovní trh později. Společenská
smlouva by to měla zohlednit.

1. Toto je výzvou pro společenskou
smlouvu. Slib adekvátních penzí by měl
být dodržen. Jsou-li snižovány penze
lidem, kteří tvrdě pracovali a očekávali
je, není to spravedlivé.

2. Pouze pokud budou lidé odcházet do
důchodu později a/nebo budou platit více,
dokáží penzijní systémy přežít, aniž by
zničily veřejné finance.

2. Někteří pracovníci musí odejit do
důchodu kvůli tlaku zaměstnání nebo
vysokých psychických nároků. Jejich
udržování v zaměstnání by mělo za
následek větší nezaměstnanost a růst
žádostí o invalidní důchody.

1. Vytváří smysl osobní odpovědnosti
a uvolňuje napětí veřejných financí.
V případě, že se zaměstnanci spoléhají
více na své vlastní úspory, poměr
zaměstnanců odcházejících do důchodu
má menší dopad na veřejné finance.
2. Tento systém dostatečně chrání lidi
od katastrofy a ponechává prostor pro
individuální iniciativu.

1. Příliš přenáší zátěž odpovědnosti na
zaměstnance. Někteří z toho mají
výhody, ale jiní investují špatně a skončí
v chudobě.
2. Tento systém zahrnuje příliš velká
rizika, protože je závislý na fluktuace
burzovních trhů.
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Úroveň akce – zaměstnanost a penze
Co dělá EU nyní

Fakta

Dnes členské státy nesou výhradní odpovědnost za politiky zaměstnanosti a penzí.
Pokud existuje nějaká koordinace EU, pak vychází z dobrovolné dohody vlád na cílech
politiky, sdílení informací a snaze o konvergenci politik.Toto nenazývá „otevřený způsob
koordinace“.

Strukturální fondy představují
40 % rozpočtu EU, ESF
přibližně 10%.

V rámci Evropské strategie zaměstnanosti (EES) definují společné cíle a plány na
úrovni EU.
Komise rovněž poskytuje finanční pomoc národním a podnárodním orgánům v jejich
boji s nezaměstnaností a sociálním vyloučením, zejména prostřednictvím Evropského
sociálního fondu (ESF). Toto je jeden ze strukturálních fondů EU, které mají za cíl
zmenšovat rozdíly v prosperitě a životním standardu mezi zeměmi a regiony EU. V rámci
této politiky je jedna třetina rozpočtu EU věnována na pomoc méně prosperujícím
regionům.
V oblasti penzí podporuje EU růst zaměstnanosti v pozdním věku. Jediným dosavadním
významným legislativním kromě EU bylo vytvoření jednotného trhu pro penzijní
připojištění, které ulehčuje mobilitu lidí mezi zeměmi EU.
Někteří tvrdí, že koordinace není dostatečná, že reakce EU je příliš slabá na to, aby trvale vyřešila problém vysoké
nezaměstnanosti a zajistila adekvátní penzijní příspěvky.
Jiní tvrdí, že tyto záležitosti by měly být ponechány na členských státech, které mají lepší pozici pro zavádění politik vhodných
pro jejich specifické potřeby, tvořené rozdíly v historii, ekonomice, typech průmyslu, atd. Někteří tvrdí, že přísná koordinace
brání reformám a zamezuje inovaci.

V jaké míře by měly vlády EU koordinovat – či nikoliv – rozhodnutí týkající se pracovních míst a penzí?
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Argumenty pro Argumenty proti
Přístup 1
EU přijímá
kolektivní
rozhodnutí

1. Společná politika penzí a zaměstnanosti
podporuje harmonizaci pracovních podmínek,
mobilitu zaměstnanců mezi zeměmi a
solidaritu při čelení světové konkurenci.
2. Samotná koordinace pro řešení našich
problémů se ukázala jako nedostatečná.
3. Větší harmonizace EU by vedla k dokončení
společného trhu. Mohl by tak například
vzniknout společný trh pro dodatečné systémy
penzijního připojištění.

Přístup 2
Vícerychlostní

1. Každá země má specifické potřeby a měla
by mít možnost rozhodnout o tom, jak moc
nebo málo si přeje spolupracovat s ostatními
členskými státy.
2. Tento přístup umožňuje členským státům
experimentovat aniž by porušovaly koordinaci
nebo regulaci z Bruselu.

Přístup 3

f
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Podpora,
koordinace,
komplementární
akce

Přístup 4
Bez role EU

1. Stávající koordinační přístup funguje,
protože se spoléhá na formu přímého tlaku a
jmenování a zahanbování, které zajišťují, že si
žádný stát nepřeje, aby byl vnímán jako země
se špatným chováním.
2. Členské státy se mohou nadále svobodně
rozhodnout jak aplikují evropské směrnice a
nastaví politiky přizpůsobené svých vlastním
potřebám.
1. Národní vlády jsou nejlepším místem pro
rozhodování.
2. Tento přístup umožňuje různým zemím nebo
regionům experimentovat s různými řešeními
vedoucími k inovaci a zdravé soutěži.

1. Členské státy se nemohou dohodnout na
společném přístupu nebo řešení „jedna
velikost pro všechny“ protože tradice státu
blahobytu a ekonomické struktury se příliš
liší.
2. Dojde k podílení bruselské byrokracie a
snížení schopnosti vlády prosazovat politiky,
které považuje za nejlepší.
3. Existuje riziko přizpůsobení se nejdražšímu
typu systému. Bohatší země a regiony budou
platit za ty méně výkonné.
1. To umožňuje sebestředné národní úvahy
upřednostněné před solidaritou, integritou EU
a schopností EU hrát roli na světové scéně.
2. Důsledkem budou velké rozdíly mezi
skupinami zemí.

1. Tento přístup nefunguje, protože pro ty, kdo
se dopouštění nedodržování neexistují sankce.
2. Některé země podléhají pokušení prosazovat
své vlastní zájmy na úkor ostatních zemí,
což může vést k sociálnímu a fiskálnímu
dumpingu.

1. Prohlubují se rozdíly. To podporuje
nespravedlivé soutěžní praktiky jako je
sociální a fiskální dumping. Země jsou
nuceny následovat země s nižšími úrovněmi
ochrany.
2. Národní ekonomiky nemohou USA a Číně
samostatně konkurovat.
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Otázka 2: Naše role ve světě
Studená válka rozdělila většinu světa na dva tábory po dobu
40 let. Její konec vedl ke vzniku mnohem komplikovanějšího
a křehčího světového pořádku.

Jak by měla EU zasahovat v globálních záležitostech do
řešení konfliktů, propagace míru a zajištění své vlastní
bezpečnosti doma?

Dnes pro vlády představuje nové výzvy globální terorizmus.
Boj o vzácné přírodní zdroje jako je nafta, zemní plyn,
minerály a voda vytváří nové zdroje geopolitického napětí.
Změny klimatu mají závažné negativní dopady a vyžadují
globální řešení.

Jak by měla být přijímána rozhodnutí o těchto
záležitostech?

Výzvy a příležitosti – globální mír a bezpečnost
S tím, jak mnohé země vytvářejí své schopnosti vyrábět zbraně hromadného ničení včetně
nukleárních zbraní vzniká napětí. Na mnoha místech přetrvává mimořádná chudoba a
posiluje globální migrační toky.
Mezi nejnebezpečnější konflikty dnes patří války v Iráku a Afghánistánu, občanská válka
v Dárfúrském regionu Súdánu, konflikt mezi Izraelem a Palestinci, separatistická hnutí na
Kavkaze a poválečné řešení v Kosovu.
Některé evropské země vyslaly jednotky do invazí vedených USA v Afghánistánu v roce
2001 a v Iráku v roce 2003. Zatímco Francie a Německo byly proti vojenskému zásahu v
Iráku, VB, Polsko, Dánsko, Itálie, Španělsko a Nizozemí se účastnily koalice pod vedením
USA. V Libanonu po válce v létě 2006, převzala Itálie velení posílených pozemních sil
Spojených národů (OSN) pro znovunastolení mezinárodního míru a bezpečnosti v oblasti
hranic mezi Izraelem a Libanonem.
V nedávné době byly země EU kritizovány jak za vojenský zásah (např. v Iráku) tak i za
to, že vojensky nezasáhly (např. v devadesátých letech v průběhu genocid ve Rwandě a
v konfliktu v bývalé Jugoslávii).

Fakta
VB a Francie jsou jedinými
zeměmi EU, které vlastní
nukleární zbraně. Ostatní
země s známým nukleárním
potenciálem jsou USA, Rusko,
Čína, Indie a Pákistán.
V roce 2006 27 členských
států EU vyslalo 11.632 vojáků
na mírové mise
Populace Turecka je větší než
kteréhokoliv ze stávajících
členů EU s výjimkou
Německa. Společně by tři
kandidátské země zvýšily
počet obyvatel EU o 16 %. .

Mimořádnou důležitost pro EU mají změny v její bezprostřední blízkosti. V současnosti
má tři kandidátské země: Turecko, Chorvatsko a Makedonii. Další by časem mohly
předložit přihlášku, zejména pak země západního Balkánu, Gruzie, Ukrajina a Bělorusko.
Dříve než mohou kandidátské země vstoupit do EU musí mít stabilní systém demokratické
vlády, zajistit vládu zákona a dodržování lidských práv. Musí rovněž mít fungující
tržní ekonomiku a administrativu schopnou provádět zákony a politiky EU. Specifické
podmínky členství pro jednotlivé kandidátské země jsou vypracovány v průběhu
vyjednávání s Evropskou komisí v průběhu několika let.

Měla by EU a její členské státy hrát aktivní roli na světové scéně?
Jak je možné maximalizovat jejich vliv na země v bezprostřední blízkosti EU?
Jaké nástroje mezinárodního vlivu by měla EU a její členské státy podporovat?
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Dva příklady zahraničních výzev
Íránský jaderný program
K roku 2007 není známo, že by Írán vlastnil arzenál nukleárních zbraní a podepsal Smlouvu o nešíření jaderných zbraní
(NPT), která zakazuje jejich vlastnictví. Přesto mnohé země, včetně USA, Spojeného království a Francie obvinili Írán
z tajného záměru vyvinout program nukleárních zbraní, zatímco Írán tvrdí, že jeho úmyslem je pouze produkce energie.
Odmítl však návrh EU, jehož účelem bylo Íránu pomoci vybudovat „bezpečný, ekonomicky životaschopný a prokazatelně
smlouvě o nešíření odpovídající civilní program výroby a výzkumu civilní nukleární energie“.
V roce 2006 Rada bezpečnosti Společnosti národů schválila rezoluci, požadující od Íránu, aby pozastavil své nukleární
aktivity a schválila zavedení sankcí proti Íránu. EU, se souhlasem USA, zamýšlela přesvědčit Írán k závaznému závazku
nevyvíjet kapacity obohacování uranu pomocí nabídky poskytnutí materiálu a jiné dlouhodobé podpory, která by ulehčila
produkci energie pomocí nukleární energie.
Někteří lidé říkají, že mezinárodní společenství by mělo vytrvat a pomocí kombinace sankcí a pobídek odlákat Írán od
myšlenky vyvinutí schopnosti produkovat jaderné zbraně.
Jiní říkají, že Írán vyzbrojený nukleárními zbraněmi by byl pro Blízký východ natolik destabilizujícím, že vojenský zásah
pro zničení nukleárních zařízení Íránu je nejefektivnější způsob.

Změny klimatu
Vliv lidské činnosti na klima se zvyšuje. Zejména produkce a využívání energie způsobují emise znečišťujících látek,
které mění teplotu s dopady na životní prostředí a životy lidí. Problém je globální, takže řešení musí být aplikována
jednotlivými zeměmi, jakož i mezinárodně koordinovány (pokud některé země sníží své emise znečišťujících látek,
zatímco jiné nikoliv, problém přetrvává).
Energetická závislost
Navíc jsou země EU závislé na dovozech více než poloviny energie, kterou spotřebují. Předpokládá se, že tato závislost
bude růst s tím, jak se budou zmenšovat domácí zdroje. V souladu s oficiálními odhady, se budou země EU do roku
2030 na dovozy z Ruska u dodávek plynu spoléhat z až 70%. Při několika příležitostech Rusko využilo své energetickém
dodávky pro vyvíjení nátlaku na sousední země.
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Různé přístupy – globální mír a bezpečnost
Argumenty pro Argumenty proti
Různé přístupy ke vztahům EU se zbytkem světa
Isolacionismus
Země se stáhnout ze
světové scény a zaměří
se na ochranu své vlastní
bezpečnosti bez zapojení se
do zámořských konfliktů

Spojenectví s USA
Země se nesnaží o
zvýšení svého vlivu
na globální scéně, ale
spoléhají se zejména na
to, že USA a NATO zajistí
jejich bezpečnost a v
mezinárodních záležitostech
následují vedení USA.

Regionální síla
v multipolárním světě
Členské státy a EU se snaží
o posílení svého vlivu a
utváření průběhu světových
událostí. Neváhají přijmout
mezinárodní iniciativu bez
podpory USA.
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1. To vylučuje vojenské zásahy, které jsou
nákladné na lidské životy, jakož i finančně.
2. Zámořské konflikty se nás netýkají a
nejlepším způsobem jak zajistit naši vlastní
bezpečnost je postarat se o to, abychom si
nevytvářeli nepřátele.

1. Je morálně nepřijatelné nedělat nic ve
chvíli, kdy jsou zabíjeni nevinní lidé a
je v našem vlastním zájmu propagovat
globální mír.
2. Je nerealistické domnívat se, že se můžeme
chránit před globálními konflikty vnějšími
hrozbami pokud se stáhneme z globální
scény.

1. Evropa bude pod ochranou USA, našeho
tradičního spojence. Americké prostředky
jsou nejvhodnější pro ochranu bezpečnosti
EU proti vnějším hrozbám.

1. Země EU a USA vidí mezinárodní vztahy
odlišně. Například americký přístup
k demokracii, lidským právům nebo
změnám klimatu není stejný jako evropský.

2. Toto je jediný způsob zajištění jednoty
mezi zeměmi EU, protože jejich přístupy a
historické vztahy jsou příliš komplikované
na to, aby dosáhly efektivní společné externí
akce.

2. Zájmy EU a USA nejsou identické.
Například energetická závislost na Rusku
ovlivňuje země EU mnohem více než USA.

3. To EU umožňuje přizpůsobit se zájmům
USA a představovat jednotnou frontu při
čelení terorizmu a rostoucím mocnostem
jako je Čína a Rusko.
1. To přispívá ke světové stabilitě. Multipolární
svět zahrnuje spravedlivou rovnováhu mezi
zeměmi, zatímco jednostranná dominance
USA prokázala své limity (např. v Iráku a
Afganistanu).
2. To posiluje schopnost zemí EU propagovat
své ekonomické zájmy a postoje na
mezinárodní scéně jako regionální síla
s vlivem, schopností dokonce napomoci
řešení konfliktů.

3. Podpoří to nesoulad mezi zeměmi EU,
protože některé budou chtít zvláštní vztah
s USA, zatímco ostatní budou dávat
přednost nezávislému jednání.

1. Názory evropských zemí se příliš liší.
V mezinárodních záležitostech nedokáží
najít společný základ.
2. Je příliš idealistické a nerelevantní ve
stávajícím měnícím se geopolitickém
kontextu s dominancí USA, růstem Číny a
ostatních zemí. Evropa si musí mezi těmito
sílami vybrat.
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Argumenty pro Argumenty proti
Různé způsoby intervence
Vytváření „měkké síly“ a
diplomatického vlivu
Země se snaží zvýšit svůj
vliv na světové události
pomocí nevojenských
(«měkké síly») prostředků,
jako je obchodní politika,
embarga, rozvojová pomoc
a hrozba politické a
diplomatické izolace.
Vojenská intervence
s mandátem OSN
Vojenskou sílu lze využít
pro zásah v globálních
konfliktech ale pouze
s podporou Spojených
národů.
Jednostranný vojenský
zásah
Země používají svou
vojenskou sílu k zásahům
v problematických místech
světa v případě potřeby i
bez podpory OSN.
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1. Mnohé zásahy jsou nákladné a často
způsobují více škody než dobra. Zemím EU
chybí vojenská síla pro zásah v konfliktech.
2. EU má největší světový trh a rozpočet
pro pomoc. Toto jsou mocné páky pro
ovlivňování ostatních zemí.
3. Země EU a EU mají silnou síť
diplomatických misí a historických vazeb
se zeměmi po celém světě. Jsou dobře
umístěny na to, aby mohly jednat jako
upřímní prostředníci v konfliktech.

1. To vyžaduje, aby se mezinárodní
společenství dohodlo na vojenském zásahu
a zajistí tak, že existuje podpora ze strany
mezinárodního společenství.
2. OSN je silnou zárukou proti špatně
formulovanému vojenskému zásahu
a poskytuje legitimitu, která by jinak
neexistovala.
1. V ozbrojených konfliktech je jediným
způsobem zastavení bojů vojenský zásah
přiměřenou silou.
2. Připravenost k vojenskému zásahu
slouží jako silný odstrašovací prostředek
především tak zabrání samotnému vzniku
konfliktu.

1. „Měkká síla“ není účinná při jednání
s nejvážnějšími světovými konflikty.
2. Hospodářské sankce poškozují běžné lidi,
ale jen vzácně mění chování nepřátelské
vlády.
3. Diplomacie EU jsou příliš odlišné
a rozptýlené na to, aby byly efektivní při
ovlivňování světových událostí.

1. Snaha o dosažení schválení OSN zpomaluje
proces, protože země jako Čína, Rusko a
USA mají právo veta.
2. Ať již s mandátem OSN nebo bez něj,
vojenský zásah pravděpodobně ještě
přispěje k eskalaci globálního konfliktu, než
aby vedla k jeho řešení.

1. Stávající situace v Iráku a Afganistanu
ukazuje, že dokonce i USA, největší světová
vojenská velmoc, nedokáže dosáhnout
svých cílů jen pomocí vojenského zásahu.
2. Vojenský zásah způsobuje snížení
bezpečnosti světa eskalací konfliktu.
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Argumenty pro Argumenty proti
Různé přístupy k bezprostřednímu sousedství EU
Žádná politika sousedství
a žádné rozšíření
EU by se měla zaměřit na
svůj vnitřní vývoj bez snahy
o vytváření privilegovaných
vztahů se sousedními
zeměmi.

1. Bohatší členské státy si nemohou dovolit
platit velké podpory chudším státům.
2. Čím větší se EU stane, tím těžší bude
dosáhnout hlubší integrace a dosáhnout
dohodu mezi členskými státy. Prioritou by
mělo být posílení jejího jádra.

1. Ukončení procesu rozšíření omezuje vliv
EU na politický a hospodářský vývoj
sousedících zemí.
2. Ukončení rozšíření vytvoří dojem, že se EU
obrátila směrem dovnitř, omezuje svůj vliv,
včetně Blízkého východu.

Další rozšiřování je
vyloučeno.
Žádné rozšíření, ale
větší zaměření na naše
sousedství
Do EU nebudou vstupovat
žádné nové země, budou
však podporovány
privilegované vztahy
se sousedními zeměmi.
V rámci této „politiky
sousedství“ se EU a země
v jejím bezprostředním
sousedství dohadují na
politických a hospodářských
reformách.
Omezené rozšíření
EU by měla pokračovat ve
vyjednávání se stávajícími
kandidáty, ale měla by jasně
říci, že bude nutné dlouho
čekat než budou přijati
jako členové. Nepodporují
se nové žádosti. Kritéria
pro členství jsou přísná a
uplatňují se důsledně.
Otevřené rozšiřování
EU by měla tlačit na pokrok
ve vyjednávání se zeměmi
snažícími se o členství co
nejdříve je to možné.
Seznam kandidátů
je otevřený. Kritéria
přistoupení jsou dostatečně
flexibilní tak, aby nebránila
novým žadatelům.
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1. Síla přitažlivosti zemí EU může stimulovat
velmi výrazné změny v sousedních zemích.
2. Je efektivnější vytvářet silné „jádro“ Unie
a umožnit sousedícím zemím využívat
přínosy z určitých aspektů EU než se snažit
integrovat příliš mnoho zemí příliš rychle.

1. Stávající kandidátské země se nespokojí
s druhořadým vztahem s EU, přejí si
plnohodnotné členství. Riziko podněcující
anti-EU pocity a vytváření zpětného nárazu
místo podpory reforem a rozvoje těchto
zemí.
2. Čím větší je EU, tím větší budou
hospodářské a politické přínosy.

1. Vyhlídka rozšíření je silným nástrojem pro
propagaci evropských zájmů a hodnot, takže
je důležité proces rozšiřování nezastavit.
2. Země jako Turecko jsou vzdáleny od toho,
aby byly připraveny na vstup do EU, ale
dveře by neměly být zavřeny. Je důležité,
aby byly splněny veškeré podmínky. To
může chvíli trvat.

1. Toto je nejsilnější pobídka pro hospodářské
a politické reformy v kandidátských
zemích. Nové členské státy zvětšují velikost
jednotného trhu EU a tím odstraňují potřebu
relokace mimo Evropu.
2. Čím větší je EU tím silnější může být na
světovém hřišti.
3. Vstup Turecka by pomohl Blízkému
východu vytvořením mostu mezi Evropou a
muslimským světem.

1. Zpomalení vyjednávání o rozšíření riskuje
podkopání pro EU pocitů v kandidátských
zemích a omezení pobídek pro zavádění
hospodářských a politických reforem.
2. Kapacita EU integrovat nové členy byla
nedávnými rozšířeními omezena. Další
rozšíření by mělo pokračovat pečlivě a
postupně.

1. EU již prošla v posledních čtyřech letech
dvěma vlnami rozšíření: nyní nastal čas pro
konsolidaci.
2. Další rozšiřování by učinilo Evropu příliš
vnitřně rozdílnou s ohledem bohatství,
etnické složení, náboženství, kulturu a
vzdělávání. Nastal čas definovat hranice
Evropy.
3. Vstup Turecka by zvýšil migraci Turků do
zemí EU.
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Úroveň akce - Globální mír a bezpečnost
Do dnes EU dělá

Fakta

Kompetence v oblasti zahraničních vztahů dnes v podstatě náleží členským státům. Avšak
role EU se v čase vyvíjela.

19 členských států EU je členy
NATO.

S tím, jak se Unie rozrůstala musela rovněž definovat svůj vztah ke zbytku světa. Z tohoto
důvodu od roku 1993 vytvářela společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP),
která ji umožňuje přijímat společné kroky. V roce 1999 jmenovala Vysokého zástupce pro
zahraniční a bezpečnostní politiku.

Vedle Číny, Ruska a USA jsou
VB a Francie stálými členy
rady bezpečnosti OSN.

EU nemá evropskou armádu s centrálním velením, ale jednotlivé armády členských
států EU platí za nejlépe vybavené na světě. Země EU hrají důležitou roli v Organizaci
severoatlantické smlouvy (NATO).
EU poskytuje fondy konkrétním mezinárodním iniciativám (např. civilní správě OSN
v Kosovu, Palestinské samosprávě). Na západním Balkáně a ve střední Africe v roce 2003
nastoupila EU první misi v rámci nové Evropské obranné a bezpečnostní politiky.
EU má společnou obchodní politiku, která je její výhradní kompetencí: členské státy
nemohou svobodně rozhodovat o svých vlastních obchodních politikách nezávisle na EU.
EU nabízí pomoc pro rozvojové země. Unie může pozastavit nebo zrušit obchod nebo
pomoc v případě, že partnerská země porušuje lidská práva.
EU vytvořila také „politiku sousedství“ se zeměmi v severní Africe, na Blízkém východě,
Balkáně a východní Evropě. Tato staví na vzájemných závazcích k demokracii a lidským
právům, vládě práva, dobré vládě, principech tržní ekonomiky a trvale udržitelného
vývoje.
EU má svá diplomatická zastoupení v zahraničí. Někteří tvrdí, že EU by měla zasedat
v radě bezpečnosti Spojených národů místo Francie a VB.

Země EU jako celku jsou
největšími světovými
exportéry a druhými
největšími importéry po USA.
Společně EU a jejích 27
členských států poskytuje více
pomoci chudým zemím než
jakýkoliv jiný dárce.
Cílem členských států EU
je vynaložit přibližně 1 %
svého celkového rozpočtu na
zahraniční pomoc. Společně
s EU dávají přibližně dvakrát
tolik než USA.

Někteří tvrdí, že koordinace nestačí, že Unie nemá dostatečně silné nástroje ani dostatečně koherentní strategie na řešení
globálních problémů bezpečnosti.
Jiní tvrdí, že toto jsou záležitosti, které by měly být ponechány Členským státům, které mají lepší pozici pro řešení těchto
otázek.

Do jaké míry by měla být rozhodnutí na poli zahraničních vztahů přijímána EU nebo jednotlivými
členskými státy?
S jakou mírou, pokud nějakou, koordinace nebo konzultace?
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Dnes

Argumenty pro Argumenty proti
Přístup 1
EU přijímá
kolektivní
rozhodnutí

1. Přijímání rozhodnutí o globální
bezpečnosti na úrovni EU představuje
mnohem větší sílu než v případě, že by
jednotlivý členský stát jednal samostatně.
2. To vytváří solidaritu mezi členskými
státy oproti strategiím rivality s ostatními
zeměmi.
3. To umožňuje rozvoj koherentní celo-EU
tvorby hospodářské a ekonomické politiky,
což je přínosem pro všechny občany EU.

Přístup 2
Vícerychlostní

1. Toto ukazuje větší respekt pro národní
autonomii. Jednotlivé země se mohou
rozhodnout, že budou spolupracovat
s ostatními, pokud to považují za vhodné.
2. Každá země má specifické potřeby
a schopnosti a měla by mít možnost
rozhodovat o tom jak moc či jak málo bude
spolupracovat s ostatními členskými státy.

Přístup 3

f

Podpora,
koordinace,
komplementární
kroky

Přístup 4
Bez role EU

1. Ve skutečnosti členské státy již dnes
někdy neformálně koordinují a funguje to
dostatečně dobře.
2. Umožňuje jednání tam, kde se země EU
dohodnou (například mírové operace
nebo operace obnovy v po konfliktních
oblastech) aniž by tím byla narušena
národní nezávislost.

1. Každý členský stát má své vlastní priority,
když přijde na globální otázky. Národní
vlády jsou tedy nejlepším místem pro
rozhodování jaké kroky přijmout.
2. Závazek poskytnutí jednotek pro vojenský
zásah je tak závažným a hlubokým
rozhodnutím, že by mělo zůstat výhradně
v rukou národně zvolené vlády.
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1. Je nereálné očekávat, že se členské státy
dohodnou na společném přístupu. Rozdíly
v prioritách a strategiích jsou příliš velké.
2. Toto přináší riziko příliš velké centralizace
v Bruselu a vznik politického napětí mezi
Členskými státy.
3. Toto může omezit suverenitu Států. Brání
vládám prosazování politik, které považují
za nejlepší pro svůj lid.

1. Bez efektivní koordinace, se bude role
Evropy ve světě zmenšovat. Evropským
zemím chybí síla pro samostatné jednání
na světovém poli.
2. Rizikem je, že některé země budou
„černými pasažéry“ snah jiných.

1. Tento přístup nevytváří koherentní a
dlouhodobé mezinárodní strategie, které
by mohly změnit EU ve skutečného
globálního hráče.
2. Pokud se prosazuje pouhá koordinace
místo kolektivního rozhodování, existuje
pro některé státy příliš velké lákadlo
„jízdy načerno“ a jednoduše prosazovat
své vlastní zájmy na potenciální náklady
ostatních států.
1. Nebudou-li země EU jednat společně,
nemohou očekávat, že na světovém jevišti
dosáhnou změnu, protože členské státy
jsou příliš malé na to, aby měly významný
vliv ve srovnání s mocnostmi jako jsou
USA, Rusko a Čína.
2. Existuje přímá vazba mezi vnitřním
vývojem EU a jejími mezinárodními
kroky. Koordinace uvnitř nemůže být
efektivní bez koordinace mimo EU.
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MATERIÁL PRO TISKOVOU KONFERENCI

Kde najdu podrobnější informace a mohu se zeptat?
O iniciativě:
www.tomorrowseurope.eu
Telefon: + 32 2 229 11 59

f Vyslovte svůj názor na YAHOO! Answers
Anglicky:

http://uk.answers.yahoo.com

Německy:

http://de.answers.yahoo.com

Francouzsky:

http://fr.answers.yahoo.com

Italsky:

http://it.answers.yahoo.com

Španělsky:

http://es.answers.yahoo.com

f Pro sledování stávajících záležitostí EU doporučujeme EurActiv, mediální portál:
EU:

http://www.euractiv.com/en/ v anglickém jazyce
http://www.euractiv.com/fr/

ve francouzském jazyce

http://www.euractiv.com/de/ v německém jazyce
Bulharsko:

http://evropa.dnevnik.bg/

Česká republika:

http://www.euractiv.cz/

Francie:

http://www.euractiv.fr/

Maďarsko:

http://www.euractiv.hu/

Polsko:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Rumunsko:

http://www.euractiv.ro/

Slovensko:

http://www.euractiv.sk/

f Politické strany v Evropském parlamentu
Skupina Evropské strany lidové (Křesťanští demokraté)
a Evropských demokratů: http://www.epp-ed.eu
Skupina socialistů v Evropském parlamentu: http://www.socialistgroup.eu
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu: http://www.alde.eu/
Skupina Unie pro Evropu národů: http://www.uengroup.org
Skupina Zelených/Evropská aliance svobody: http://www.greens-efa.org
Konfederační skupina Evropská jednotná levice – Severská zelená levice: http://www.guengl.eu
Skupina Identita, Tradice a Suverenita: http://www.its-pe.eu
Skupina Nezávislosti/Demokracie: http://indemgroup.org/
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O Poradních průzkumech veřejného mínění (Deliberative Polling®)
Poradní průzkum veřejného mínění (Deliberative Polling®) je proces konzultace s veřejností, u které se vědecké vzorky spojují jak předtím než měly
možnost se k tématu vážně vyslovit tak poté, Proces byl poprvé vyvinut profesorem Jamesem S. Fishkinenm v roce 1988. Jeho použití na země po
celém světě proběhlo vždy ve spolupráci s profesorem Robertem C. Luskinem. Realizovali projekty s různými partnery v USA, Británii, Austrálii,
Kanadě, Dánsku, Itálii, Bulharsku, Maďarsku, Číně a Severním Irsku.
Realizace poradního průzkumu veřejného míněni (Deliberative Polling®) je ochranná známka Jamese S. Fishkina. Veškeré příjmy z této ochranné
známky se pouívají na podporu výzkumu v Centru pro poradenskou demokracii, na Univerzitě ve Standfordu (Center for Deliberative Democracy,
Stanford University).
Pro podrobnější informace o provádění poradních průzkumů veřejného mínění : http://cdd.stanford.edu

Dokument navržený společností Notre Europe s pomocí Evropské rady mezinárodních vztahů, Euractiv, Centra pro Evropské politické studie, Institutul
European din România, Centra pro veřejnou politiku PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, Centra liberálních strategií, Nyt Europa, Real Instituto Elcano
de Estudios Internacionales, E3G.
Původní verze tohoto dokumentu byla navržena v anglickém jazyce. Přeložené verze se mohou lišit.
Dokončeno 7. září 2007
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