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P edmluva 
V ”oce Ř01ř čekají Ev”opu tě ké ča„y. Konjunktu”a ochabuje, p”ognózy 
” „tu j„ou ko”igovány „mě”em dol . Země eu”ozóny „e ocitají mezi 
ho„podá „kou dep”e„í a v lep ím p ípadě „tagnací. Dokonce i klíčové 

země, jako je Německo, pomalu opou tějí zónu ho„podá „kého 
vze„tupu. Tato k”ize je podpo ena politickou v lí. Ná„ledky diktátu 
ú„po”, mzdových, d chodových a „ociálních k”t  politika vědomě 
p ipou tí. Z pohledu vládnoucí politiky mu„í v Ev”opě dojít k ozdravnému 

ze tíhlení. Po mnoho let „i p”ý Ev”opané ili nad pomě”y. 

Av ak politicky na ízená nucená dieta p”o zamě„tnance a „táty ničí 
p íjmy  

a poptávku, vede ke h”oucení lokálních t”h  a ene celý kontinent do „tále hlub í ”ece„e. Dopady 
j„ou zničujícíŠ nezamě„tnano„t a chudoba ”o„tou! Ve paněl„ku a ecku je nadále ka dý čtv”tý 
do„pělý a ka dý d”uhý mladi„tvý bez p”áce. Nezamě„tnano„t pak tlačí na di„ponibilní p íjmy a 
„ouk”omou „pot ebu. Také ev”op„ké „táty „ni ují „vé výdaje a fi„kálním paktem „e Ev”opa na věky 
zavazuje k p”imátu diktátu ú„po”. O„labení kupní „íly zamě„tnanc  a výdajové k”ty „tát  zp „obují 
kolektivní zmen ování ev”op„kého t”hu. Boj o t” ní podíly na zmen ujícím „e ev”op„kém t”hu nutí 
podniky k cenovému dumpingu. Vzniká deflační „pi”ála p io„t ovaná k”izemi. Ev”opa „e tudí  ocitá  

v pa„ti ho„podá „ké ”ece„e. Východi„ko není na dohled. 

To v ak není v echno. Politice, kte”á jedno„t”anně „ází na ú„po”y do„ahované výdajovými k”ty, 
unikají mezi p”„ty inve„tice do budoucna a „ nimi i ance na zvládání výzev 21. století. Budoucnost 

na eho kontinentu toti  závi„í na tom, zda „e nám dne„ poda í polo it základní kámen nového 
u„po ádání na í ekonomiky a „polečno„ti, kte”é umo ní v em lidem ivot v p”o„pe”itě, zabezpečí 
et”né nakládání „ p í”odními zd”oji a efektivní, t”vale ud” itelné a inovativní ho„poda ení, kte”é 

bude zohledňovat po adavky „tá”noucí ev”op„ké „polečno„ti, a konečně zaji„tí, aby ka dý člověk od 
útlého věku po íval hmotných i du evních výhod, kte”é ná  kontinent nabízí. 

Takový ambiciózní budoucí p”ojekt vy aduje inve„tice do vý”oby ene”gií, „ni ování „pot eby ene”gie 
a vody, ud” itelného p” my„lu a „lu eb, výuky a vzdělávání, výzkumu a vývoje, mode”ní 
inf”a„t”uktu”y, nízkoemi„ních mě„t a obcí, efektivní ve ejné „p”ávy, „ou ití v ech věkových „kupin a 
konečně do humanizace v ech obla„tí ivota. Taková budoucno„t ne„ne„e odklady v ádném 
ohledu. P”oto „e německé odbo”y v podobě Ma”„hallova plánu p”o Ev”opu  ujaly úkolu 
zformulovat své návrhy pro takovou vizi.  

Claus Matecki,  

Člen výkonného 
spolkového před-
stavenstva DGB 
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J„me „chopni p”okázat, e Ma”„hall v plán p”o Ev”opu  je financovatelný. Plán je kompletně 
p”opočten a nezatě uje ve ejné ”ozpočty zemí EU. P”ávě naopak – státy mohou dokonce generovat 

dodatečné daňové p íjmy a u et í náklady „ouvi„ející „ nezamě„tnano„tí. Dokonce i systémy 

„ociálního zabezpečení budou díky p”acovnímu boomu v podobě minimálně 9 milion  plných 
p”acovních úvazk  (Full-time e“uivalent, FTE) inka„ovat vy í odvody a zaji„tí „i tak odolno„t do 
budoucna. Dob e hodnocená p”acovní mí„ta, z nich  „e odvádějí „ociální odvody, j„ou toti  
nejlep ím p edpokladem p”o financování d „tojné vý e d chod . To v ak není v echno – d kladná 
ekologická „anace ev”op„kého ho„podá „kého „y„tému nám do budoucna zaji„tí mnohem vy í 
nezávi„lo„t na dovozu paliv, „ni uje emise CO2 a je aktivním p í„pěvkem k och”aně klimatu. Z toho 
p”ofitují v ichniŠ domácno„ti, podniky, „táty. V nevýhodě „e ocitnou pouze „pekulativní finanční 
t”an„akce, a to ve p”o„pěch budoucno„ti, ve p”o„pěch ”eálné ekonomiky, ve p”o„pěch lidí, ve 
prospěch p í”ody. 

P edlo ený Ma”„hall v plán p”o Ev”opu  ne e í dluhovou k”izi „tát , bankovní a finanční k”izi v 
Ev”opě, ”edukuje v ak dal í p io„t ování těmito k”izemi zp „obené, ani  by zbavoval politiku 
nutnosti nezbytné regulace. 
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Shrnutí  
Evropa se musí postavit výzvám 21. stolení. S ohledem na nedo„tatek p í”odních zd”oj , zho” ování 
„ociální „ituace, ”o„toucí nezamě„tnano„t, demog”afické výzvy a ”o„toucí po adavky na vědění a 
technologie v ho„podá „ké „fé e mu„í nalézt „vou novou pozici a zmobilizovat „íly v zájmu lep í, 
„ociálněj í, p”osperující, demokratické a mírové budoucnosti. 

Ůo„podá „ká „ituace v Ev”opě, a zejména pak v eu”ozóně, „e v ak nadále zho” uje. Politický k”izový 
management „e„távající z diktátu ú„po”, mzdových, d chodových a „ociálních k”t  zp „obil 
ekonomický propad. Hrozí, e ”ece„e po„tihne celý kontinent, a dokonce oh”ozí „větovou 
konjunkturu. 

Je nejvy í ča„ změnit ku”„, na„tavit nové výhybky p”o budoucno„t a „tabilizovat tak konjunktu”u. 
Ev”opa pot ebuje dlouhodobě o”ientovanou ce„tu ” „tu a mode”nizace, kte”á ná  kontinent p ip”aví 
na budoucno„t, vytvo í p”acovní p íle ito„ti hodné Ř1. „toletí a zaji„tí p”o„pe”itu v em. 

To vy aduje inve„tice do ud” itelné vý”oby ene”gie, „ni ování její „pot eby, ud” itelného p” my„lu a 
„lu eb, výuky a vzdělávání, výzkumu a vývoje, mode”ní dop”avní inf”a„t”uktu”y, „ni ování emi„í v 
mě„tech a obcích a do efektivity ve ejné „p”ávy. Vy aduje to také „p”avedlivou úča„t v ech 
„polečen„kých „kupin na lep í budoucno„ti. 

Pe”„pektiva Ev”opy je „pojena „ inve„ticemi činěnými v „ouča„no„ti. Ev”opa di„ponuje v emi 
pot ebnými zd”ojiŠ lidmi, znalo„tmi, inovační „ilou, kapitálem, mode”ní inf”a„t”uktu”ou, intaktními 
ve ejnými a „ouk”omými za ízeními, vy„oce vyvinutými „t edi„ky p” my„lu a „lu eb, „y„témy 
„ociálního zabezpečení, „polečným t”hem a „polečnou měnou. To v e „pojuje Ev”opu. Mu„íme 
„polečně dokázat „pojit tyto „ilné „t”ánky a vyu ít je k p eměně na í „polečno„ti. 

V těchto „ouvi„lo„tech j„me vyp”acovali náv”h Ma”„hallova plánu p”o Ev”opu , kte”ý p edkládáme 
k di„ku„i ev”op„ké ve ejno„ti, p edev ím pak na im ev”op„kým koleg m. Uvádíme v něm obla„ti 
aktivit d le itých p”o Německo a apelujeme na ev”op„ké odbo”y a politické činitele v Ev”opě, aby 
p”ově ili, jaká „pecifická ná”odní opat ení j„ou vhodná p”o tu kte”ou konk”étní zemi. Očekáváme 
p edev ím od „ociálních pa”tne” , politik  a občan„ké „polečno„ti, e konk”étními náv”hy doplní 
ná  náv”h Ma”„hallova plánu. Ob”acíme „e na vá„ v echny, kte í „e „ námi chtějí po„tavit čelem k 
výzvám a „polup”acovat na tvo”bě p”og”amu p”o budoucno„t. 

  

Marshallův plán pro Evropu 
Návrh konjunkturálního, inve„tičního a 

rozvojového programu pro Evropu německé 
odborové konfederace DGB 
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Odborové svazy „d”u ené v DGB „e p i tvo”bě p”og”amu p”o budoucno„t ídily těmito hlavními 
zásadami:  

Program musí 

 zaji„tit do„tatečně dob”á, pe”„pektivní a kvalitní p”acovní mí„ta a p”o„pe”itu, 

 být t”vale ud” itelný a o”ientovaný tak, aby pod„tata ev”op„kých „polečno„tí z „tala 
zachována a byla p izp „obena ekologickým, „ociálním a demog”afickým výzvám, 

 umo ňovat demok”atickou kont”olu p”o„t ednictvím zvolených ev”op„kých in„titucí, p edev ím 
pak Ev”op„kým pa”lamentem, kte”é budou p i vykonávání kont”oly podpo”ovat „távající 

ev”op„ké in„tituce (nap . Ev”op„ká inve„tiční banka, EůB), 

 být chápán jako celoev”op„ký nadná”odní p”ojekt, a ne jako „ouh”n jednotlivých zájm  
evropských zemí, 

 být p edvídavý a nezávi„lý na konjunktu e, tj. zapojovat k”átkodobě nutná opat ení do 
kontextu dlouhodobých výzev a pok”ačovat i v období pozitivního vývoje, 

 „tanovit t”hu p”avidla a politickou o”ientaci a „ouča„ně také ídit „ouk”omé inve„tice do 
inovativních pe”„pektivních p”ojekt ,  

 být „p”avedlivě financován a „p”avedlivě ”ozdělován. Finančně „ilné „ociální v”„tvy a 
ekonomicky „ilněj í ”egiony mu„ejí k financování inve„tic do budoucno„ti p i„pívat vět í mě”ou 
ne li v”„tvy „lab í. Toté  platí i p”o úča„t na takovém p”og”amu, 

 být „olidně financován a „ouča„ně „tát m Ev”opy umo ňovat gene”ovat daňové p íjmy p”o 
po„kytování ve ejných „lu eb a „ni ování ve ejného zadlu ení. 
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Klíčové prvky našeho Marshallova plánu 

Ná  Ma”„hall v plán p”o Ev”opu  vznikl na základě poznatku, e k”átkodobý konjunktu”ální vývoj 
a dlouhodoběj í ” „tový potenciál „polu úzce souvisejí. Nutná je proto politická strategie, která by 

obojí zohlednila. Ma”„hall v plán p”o Ev”opu DGB „e p”ezentuje jako de„etiletý (od ”oku Ř01ř do 
”oku Ř0ŘŘ) inve„tiční a ”ozvojový p”og”am p”o v ech Ř7 zemí EU. 

P edlo ené náv”hy vycházejí z na ich zku eno„tí a znalo„tí o ” zných ”ámcových a výchozích 
podmínkách v na ich ev”op„kých pa”tne”„kých zemích. Nav”hujeme mix z in„titucionálních opat ení, 
p ímých ve ejných inve„tic, inve„tičních p í„pěvk  p”o podniky a pobídek p”o ”o„toucí „pot ebu a 
stabilizaci konjunktu”y. P”ávě tyto pobídky j„ou ná„t”ojem v krátkodobém boji proti krizi a jsou 

z valné čá„ti ča„ově omezeny. Ve ejné inve„tice a inve„tiční p í„pěvky p „obí op”oti tomu „ jistým 

ča„ovým zpo děním, „lou í v ak k zaji tění dlouhodobé pe”„pektivy ” „tu a zamě„tnano„ti v Ev”opě 
ce„tou po„ílení a podpo”y mode”ních p” my„lových odvětví a „lu eb. J„ou zá”oveň vhodné p”o 
„polečen„ky nutné na„tavení výhybek v obla„ti vzdělávání, „ociálního zabezpečení a politického 
klimatu a podpo”ují kvalitativní ” „tové cíle. Efekty p”o ” „t a zamě„tnano„t p”amenící z takových 

opat ení umo ňují inte”ně nezávi„lou vy í ” „tovou dynamiku. 

Jád”em na ich náv”h  je p eměna a mode”nizace ná”odních ekonomik v Ev”opě „ cílem zaji tění 
ho„poda ení zohledňujícího úspory energií a och”anu p í”odních zd”oj , a dále dlouhodobé 
nezávi„lo„ti na dovozu paliv a zá”oveň ma„ivního „ní ení emi„í CO2 v Ev”opě. Ev”op„ké „táty tento 
závazek ji  p ijaly. Ev”op„ká unie tak chce do ”oku Ř0Ř0 „ní it emi„e CO2 v Ev”opě o Ř0 p”ocent a 
navý it podíl obnovitelných zd”oj  ene”gie na p”odukci elekt iny na Ř0 p”ocent. Snahou je „ní ení 
emisí CO2 do ”oku Ř050 dokonce o 80  a  95 p”ocent pod ú”oveň ”oku 1990. V této souvislosti 

p edlo ila Ev”op„ká komi„e Ene”getický plán do ”oku Ř050 1. Na ím náv”hem chceme takový 

ene”getický plán na p í tích 10 let ma„ivně podpo it, a to bez nadmě”ného zatě ování ekonomiky,  
„polečno„ti, ale p edev ím domácno„tí zamě„tnanc . P ed„tavujeme tento ambiciózní p”og”am 
v souvislosti s německým plánem odklonu od atomové ene”gie Změna ev”op„ké ene”getické 
koncepce  a nav”hujeme p”o něj v „ouvi„lo„ti „ Ene”getickým plánem do ”oku Ř050  ”oční objem 
inve„tic ve vý i 150 mld. eu”.  

Chceme na e mě„ta a obce p ip”avit na „tá”noucí „polečno„t, podpo”ovat výuku a vzdělávání, 
modernizovat a ”oz i ovat „távající ve ejnou a „ouk”omou inf”a„t”uktu”u a vytvá et cent”a p” my„lu 
a „lu eb budoucno„ti. Mode”ní „ociální „tát chápeme jako p”oduktivní „ílu a chceme po„ílit inovace, 
výzkum a vývoj jako tv ”čí moto”y nového ho„poda ení. 

                                                             
1 Viz Energetický plán do roku Ř050, SDĚLENÍ KOMůSE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 

ŮOSPODÁ SKÉMU A SOCůÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGůON , B”u„el, 1Ř. 12. 2011 
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Ná  Ma”„hall v plán p”oniká do nej” zněj ích obla„tíŠ po„iluje ev”op„kou tvo”bu hodnot v p” my„lu 
i ve ejné „lu by, pomáhá mode”nizovat dop”avní inf”a„t”uktu”u a u”ychlovat budování 
i”okopá„mových „ítí, zaji ťuje vy í inve„tice do výuky a vzdělávání a ud” itelného ho„poda ení 

s dne„ ji  nedo„tatečnými vodními zd”oji. P edev ím chce ale zlep it koope”aci mezi ev”op„kými 
zeměmi, kte”é mohou oh”omné výzvy budoucno„ti a k”izového managementu zvládat pouze 
„polečně.  

Má-li takováto mode”nizační ofenziva ob„áhnout celou Evropskou unii, budou v celé Ev”opě nutné 
masivní investice v p” mě”u 110 mld. eu” ”očně. Celkově bude ”očně vznikat pot eba financování 
p” mě”ně Ř60 mld. eu”, co  odpovídá ú”ovni tě„ně nad dvě p”ocenta ev”op„kého ŮDP. 

Takto dlouhodobě o”ientovaný ambiciózní inve„tiční p”og”am nem e zvládnout ádná země „ama. 
P edev ím finančně o„labené k”izové země nemohou do budoucna z vlastních sil takovou 

mode”nizační ofenzivu z”ealizovat. P”oto pot ebujeme „polečné ú„ilí a nové ev”op„ké in„tituce „e 
stabilními a solidními zdroji financování. 

 

Financování Marshallova plánu 

V souvislosti s ma„ivní pot ebou mode”nizace Ev”opy p edlo ila konfede”ace DGB ji  v 
Čty bodovém p”og”amu  z ”oku Ř011 náv”h na zalo ení Ev”op„kého fondu budoucno„ti  a jeho 

finanční vybavení, kte”é umo ní ve „polup”áci „ člen„kými „táty činit inve„tice v celé Ev”opě. Na ím 
cílem je zajistit perspektivu Evropy jako celku. 

Ev”op„ký fond budoucno„ti  pot ebuje ev”op„ké financování, kte”é mu umo ní podpo”u 
pot ebných inve„tic. V západní Ev”opě „tojí p”oti „obě Ř7 000 mld. eu” finančního majetku a kle„ající 
počet bezpečných a ”entabilních inve„tičních p íle ito„tí. Tato „ituace „kýtá velkou anci na 
p e„mě”ování „távajícího kapitálu v Ev”opě do inve„tic do budoucno„ti. Za tímto účelem by 
Ev”op„ký fond budoucno„ti  vydával podobně jako podniky a „táty ú”očitelné obligace, kte”é 

nazýváme New Deal obligace . ůnve„to i by tak konečně zí„kali dob”ou a bezpečnou inve„tici, 
Ev”op„ká unie by „i zaji„tila financování této mode”nizační ofenzivy. 

Ev”op„ký fond budoucno„ti  tak bude moci financovat ”oční objem pot ebných inve„tic p e„ně ve 
vý i de„etiletých New Deal obligací , kte”é budou opat eny ”očními ú”oky. Závazky k výplatě ú”ok , 
za kte”é by ”učil fond „ám, lze financovat z p íjm  z daně z finančních t”an„akcí (financial transaction 

tax, FTT). Je nám ja„né, e FTT nelze ze dne na den zavé„t ve v ech Ř7 člen„kých „tátech. 
V „ouča„no„ti „ ní počítá pouze 1Ř zemí Ev”op„ké unie. S na ím Ma”„hallovým plánem v ak do„ud 
„keptickým vládám někte”ých zemí EU uká eme, e zavedení daně z finančních t”an„akcí je „pojeno 
s ekonomickými i ekologickými výhodami, co  m e zvý it ochotu zemí k zavedení FTT a pota mo i 
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jejich p íjmovou „t”ánku. Pokud někte”é „táty EU ani p e„ tyto výhody nezavedou daň z finančních 
transakcí, sní í „e o jejich podíl nejen p íjmy z FTT, ale i objem inve„tic. 

P e„to i počáteční k”ok „počívající v zavedení daně z finančních t”an„akcí v pouhých dvanácti zemích 
m e dokázat, e bude v těchto zemích mo né v k”átkodobém ho”izontu financovat opat ení ke 
„tabilizaci konjunktu”y a dlouhodobé mode”nizaci jejich ná”odního ho„podá „tví. Tento vzo” by mohl 
o„tatní země EU p imět k tomu, aby „e ke konjunktu”álnímu, inve„tičnímu a ”ozvojovému p”og”amu 
p ipojily. P”oto j„me „e v Ma”„hallově plánu zamě ili na dlouhodobou perspektivu a navrhli program 

p”o EU jako celek. P”o na e ”oční p”opočty j„me pou ili jako základ vý i ”očních p íjm  75 mld. eu”, 
”e„p. 100 mld. eu” p”o p ípad, e by FTT „tejně jako dle p”opočt  Komi„e byla zavedena ve v ech 
„tátech EU. Vymě ovací základ j„me v ak je tě ”oz í ili o devizový obchod a na ”ozdíl od náv”hu 
Ev”op„ké komi„e opat ili v echny t”an„akce jednotnou daňovou „azbou 0,1 p”ocenta. Tím by 
Ev”op„ký fond budoucno„ti  jednak mohl financovat „vé závazky k výplatě ú”ok , ale i „ní it ”oční 

pot ebu financování, a tím i objem nově vydávaných New Deal obligací . 

P”o ud” ení co mo ná nejni í ú”okové „azby p”o New Deal obligace  mu„í Ev”op„ký fond 
budoucno„ti  být na finančních t”zích pova ován za „olventního dlu níka „ vysokou bonitou. Proto 

mu„í být fond ji  p i „vém zalo ení vybaven do„tatkem vla„tního kapitálu. Vzhledem k tomu, e 
dodne„ hlavní tí i boje p”oti k”izi na „vých bed”ech ne„ou výlučně daňoví poplatníci, ”e„p. 
zamě„tnanci, je na ča„e, aby „e „kupina majetných a bohatých začala podílet na jedno”ázovém 
financování kapitálové výbavy fondu. P”o Německo nav”hujeme jedno”ázový majetkový odvod ve 
vý i ř p”ocenta na ve ke”ý „ouk”omý majetek od 500 000 eu” p”o „vobodné, ”e„p. 1 milion eu” p”o 
oddané, p ičem  tento odvod bude je tě blí e „pecifikován. Objem zí„kaný jenom v Německu by 
měl jedno”ázově do„áhnout vý e 50 a  70 mld. eu”, kte”é by „e pou ily na Ev”op„ký fond 
budoucno„ti . O„tatní země EU by měly p”o „vé majetné a bohaté zavé„t „”ovnatelná opat ení. 
Mohou „e p itom op ít o p”avidla zdanění majetku, kte”á v jejich zemích ji  platí a t eba i p e„ahují 
”ámec německé legi„lativy. Celkově by „e mohlo v Ev”opě zmobilizovat mezi Ř00 a Ř50 mld. eu”. 
Tím by byl Ev”op„ký fond budoucno„ti vybaven do„tatkem vla„tních p”o„t edk  a mohl být trhem 

pova ován za p”vot ídního dlu níka a zí„kat tak nízké ú”oky na „vé New Deal obligace . Do doby, 
ne li „e na„h”omá dí peně ní p”o„t edky od majetných, by ESM (Ev”op„ký „tabilizační mechani„mu„) 
nebo země eu”ozóny mohly po„kytnout p edbě né finanční záruky.   

Jako nová ev”op„ká in„tituce by Ev”op„ký fond budoucno„ti  podléhal „t”iktní kont”ole Ev”op„kého 
parlamentu. V návazno„ti na náv”hy devíti mini„t”  zah”aničí k budoucnosti Evropy by Evropský 

pa”lament mu„el udělit „ouhla„ k ve ke”ým finančním tok m z fondu. P edpokladem by bylo 
zapojení EP do v ech ”ozhodovacích p”oce„ . Pokud by „e na počátku na fondu nepodílely v echny 
„táty EU, byli by do ”ozhodování zapojeni pouze po„lanci ze „tát  zúča„tněných. 
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Makroekonomické efekty Marshallova plánu 

Ná  Ma”„hall v plán ukazuje, e ud” itelno„t, ” „t, zamě„tnano„t a p”o„pe”ita nej„ou v protikladu. 

Navíc „e jedná o zále ito„ti financovatelné. Zatí íme „ice jedno”ázově majetné a bohaté majetkovým 
odvodem tak, jak s ním počítá ná  německý náv”h, na d”uhé „t”aně v ak inve„to” m nabídneme 
bezpečné ú”očitelné New Deal obligace . Zmí”níme tím jejich p”oblémy „ inve„továním. P”ofitovat 
z toho budou p edev ím poji ťovny, penzijní fondy a ve ejní inve„to i. Na d”uhé „t”aně zatí íme 
daněmi na vy„oce „pekulativní finanční t”an„akce p edev ím ty h”áče na finančním t”hu, kte í z valné 

čá„ti zp „obili největ í finanční a ho„podá „kou k”izi za po„ledních 80 let. Z p íjm  z daně 
z finančních t”an„akcí bude tedy p”ofitovat nejenom ivotní p”o„t edí, zamě„tnanci, „táty a ”eálná 

ekonomika, ale i ti inve„to i, kte í „ázejí na bezpečné inve„tice a nevelké p íjmy z ú”ok .  

Postavíme-li p”oti „obě p” mě”né ”oční náklady na tento ambiciózní p”og”am a ú„po”y za dovoz 
paliv, jsou výsledkem nejenom výhody v podobě „ní ení emi„í CO2, ale i d le ité odpoutání 
ev”op„kého zá„obování ene”gií na dovozu paliv. Tím Ev”opa významně p i„pěje ke zmí”nění 
celo„větové klimatické k”ize a „tane „e vzo”em p”o o„tatní ho„podá „ké ”egiony „věta. 

Ma”„hall v plán ob„ahuje ”ozhodující impulzy p”o kvalitativní ” „t i nová a pe”„pektivní p”acovní 
mí„ta. Nav” ené inve„tice a inve„tiční podpo”y ve vý i Ř60 mld. eu” ”očně „e „kládají ze 160 mld. 
eur v podobě p ímých inve„tic a inve„tičních p í„pěvk  a ze 100 mld. eu” v podobě de„etiletých 
výhodněj ích úvě”  p”o „ouk”omé inve„to”y. Tato kombinace dlouhodobých výhodných úvě”  a 
inve„tičních p í„pěvk  má být impul„em p”o dal í „ouk”omé inve„tice a celoplo ně zlep it 
modernizaci v soukromé oblasti. To by pak vedlo k dal ím „ouk”omým inve„ticím a dodatečnému 
”očnímu ” „tovému impul„u v celkové vý i 400 mld. eu”, co  by odpovídalo ”očnímu dodatečnému 
” „tovému impul„u více ne  t i p”ocenta h”ubého domácího p”oduktu EU v ”oce Ř011. 

Vy„oká ” „tová dynamika k”áčí ”uku v ”uce i „ pozitivními efekty p”o zamě„tnano„t. Nah”azení 

dovozu ropy a plynu úzce spojené s nízkým počtem domácích p”acovních mí„t nízkoemi„ním 
zá„obováním ene”giemi, kte”é vykazuje vý”azně vy í podíl p”acovních mí„t, dlouhodobě zvý í 
zamě„tnano„t, a „ní í tak tlak na ”ozpočty zemí Ev”op„ké unie. 

Na e inve„tiční ofenziva do d kladné ene”getické „anace ná”odních ekonomik v Ev”opě m e 
dlouhodobě p iné„t 9 a  11 milion  nových a pe”„pektivních plných p”acovních úvazk . Pe”„pektivní 
p”acovní mí„ta j„ou nejlep ím p”o„t edkem v boji p”oti nezamě„tnano„ti, zejména pak 

nezamě„tnano„ti mladých. 

Kvantitativní ” „t a vy„oká ú”oveň zamě„tnano„ti j„ou nejlep í základnou p”o odbou”ávání dluh  a 
ud” itelné ho„poda ení „ ”ozpočty. Z na eho p”og”amu budou „táty EU p”ofitovat dvojná„obně. 
ůnve„tice jejich ”ozpočty nezatí í, namí„to toho v ak zí„kají dodatečné impul„y p”o ” „t a 
zamě„tnano„t, z nich  mohou gene”ovat pod„tatně vy í p ímé a nep ímé daňové p íjmy z daně ze 
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mzdy, z p idané hodnoty, z podnikání a z p íjm  p”ávnických o„ob, ale i p í„pěvk  na „ociální 
zabezpečení, a u et it tak náklady „pojené „ nezamě„tnano„tí. 

Znamenalo by to, e oněch 400 mld. eu” dodatečného ŮDP zaji„tí 104 mld. eu” dodatečných p íjm  
z daní. R „t pak zaji„tí 56 mld. eu” dodatečných p í„pěvk  na „ociální zabezpečení. Dále by „e 
u et ilo Ř0 mld. eur v d „ledku ni ích náklad  „pojených „ nezamě„tnano„tí. Celkem by „e 
vygene”ovalo 180 mld. eu” vy ích p íjm  a ú„po”, kte”é by p ipadly pouze a jedině ve p”o„pěch 
zemí EU.2 

V tomto p”og”amu „pat ujeme nejlep í impul„y nejenom p”o ho„poda ení zohledňující ochranu 

p í”odních zd”oj  a zá”oveň po„ilující p”o„pe”itu. Navíc lze z”edukovat ve ejné a „ouk”omé 
zadlu ení v Ev”opě. Pod”obné vyčí„lení je uvedeno v  tabulce č. 1.  

                                                             
2 Multiplikační efekty byly p”opočteny dle metodiky Ev”op„ké komi„e (viz EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE 

GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS: NEW AND UPDATED BUDGETARY SENSITIVITIES FOR THE EU 

BUDGETARY SURVEILLANC (Information note for the Economic and Policy Committee), Brussels, 30 September 2005 
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Tabulka 1: Dlouhodobé průměrné náklady a užitek plynoucí z Marshallova plánu na 
jeden rok pro 27 států EU 

Náklady Marshallova plánu 

 P” mě”né ”oční inve„tice do změny ev”op„ké ene”getické koncepce 150 mld. eur 

 Dal í inve„tice 110 mld. eur 

 Roční investice celkem 260 mld. eur 

Užitek plynoucí z Marshallova plánu (růst, pracovní místa, příjmy, úspory atd.) 

 Dodatečný ” „t h”ubého domácího p”oduktu 3 procenta 

 Dodatečný impul„ ” „tu 400  mld. eur 

 Dodatečná p”acovní mí„ta na plný úvazek (FTE) 9 a  11  milion  

 Dodatečné daňové p íjmy p”o „táty EU 104 mld. eur 

 Dodatečné p íjmy z p í„pěvk  na SZ 56 mld. eur 

 Dodatečné ú„po”y náklad  na nezamě„tnano„t 20 mld. eur 

 P” mě”né ”oční ú„po”y z dovozu paliv 300 mld. eur 

Financování a Splácení Marshallova plánu 

 P” mě”ná ”oční emi„e New Deal obligací  180 mld. eur 

 P íjmy z daně z finančních transakcí 75-100 mld. eur 

 Splácení úvě”  „ouk”omým a ve ejným inve„to” m 100 mld. eur 
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Úplné znění 
 

1. Definice problému 

Ev”opa „e mu„í po„tavit čelem k výzvám Ř1. „tolení. S ohledem na nedo„tatek p í”odních zd”oj , 
zho” ování „ociální „ituace, ”o„toucí nezamě„tnano„t, demog”afické výzvy a ”o„toucí po adavky na 
vědění a technologie v ho„podá „ké „fé e mu„í dále nalézt „vou novou pozici a zmobilizovat „íly v 
zájmu lep í, „ociálněj í, p”o„pe”ující, demok”atické a mí”ové budoucno„ti.   

K tomu se navíc p idává nutno„t ú„pě ného komplexního boje p”oti aktuální k”izi v Ev”opě, a 
zejména v eu”ozóně. Nejedná „e pouze o k”izi „tátních financí a bankovního „y„tému. Stala „e z ní 

”ovně  nebezpečná ho„podá „ká k”ize. Konjunktu”ální vývoj v celé EU se stále více zpomaluje. 

Ůo„podá „ká „ituace v Ev”opě a zejména pak v eu”ozóně „e v ak nadále zho” uje. Politický k”izový 
management „e„távající z diktátu ú„po”, mzdových, d chodových a „ociálních k”t  v někte”ých 
zemích zp „obil d”amatický ekonomický p”opad a ok p”o poptávku ve „větovém a ev”op„kém 
mě ítku. Po„ti ení ”ece„í h”ozí celému kontinentu „ ma„ivními dopady na celo„větovou ekonomiku. 
Namí„to toho, aby „e Ev”opa „távala lokomotivou p”o o„tatní ”egiony „věta, mění „e v b”zdu ” „tu. 

Evropa musí bojovat proti krizi vlastními silami. Má k takovému boji v e pot ebnéŠ vy„oce vzdělané 
lidi, „ilný p” my„l, fungující ve ejné a „ouk”omé „lu by, inovativní výzkumné a vzdělávací in„tituce, 
„ilná eme„la, vyvinuté „ociální a p”ávní „táty, kultu”ní ”ozmanito„t, velký a integ”ovaný vnit ní t”h 
a v nepo„lední adě „tabilní „polečnou měnu. Tím m e Ev”opa zaji„tit p”o„pe”itu a zamě„tnano„t 
v em. Av ak potenciály p”o takovou „t”ategii j„ou v Ev”opě ”ozděleny ne”ovnomě”něŠ mezi „táty 
nadále panují sociální, ekonomické a ekologické ”ozdíly ve vývoji. Mnohé „táty, je  „e ocitly v krizi, 

nemají dostatek vlastních sil, aby se mohly cestou takové strategie vydat. V p”oce„u zalo eném na 
„olida”itě je nutné p ená et znalo„ti, po„kytovat know-how a podporovat institucionální reformy.   

 

Boj proti recesi 

P íčinou „ouča„né ”ece„e v Ev”opě je neji„tota ohledně pe”„pektivy k”izových zemí. K”izový 
management a  do dne ka tuto neji„totu „pí e po„iluje, ne  aby ji potí”al. Volný pád h”ubého 
domácího produktu (HDP) v ecku, Po”tugal„ku, paněl„ku a po„tupně i ůtálii mu„í být 
bezpodmínečně ”ychle za„taven. Navíc je nutné t”vale zaji„tit „tátní financování. V tomto bodu 

konfederace DGB v po„ledních dvou letech nav”hla opat ení, kte”á by vedla k trvalé stabilizaci 

státních financí. Mimo jiné musí být na „olidních základech po„taven bankovní „y„tém. Jedině tak 
lze zí„kat d vě”u v akceschopnost politiky.  

Marshallův plán pro Evropu 
Návrh konjunkturálního, inve„tičního a 

rozvojového programu pro Evropu německé 
odborové konfederace DGB 
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S na imi náv”hy chceme p i„pět k tomu, aby politika znovu začala být akce„chopná. Jinak jí toti  
v d „ledku do„avadní „t”ategie k”izového managementu h”ozí zt”áta d vě”y občan  v Evropu a 

akceschopnost politiky. 

 

Krizový management ve slepé uličce 

Souča„ná p”otik”izová politika je p edno„tně zamě ena na znovuzí„kání konku”ence„chopno„ti 
k”izových zemí ce„tou „ni ování mzdových náklad  a „tátních výdaj . Ud” ování této politiky v ak 
ve „t”uktu”álně „labých zemích po„iluje ji  nak”očenou p”opadnou „pi”álu deflace mezd a ” „tu 
ma„ové chudoby. Odeb”áním kupní „íly o„labuje navíc poptávku a podpo”uje p”opad lokálních t”h . 
Tím by bylo oh”o eno i po„kytování ve ejných „lu eb i „pot ebního zbo í obyvatel„tvu. Beztak ji  
vy„oká nezamě„tnano„t by dále ”o„tla, ani  by „e účinně zvy ovala meziná”odní 
konkurenceschopnost. 

Aby „e zab”ánilo vyú„tění ”ece„e v dep”e„i, j„me p”o opu tění této „lepé uličky a zahájení 
dlouhodobě o”ientovaného inve„tičního a ”ozvojového p”og”amu p”o Ev”opu. Tento p”og”am p ine„e 
impul„y p”o t”valý kvalitativní ” „t a vy í zamě„tnano„t a p i„pěje ”ovně  k modernizaci národního 

ho„podá „tví méně vyvinutých zemí EU a navý ení jejich p”oduktivity. 

 

2. Zaji tění budoucno„ti Ev”opy 

Perspektivní a v meziná”odním mě ítku konku”ence„chopná Ev”opa znamená takovou koncepci 
ekonomiky i „polečno„ti, kte”á bude zohledňovat och”anu p í”odních zd”oj , efektivitu, t”valou 
ud” itelno„t, inovace, potí”ání chudoby a pot eby „tá”noucí „polečno„ti v Ev”opě.  To vy aduje 
inve„tice do vý”oby ene”gie, „ni ování její „pot eby, t”vale ud” itelného p” my„lu a „lu eb, výuky a 
vzdělávání, výzkumu a vývoje, mode”ní inf”a„t”uktu”y, nízkoemi„ních mě„t a obcí, do efektivity 
ve ejné zprávy atd.   

Pe”„pektiva vývoje v Ev”opě p edpokládá p”opojený „y„tém cent”álního a decent”álního zá„obování 
obnovitelnými zdroji energie v celé Ev”opě, kte”ý „ní í „pot ebu fo„ilních paliv, a tím i závi„lo„t na 
dovozu ene”gie, ani  by „e oh”ozilo vyu ívání domácích zd”oj  ene”gie, jako je če”né uhlí, hnědé 
uhlí či zemní plyn, kte”é podpo”ují p í„lu né člen„ké „táty a jejich odbo”y. Domácí ev”op„ké zd”oje 
ene”gie jako če”né uhlí, hnědé uhlí či zemní plyn „e v Ev”op„ké unii budou vyu ívat tak dlouho, 
dokud „e nepoda í plné zá„obování ene”gií z obnovitelných zd”oj . 

ůnve„tice do vzdělávání a mode”ních „ociálních „lu eb nabízejí budoucím gene”acím dob”é p”ofe„ní 
p íle ito„ti a vytvá ejí p edpoklady p”o budoucí inovace. Sociální „lu by zah”nují celý ivotní cyklus 

a j„ou jako dodatečná p”oduktivní „íla p”o mode”ní „polečno„t neodmy„litelné. Ve ejné inve„tice 
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p ed„tavují oh”omný t”h p”o „ouk”omý p” my„l a „lu by, na něm  pa”ticipují mnohé malé a „t ední 
podniky. Ten naopak podporuje investice, inovace a pracovní místa v „ouk”omé „fé e, kte”é j„ou 
za„e „pojeny „ dal ími inve„ticemi a inovacemi. Ve ejné a „ouk”omé inve„tice „e doplňují. 

K dlouhodobé podpo e pe”„pektivní Ev”opy nav”hujeme tato opat eníŠ 

 

2.1 Podpora spolupráce mezi zeměmi 

Panující protikrizová politika vy aduje „t”uktu”ální ”efo”my. Míní „e tím zp”avidla „ni ování náklad  
podnik  na úko” zamě„tnanc Š p”áva zamě„tnanc  mají být k”ácena a mzdové náklady „ni ovány. 
Věk p”o odchod do d chodu „e má zvy ovat. Odmítáme takové „t”uktu”ální ”efo”my , kte”é jsou 

zamě ené p”oti zamě„tnanc m, d chodc m a „ociálně znevýhodněným občan m. Tyto k”oky navíc 
v k”átkodobém ho”izontu du„í poptávku a ” „t, a ani v dlouhodobém horizontu nevedou k trvale 

ud” itelnému ” „tu. 

P e„to je v Ev”opě citelná pot eba „t”uktu”álních a institucionálních reforem. Nadále zde existují 

tě kopádné „t”uktu”y, ko”upce, komplikované p edpi„y a mnohé dal í. To v e je nutné v zájmu 

i”okých v”„tev obyvatel„tva od„t”anit. Smy„luplné „t”uktu”ální ”efo”my p”ovedené na „p”ávných 
místech ekonomického „y„tému mohou podpo it ” „t, efektivitu a p”oduktivitu. Ve ejná „p”áva 
v„t ícná k občan m by měla p ed„tavovat citelné zlep ení jak p”o „polečno„t, tak i zamě„tnance. 
K”omě toho „e mu„í ve ejná za ízení a „y„témy „ociálního zabezpečení do„tat do „ituace, kdy budou 

v p ípadě vý„kytu ekonomických a „ociálních defo”mací „chopny po„kytovat občan m ale„poň 
minimální míru sociální jistoty. 

Ná„ledující náv”hy p ed„tavují opat ení, kte”á mohou v ” zných zemích v ” zné mí e a v ” zné 
podobě vé„t k ” „tu a lep í p”o„pe”itě. 

 Nutné je komplexní potí”ání daňových únik  a ko”upce ce„tou automatické výměny dat a úzké 
p e„h”aniční koope”ace ná”odních daňových ú ad . Koope”ace p i budování kapacit v oblasti 

ůT a úzká ev”op„ká „polup”áce „tě ejních „tátních za„tupitel„tví zamě ených na daňové úniky, 
ho„podá „kou k”iminalitu a p”aní pinavých peněz pom e zlep it p íjmovou „t”ánku „tátních 
”ozpočt . Náklady na opat ení budou minimální a lze je financovat z bě ných ná”odních 
”ozpočt  a ”ozpočtu EU. 

 EU bude podpo”ovat p e„h”aniční „polup”áci ú ad , „p”ávních o”gán  a ve ejných in„titucí 
p”o„t ednictvím minimálně de„etiletého výměnného p”og”amu ú edník  „ intenzivní odbornou 

a jazykovou p íp”avou. Komplexní výměnný p”og”am typu ERASMUS p”o „tátní zamě„tnance 
a ú edníky ve ve ejné „p”ávě a ve ve ejných in„titucích m e podpo it d kladnou mode”nizaci 
ve ejné „p”ávy. 
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 P i zapojení „ociálních pa”tne”  lze o”ganizovat výměnu zku eno„tí „e zapojením 
zamě„tnanc , podnikovým dal ím vzděláváním, politickými ná„t”oji p”acovního t”hu, konty 

p”acovní doby, ná„t”ojem doča„ného zk”ácení p”acovní doby atd. Tam, kde „e to jeví jako 
vhodné a p”o„pě né, lze budovat a zakotvit p í„lu né nové „t”uktu”y a ná„t”oje. ů zde by „e 
mohlo vyu ít p”og”amu ERASMUS financovaného z p”o„t edk  EU. Dob”é zku enosti 

z p”og”amu ESF Smě”nice „ociálních pa”tne”  – dal í vzdělávání  mohou po„lou it jako 
ná„ledováníhodný p íklad. 

Podpo”u „polup”áce mezi jednotlivými zeměmi lze financovat z bě ného ”ozpočtu EU. 

 

2.2 Opatření ke stabilizaci konjunktury 

Ani ty nejlep í in„titucionální ”efo”my nepomohou, dokud ú„po”ná opat ení a k”ty budou ničit 
fungující ho„podá „ké „t”uktu”y a lokální t”hy a oh”o ovat „ociální „oud” no„t nezamě„tnano„tí, 
chudobou a ivotem bez p í„t e í. Je t eba zab”zdit kon„olidační opat ení p io„t ující k”izi. Zá„adně 
by kon„olidace ve ejných ”ozpočt  měla p”obíhat v konjunktu”álně „tabilních fázích. Mu„í být 
„ociálně „p”avedlivá a zp”avidla zalo ená na navy ování p íjmové „t”ánky namí„to výdajových k”t . 

Ma”„hall v plán p”o Ev”opu mu„í vyu ít „távajících „t”uktu” a podpo it a po„ílit „távající ” „tové 
potenciály. Tyto „t”uktu”y mu„ejí být koncipovány mode”něji, ekologičtěji a p”oduktivněji. 

Klesající ekonomický výkon v Ev”opě má „vé p íčiny i ve „labé „pot ebě domácno„tí. P”oti tomuto 
oslabení poptávky lze bojovat stabilizací vývoje mezd. V této „ouvi„lo„ti je nutné potlačovat a 
dlouhodobě vymýtit atypické a p”eké”ní fo”my zamě„tnávání a „ekto” nízkých mezd. 

Dále nav” ené „timuly „pot eby p”o domácno„ti nenah”azují t” ně p”acovní a mzdové p edpoklady 
p”o ”obu„tní poptávku domácno„tí, „lou í v ak k za„tavení volného pádu t”h . P”o „ouča„nou „ituaci 
je toti  cha”akte”i„tické, e o„labená poptávka „ouvi„í i „ pesimismem, který postihl nejen spodní 

p íjmové „kupiny, ale nutí k minimalizaci „pot eby i „kupiny obyvatel„tva „e „t edními p íjmy. Je 
zapot ebí p”oti němu bojovat opat eními, kte”á v lidech opět vzbudí optimi„mu„. 

 Ú”oková zátě  je mimo ádně tv”dá p”o k”izové země, kte”é bojují „ klesající ekonomikou, 

„ouvi„ejícími kle„ajícími p íjmy z daní a ”o„toucími výdaji zp „obenými nezamě„tnano„tí a 
k”achy fi”em. P”oto nav”hujeme p”odlou ení doby platno„ti bilate”álních a multilate”álních 
úvě”ových „mluv „ k”izovými zeměmi jako ecko, a dále vý”azné „ní ení jejich ú”okových 
„azeb. Na „ní ení ú”okových „azeb ”očně ”ozpočtujeme jednu mld. eu”. 

 Souk”omé domácno„ti by zí„kávaly ekologickou p”émii ve vý i 10 p”ocent po izovacích 
náklad  v p ípadě výměny minimálně 10 let „ta”ých domácích „pot ebič  „e patnými 
ukazateli „pot eby elekt”ické ene”gie za ene”geticky ú„po”né „pot ebiče nejlep í ene”geticky 
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ú„po”né t ídy. To by k”omě aktivace „il vnit ního t”hu u”ychlilo i změny ve p”o„pěch ekologie. 
Domácnostem s nízkými p íjmy by mohly být po„kytovány dodatečné p í„pěvky ve vý i dal ích 
Ř0 p”ocent po izovacích náklad . Celková vý e podpo”y by na domácno„t činila ř00 eu”, ”e„p. 
600 eur pro domácnosti s nízkými p íjmy. Náklady na oba ”oky by byly omezeny na 8 mld. eu” 
”očně. 

 V celé adě ev”op„kých zemí bývá ča„to ce„tou k zí„kání mo no„ti bydlet po ízení vla„tního 
bydlení. V mnoha p ípadech vede zt”áta p”acovního mí„ta, a tím i p íjmu k tomu, e ”odiny 
nej„ou „chopny „plácet „vé hypotéky a t”vale z „távají dlu níky. Ů”ozí jim nucené vy„těhování 
a zt”áta „t echy nad hlavou. Tomu je nutné p edcházet p”o„t ednictvím vhodných opat ení. 

Celkové výdaje na opat ení ke „tabilizaci konjunktu”y by měly činit 10 mld. eu”. 

 

2.3 Investice do změny energetické koncepce Evropy 

Ev”op„ké „táty „e zavázaly „ní it do ”oku Ř0Ř0 emi„e CO2 o Ř0 p”ocent a navý it podíl obnovitelných 
zd”oj  na vý”obě elekt iny na Ř0 p”ocent. Snahou je „ní it emi„e CO2 do roku 2050 dokonce o 80 

a  95 p”ocent pod ú”oveň ”oku 1990. V „ouča„né době p e„to mnohé „táty EU ”u í dotační „y„témy 
na obnovitelné ene”gie nebo zavádějí mo”ato”ia, aby „ní ily náklady „vých „tátních ”ozpočt  či 
p e”ozdělovacích „y„tém . 

Víme, e v ev”op„kých zemích mu„íme plnit čá„tečně podobné, čá„tečně ale i velmi odli né úkoly, 
chceme-li zvládnout změnu ene”getické koncepce v Ev”opě. Vyzýváme v echny Ev”opany, p edev ím 
pak na e kolegy v ostatních zemích, aby p edkládali k di„ku„i „vé náv”hy ”elevantní p”o změnu 
energetické koncepce v jejich zemích. Jedině „polečně m eme změn ene”getické koncepce ú„pě ně 
dosáhnout. Jisté je jedno: perspektivní zásobování energiemi v Ev”opě mu„í být financovatelné, a 

p itom ne„mí zatě ovat neúno„nou mě”ou ekonomiku, „polečno„t, a p edev ím domácno„ti 
zamě„tnanc . 

V Německu „hledáváme za d le itá p”o ”ealizaci změny ene”getické koncepce ná„ledující opat eníŠ 

Pot ebujeme inve„tice do obnovitelných zd”oj  ene”gie, navý ení ene”getické účinno„ti, ”oz í ení 
elekt”izační „ou„tavy a budování plynových a uhelných elekt”á”en, ale i ”ozvoj decent”álních 
kogene”ačních jednotek, malých jednotek na kombinovanou vý”obu elekt iny a tepla (mik”o CŮP - 
Combined Heat and Power) a virtuálních elektráren. 

P”o zaji tění bezpečno„ti dodávek elekt iny v Ev”opě a ma„ivní ”ozvoj obnovitelných zd”oj  j„ou 
nezbytně nutné inve„tice do p eno„ových i di„t”ibučních „ou„tav. P eno„ové „ou„tavy mu„ejí být 
po„ilovány a ”oz i ovány, čím  „e umo ní p eno„ elekt iny a výměny elekt iny v Ev”opě ve velkých 
dimenzích. P”o zaji tění bezpečno„ti dodávek v Ev”opě zejména v době p eměn k”itické 
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inf”a„t”uktu”y „e mu„í inve„tovat nejenom do techniky, ale i lid„kého potenciálu. Nutně k tomu pat í 
”oz í ení vzdělávacích „t”uktu” p”o ope”áto”y p eno„ových „ou„tav (T”an„mi„„ion Sy„tem Ope”ato”„ 
- TSO) a kolení zamě„tnanc  v ůnte”-TSO v ízení „ítě a „y„tém , k”itické „ituace v síti, obnova 

p”ovozu „ítě a o„t”ovní p”ovozy na základě jednotných „tanda”d  EU. Nezbytná je k”omě ”oz i ování 
„ítí i podpo”a mo no„tí akumulace ene”gie. 

Nejenom vý”oba ene”gie by měla být o”ganizována ud” itelně. Mu„í „e „ní it i její „pot eba, ani  by 
„e „ni ovala ivotní ú”oveň. K tomu je zejména zapot ebí p”ové„t celoplo nou ene”getickou „anaci 

budov. Minimalizace „pot eby ene”gie vy aduje opat ení zamě ená na izolaci plá tě budov (p”oti 
chladu a teplu), na „anaci oken a dve í či technického za ízení budov, apod. Státy mohou jít 
p íkladem ene”getickou „anací ve ejných budov (ú ad , kol, „po”tovních hal, pečovatel„kých 
za ízení atd.). 

P”o do„a ení uvedené změny ene”getické koncepce mu„í být zaji těn ”ozvoj „lu eb p”o vývoj, 
pou ívání a vyu ívání obnovitelných zd”oj , p”o ú„po”u ene”gie a ene”getickou „anaci budov, 
oběhové ho„podá „tví v zásobování a nakládání „ odpady, vodní ho„podá „tví, ekologické zamě ení 
dop”avních „lu eb, ale i p”o ekologické vzdělávání a och”anu „pot ebitele (info”mování, 
t”an„pa”entno„t, p”ohlubování kvalifikace, začlenění do vzdělávacích p”og”am  kol, budování 
institucí dal ího vzdělávání p i vy„okých kolách a unive”zitách). P”o zlep ení p eno„u know-how se 

mu„í po„ílit „polup”áce mezi vy„okými kolami a vzdělávacími za ízeními v oboru energetické 

techniky, obnovitelných zd”oj  a ene”getických ú„po” v rámci celé EU. Vhodné j„ou k tomu nap íklad 
výměnné p”og”amy a koope”ační p”ojekty v aplikovaném výzkumu. Taková opat ení lze podobně 
jako p”og”am ERASMUS p”o „tátní zamě„tnance financovat z ”ozpočtu Ev”op„ké unie. 

Dlouhodobě o”ientovaná změna ene”getické koncepce by p ine„la pozitivní dopady na p” my„l, 
„lu by a eme„la a zaji„tila ” „t, nová p”acovní mí„ta a inovace. Sní ila by „e tak t”vale p edev ím 
závi„lo„t dovozu paliv, a tím i dovozní náklady. Změna ene”getické koncepce by dále ”oz í ila 
mo no„ti fi„kálních opat ení „tátu. P”opočty Německého in„titutu p”o ho„podá „ký výzkum (DůŽ) 
ukazují, e změna ev”op„ké ene”getické koncepce „ní í ”oční náklady na dovozy paliv dokonce o 
zh”uba ř00 milia”d eu”, tak e náklady na u ívání ene”gie celkově dokonce kle„nou  (výňatek z 
Týdenní zp”ávy DůŽ č. Ř5/Ř01Ř).  

Celkové náklady na změnu ev”op„ké ene”getické koncepce by činily ”očně 150 mld. eu” a zah”novaly 
p ímé inve„tice, inve„tiční p í„pěvky i úvě”y „ výhodnými úrokovými sazbami. 

2.4 Modernizace infrastruktury 

Perspektiva a konkurence„chopno„t Ev”opy velkou mě”ou závi„í na funkčních a výkonných 
dop”avních „ítích. P”o zaji tění efektivní a ú„po”né mobility o„ob a zbo í za co mo ná nejvíce 
„ociálních a ekologicky et”ných podmínek má „my„l vý„tavba a ”oz i ování mode”ní multimodální 
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a inte”modální t”an„ev”op„ké dop”avní „ítě. Tato vý„tavba by navíc vytvá ela p”acovní mí„ta a 
gene”ovala ho„podá „ký ” „t. 

P e„ u”čité ú„pěchy t”pí někte”é čá„ti Ev”opy nedo„tatečným inf”a„t”uktu”ním vybavením. Nadále 
p et”vávají deficity a technické ba”ié”y. Proto chceme podporovat investice do systematického 

ekologického zlep ování a ”oz i ování dop”avní inf”a„t”uktu”y a dop”avních „lu eb – od 

t”an„ev”op„ké dop”avní „ítě (TEN) p e„ dálkovou p ep”avu a  k mí„tní a mě„t„ké ve ejné dop”avě. 
Pot ebný je celoev”op„ký p”og”am, kte”ý podpo í inve„tice do ud” ení a obnovy dop”avní 
infrastruktury. 

V Německu je citelná eno”mní pot eba obnovy, jenom v komunální inf”a„t”uktu e „e týká mí„tní a 
mě„t„ké h”omadné dop”avy, ale i eleznice, „ilnic, mo„t  a tunel . Úvě”ová instituce pro obnovu 

KfŽ odhaduje objem zpo děných inve„tic německých obcí na Ř4,6 mld. eu”. ů zde j„ou nám známy 
nej” zněj í pot eby v o„tatních zemích a vyzýváme ke „polečné di„ku„i o pe”„pektivní ev”op„ké 
dop”avní inf”a„t”uktu e. 

Celkové výdaje na modernizaci ev”op„ké inf”a„t”uktu”y by měly ”očně činit zh”uba 10 mld. eu”. 

 

2.5 Urychlení budování širokopásmových sítí 

Perspektivní Ev”opa mu„í být celoplo ně vybavena i”okopá„movými „ítěmi na bázi „kleněných 
vláken. Celoplo né budování i”okopá„mových „ítí by mohlo zlep it napojení obla„tí „e „labou 
inf”a„t”uktu”ou a zab”ánit h”ozícímu p”ohlubování digitálního vakua. Zlep ily by „e ”ovně  ance na 
„polečen„kou pa”ticipaci a p í„tup ke vzdělání, vznikla by nová p”acovní mí„ta. 

Ev”op„ké odvětví info”matiky a telekomunikací v ak v mezinárodním srovnání ztrácí na 

konku”ence„chopno„ti. Ro„toucí inve„tiční ná„kok USA a A„ie nadále t”vá. Proto je nutné toto 

zpo dění ve vývoji ”ychle dohnat. Bez inve„tic do budoucích p í„tupových „ítí toti  h”ozí p”opad 
obratu v informatice a telekomunikacích. 

Celkové výdaje na inve„tice do budování i”okopá„mových „ítí v celé Ev”opě by měly ”očně činit 10 
mld. eu”, p ičem  by je měl po„kytovat Ev”op„ký fond budoucno„ti . 

 

2.6 Posílení průmyslové budoucnosti Evropy 

K Ev”opě pat í „ilný, inovativní a na budoucno„t o”ientovaný p” my„l, kte”ý je základem tvo”by 
hodnot a dobrých pracovních míst v Ev”opě i podkladem p”o ”ealizaci klimatických a ekologických 
cíl  a zjednodu ení p”oce„  ve v ech etězcích tvo”by hodnot. ůnve„tice v ak pot ebují „tabilní trhy 

s vysokou kupní silou. 
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Ev”op„ký vnit ní t”h h”aje jako domácí t”h ev”op„kého p” my„lu cent”ální ”oli. P”oto mu„í dojít 
k navý ení ve ejných a „ouk”omých inve„tic a „tabilizaci „ouk”omé poptávky. Pokle„ inve„tiční 
poptávky by byl i p”o ev”op„ký p” my„l „pojen „ masivním propadem ob”atu. Exi„tence někte”ých 
podnik  a „távajících etězc  tvo”by hodnot by byla oh”o ena. P”oto chceme p”o„t ednictvím 
opat ení nav” ených v tomto p”og”amu t”vale „tabilizovat ev”op„ký vnit ní t”h. 

Společná budoucno„t Ev”opy jako p” my„lové lokality „počívá v mode”nizační ofenzivě, kte”á po„ílí 
cent”a inovací a od„t”aní vývojové deficity ”egion  „e „labými „t”uktu”ami a ídkým za„toupením 
p” my„lu. P”oto k”omě na ich zku eno„tí a o„vědčených ná„t”oj  nav”hujeme k zaji tění p” my„lové 
lokality Evropy tato opat eníŠ 

 V zájmu „ní ení „pot eby ene”gie a p í”odních zd”oj  a „ouča„ně podpo”y 
konku”ence„chopno„ti by „e měla po„kytovat podpo”a inve„tic do ú„po” ene”gie a zd”oj  
v p” my„lu, malých a „t edně velkých podnicích, a to p”o„t ednictvím inve„tičních p í„pěvk . 
Čím vy í by byla inve„tice do och”any ivotního p”o„t ední a p í”odních zd”oj , tím vy í by byl 
p í„pěvek. Navíc by „e p”o malé a „t ední podniky měla vytvo it po”aden„ká „t”uktu”a v oblasti 

ú„po” ene”gie a p í”odních zd”oj . Tyto k”oky by p”o„pěly ivotnímu p”o„t edí, mode”nizaci 
technologie, podpo e konku”ence„chopno„ti, p eno„u know-how a také exportnímu 

ho„podá „tví ekonomických cente”. Taková mode”nizační ofenziva by mohla být ”očně 
dotována 20 mld. eur z p”o„t edk  Ev”op„kého fondu budoucno„ti . 

 K”omě inve„tičních p í„pěvk  lze po„kytovat také úvě”y „ výhodnými úrokovými sazbami pro 

dlouhodobé inve„tice, čím  by „e mnoha podnik m nabídla „olidní základna financování 
inve„tic op”o těná od volatilních t” ních podmínek. V této oblasti by se mohly v silněj í mí e 
ne  dopo„ud anga ovat ” zné ve ejné úvě”ové in„tituce a ”ozvojové banky jako Ev”op„ká 
inve„tiční banka (EůB) nebo Ev”op„ká banka p”o obnovu a ”ozvoj (EBRD) či ná”odní ”ozvojové 
banky jako KfŽ v Německu, CDC ve F”ancii, ůCO ve paněl„ku nebo CDP v Itálii. 

 P”o podpo”u malých p” my„lových odvětví v mimo ádně „t”uktu”álně „labých ”egionech 
Ev”op„ké unie by „e  inve„to” m po„kytovaly dlouhodobé úvě”y, jejich  „plácení a úh”ada ú”ok  
by byly odlo eny na dobu za 5 nebo 10 let. Tyto úvě”y mohou být koncipovány i tak, e budou 
ulo eny jako ji„tina p”o p ijetí úvě”u u banky. Tak by „e mohla zaji„tit vět í páka  a 
zmobilizovat více kapitálu na inve„tiční zámě”y. Po„kytnutí p”o„t edk  by bylo mo né zaji„tit 
p”o„t ednictvím Ev”op„ké inve„tiční banky. 

 Musí se obnovit po„kytování úvě”  v zemích po„ti ených k”izí (zejména v ecku). Zde by mohl 
být vytvo en jaký„i mik”oúvě”ový p”og”am, kte”ý by umo ňoval malým a „t edním podnik m 
”ealizaci zakázek. Mik”oúvě”y by mohly být vyu ívány i v návazno„ti na dal í vzdělávání nebo 

rekvalifikaci (nap . na ene”getického po”adce) k podpo e o„ob „amo„tatně výdělečně činných 
(OSVČ). Tyto mik”oúvě”y by mohla ”ovně  financovat EůB nebo ná”odní ”ozvojové banky. 
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Celkové výdaje na podpo”u p” my„lové budoucno„ti by měly ”očně činit ř0 mld. eur. 

 

2.7 Investice do veřejných a soukromých služeb 

Pe”„pektivní „polečno„t pot ebuje akce„chopný „tát, kte”ý bude za”učovat, ”ozvíjet a mate”iálně 
do„tatečně zabezpečovat ve ejnou inf”a„t”uktu”u a mo no„t pa”ticipace občan . Občané mu„ejí mít 
zaji těn ”ovný, nedi„k”iminační a finančně výhodný p í„tup k d „tojné exi„tenci a ve ejné „lu bě. 
Redukce činno„ti „tátu na údajné klíčové úkoly ce„tou odeb”ání mate”iálního vybavení zho” uje 
ivotní podmínky a potenciály ”ozvoje milion  lidí. Není to p”oblém pouze z hlediska individuálního, 

ale také z celo„polečen„kého hledi„ka „e jedná o plýtvání zd”oji – plýtvání, kte”é „i tvá í v tvá  
po adavk m vyplývajícím z demog”afických změn nem e dovolit ádný člen„ký „tát. 

Ji„tota podněcuje dynamiku. Pouze fungující „ociální „tát m e poji„tit individuální ivotní ”izika a 
tím vytvo it p edpoklady, aby lidé byli zvídaví a chtěli zkou et něco nového, a podpo ili tak „vými 
„chopno„tmi a talentem ”ozvoj celé „polečno„ti. 

V echny země Ev”opy mu„ejí po„kytovat minimální mí”u „ociálních „lu eb. Člen„ké „táty pot ebují 
v ” zné mí e p”o„t edky nap íklad na mode”nizaci a „anaci nemocnic, na inve„tice do péče o „enio”y 
či „ociální p”áce a p”áce „ mladými. Smy„luplné by bylo po„kytování těchto „lu eb z ve ejných mí„t. 
Proto se musejí ve ejné výdaje na „ociální „lu by v Ev”opě vý”azně navý it. Sociální „tát v Ev”opě 
nemá být okle ťován, ale z d vodu demog”afických změn mu„í být naopak po„ilován tak, aby mohl 
”ozvíjet „v j potenciál jako dodatečnou p”oduktivní „ílu ev”op„ké ekonomiky. ůnvestice do sociálních 

„lu eb člen„kých zemí by měly být podpo”ovány inve„tičními p í„pěvky. 

Kvalitní ve ejné a „ouk”omé „lu by j„ou neodmy„litelné jak p”o utvá ení mode”ního „ociálního „tátu, 
tak p”o dynamický a inovativní p” my„l. ůnovace ve „lu bách ča„to bývají motorem technologických 

inovací. Tím „e p”ojevuje nutno„t u ího p”opojení vývoje technologií „ vývojem „lu eb. P”oto je 
jedině „my„luplné v Ev”opě podpo”ovat výzkum této obla„ti i výzkum „lu eb obecně. Ůlavním 
tě i těm ud” itelné inve„tiční politiky j„ou obla„ti zd”avotnictví, „lu eb zohledňujících demog”afické 
změny (péče, ale i „lu by vyhovující pot ebám „enio” ), kol„tví (zejména kolky, koly, unive”zity), 
k”eativního ho„podá „tví, ve ejné o„obní dop”avy/mobility, ekologických „lu eb a finančních „lu eb, 
jejich  kvalita p”o „pot ebitele „e mu„í znatelně zvý it, nap íklad ce„tou „ilněj í podpo”y výzkumu. 

Celkové výdaje z Ev”op„kého fondu budoucno„ti  na inve„tice do ve ejných „lu eb by měly činit 
”očně Ř0 mld. eu”. 
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2.8 Investice do výuky a vzdělávání 

Nejcenněj ím kapitálem Ev”opy j„ou lidé a jejich „chopno„ti. P”oto je ho”entní nezamě„tnano„t 
mladých v někte”ých čá„tech Ev”opy největ ím zlem v aktuální k”izi. Mladí lidé pot ebují opět 
pe”„pektivní vyhlídky. Pe”„pektivní Ev”opu „e poda í z”ealizovat jedině tehdy, pokud „e ve 
„t ednědobém ho”izontu budeme „na it o vy í ú”oveň vzdělano„ti. Av ak politika ú„po”ných 
opat ení, kte”á manife„tuje „vou činno„t k”ty, zejména ve výchově a vzdělávání, dovádí cíle politiky 
vzdělávání zfo”mulované ve Strategii pro Evropu 2020, aby „e na v ech ú”ovních (od p ed kolních 
za ízení a  po unive”zitu) účinně inve„tovalo do vzdělání , ad ab„u”dum a je nutné jí nep”odleně 
učinit p ít” . Naléhavěji ne  kdykoli jindy pot ebujeme změnu „mě”u vzdělávací politiky. V někte”ých 

zemích pot ebujeme ale i změnu p í„tupu tak, aby „e na podnikové učňov„ké vzdělávání ve „”ovnání 
„e „tudiem nepohlí elo jako na méněcenné. P”oto nav”hujeme ná„ledujícíŠ 

 Duální vzdělávací „y„tém v Německu by mohl být za u”čitých okolno„tí, tj. v p ípadě p”opojení 

s komplexním p”ávem na vzdělání mladých, p íno„em i p”o jiné „táty. ádáme na e ev”op„ké 
pa”tne”y, aby p”ově ili mo no„ti. Sociální pa”tne i mu„ejí být p i budování těchto „y„tém  
v úzké „oučinno„ti. ů zde j„ou ”ozumné a vhodné „peciální vzdělávací programy EU. Náklady 

by mohly být financovány ze „távajících p”og”am  EU. 

 Pot ebujeme opat ení vedoucí k vytvá ení p”acovních p íle ito„tí a ”ekvalifikaci jako 
p”otiopat ení k nezamě„tnano„ti mladých na dobu minimálně jednoho ”oku, ne  dojde 
k reaktivaci ” „tových „il. Náklady na ”ychlou ”ekvalifikaci a dal í vzdělávání lze financovat 
z ”ozpočtu EU a ná”odních ”ozpočt . 

 Vy„lovujeme „e p”o kvantitativní a kvalitativní ”ozvoj ve ejné péče o děti, celodenních kol a 
vy„okých kol. Německo „e v této obla„ti m e učit od o„tatních ev”op„kých zemí, kte”é j„ou 
v zále ito„ti celodenní péče o děti mnohem dále. Pouze ce„tou nep et” itého zlep ování 
mate”iálního a pe”„onálního vybavení vzdělávacích za ízení lze vzdělávat kvalifikované 
pracovní síly pro budoucí vysoce vyvinutou „polečno„t p” my„lu a „lu eb. Ve „t ednědobém 
ho”izontu by měly v echny země EU u„ilovat o do„a ení ú”ovně ve ejných výdaj  na vzdělávání 
minimálně 7 p”ocent ŮDP. Chceme také po„kytnout dal í impul„y, p”oto nav”hujeme, aby 
Ev”op„ký fond budoucno„ti  dotoval ve ejné p”og”amy a koncepce kvalitativního a 

kvantitativního ”oz i ování vzdělávacího „y„tému inve„tičními p í„pěvky a  do vý e ř0 mld. 
eu” ”očně. Vý e inve„tičních p í„pěvk  by závi„ela na ”egionálních a„pektech i na celkové 
koncepci. 

 Má-li ve v ech zemích EU p”o„t ednictvím výměny zku eno„tí docházet k „yne”gickým efekt m 
a zaji tění „naz ího uznávání do„a ené kvalifikace, bude zapot ebí po„ílit ev”op„kou 
spolupráci v obla„ti vzdělávání. ů zde by bylo mo né vyu ít výměnného p”og”amu p”o 
pedagogický personál z p”o„t edk  Ev”op„ké unie. 
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Celkové výdaje na dodatečné inve„tice do ve ejné výuky a vzdělávání by měly ”očně činit ř0 mld. eu”. 

 

2.9 Podpora infrastruktury a bydlení zohledňující věkové skupiny 

Ev”opa vykazuje ze v ech „větadíl  nejni í podíl mladých a nejvy í podíl „ta”ých lidí. Podíl lidí 
„ta” ích 65 let v Ev”op„ké unii na”o„te do ”oku Ř050 témě  na Ř9 p”ocent obyvatel. Počet lidí „ta” ích 
80 let bude do ”oku Ř060 p”avděpodobně činit dokonce 1Ř p”ocent celkového počtu obyvatel 
v sedmadvacítce EU. K zaji tění pe”„pektiv Ev”opy pat í u  nyní p íp”ava na ich mě„t a obcí, ve ejné 
inf”a„t”uktu”y, bydlení a „y„tém  „ociálního zabezpečení na „tá”noucí ev”op„kou „polečno„t, a to 
cestou masivních investic.  

Ani p e„ p edvídatelný po„un věkové „t”uktu”y EU „e v minulo„ti do„tatečně neinve„tovalo do 
vý„tavby a podpo”y byt  p imě ených věku občan , ani do ve ejné inf”a„t”uktu”y. Na e ev”op„ké 
„polečno„ti nej„ou ádně p ip”aveny na výzvy „ouvi„ející „ demog”afickými změnami. Nadále na 
mnoha mí„tech chybějí p”o„t edky mě„t„ké i dálkové dop”avy zohledňující věk občan , ve ejné i 
„ouk”omé budovy či bezba”ié”ové byty.  

V Německu zji ťujeme značné deficityŠ takzvané vícegene”ační domy nej„ou nadále celoplo ně 
k di„pozici a maximálně jedno p”ocento bytového fondu, tj. méně ne  400 000 nájemních byt  či 
byt  v o„obním vla„tnictví, zohledňuje pot eby ” zných věkových „kupin. Za „ouča„ných podmínek 
„e mu„í do ”oku Ř0Ř0 jenom p”o pot eby ambulantní péče p ebudovat či nově vy„tavět nejméně 
dal ích 800 000 byt . 

K”omě jiného lze kon„tatovat, e v Německu je dlouhodobě dokonce jeden z velkých „polečen„kých 
potenciál  ú„po” „pojen „e „ituací, kdy „ta” í lidé mohou déle ít ve „vých bytech a nemu„ejí „e 
„těhovat do pečovatel„kých za ízení. Studie dokládají, e za p edpokladu ”oz í ení nabídky 
bezba”ié”ového bydlení lze podíl občan , kte í pot ebují péči a j„ou dlouhodobě umí„těni 
v pečovatel„kých domovech, „ní it o pět p”ocent, tj. ze řŘ p”ocent na Ř7 p”ocent. P edev ím p”o 
poji tění p”o p ípad o et ovatel„ké péče z toho od ”oku Ř0Ř5 vyplývají efekty ú„po” ve vý i témě  ř 
mld. eu” ”očně. To by finančně p”o„pělo jak podnik m, tak i zamě„tnanc m. Do„avadní dotační 
p”og”amy jako nap íklad dotační p”og”am KfŽ P e„tavovat p imě eně věku  ča„to v Německu 
t”o„kotají na tom, e podmínky nebývají p íli  at”aktivní, dotační p”og”amy j„ou p”akticky neznámé 
a chybí poradenství a transparentnost. 

Situace v jiných zemích EU „e podobá „ituaci německé, zčá„ti je i ho” í. Pot eba bydlení p imě eného 
věku v celé Ev”opě dokonce vý”azně p evy uje celkovou pot ebu nové vý„tavby. P”o po„un této 
mode”nizace nav”hujeme podpo”ovat inve„tice do inf”a„t”uktu”ních opat ení odpovídajících 
pot ebám ” zných věkových „kupin a pokud mo no i invalid , do vý„tavby nových byt  a 
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odpovídající sanace staré zástavby s ú”okově zvýhodněnými úvě”y, inve„tičními p íplatky a daňovými 
pobídkami. 

Vyzýváme politiky, „polečen„ké „kupiny a ná”odní ú ady jednotlivých zemí, aby p”o „vé země 
vypracovali specifické návrhy, které p ip”aví celou Ev”opu na dopady demog”afických změn. 

Celkové výdaje na inve„tice do „anace inf”a„t”uktu”y a byt  v zájmu pot eb ” zných věkových „kupin 
by měly do„áhnout ”očně 7 mld. eu”. 

 

2.10 Podpora trvale udržitelného hospodaření s ubývajícími vodními zdroji 

Inve„ticemi a inve„tičními p í„pěvky chceme podpo”ovat ud” itelné ho„poda ení „ vodními zdroji, 

kte”é by mělo být p izp „obeno lokálním podmínkám. Technická e ení, o„vědčené p”ovozovatel„ké 
know-how a pot ebné znalo„ti p”oblematiky máme k di„pozici. Zlep ení situace nedostatku vody 

lze do„áhnout pouze aktivním p í„tupem v ech ”elevantních akté”  a „ilnými impul„y ze „t”any 
komunální správy. V tomto bodě mu„í ve ejno„t dané země Ev”op„ké unie pojmenovat obla„ti aktivit 
a nav”hnout e ení. 

Voda je p í”odní bohat„tví, kte”é nejenom u„pokojuje základní pot eby člověka. Voda je základem 
na í p”o„pe”ity p”o„t ednictvím zeměděl„tví, kome”čního ”ybolovu, vý”oby elekt iny, p” my„lu, 
p ep”avy a ce„tovního ”uchu. To v ak „tále není v echno – voda je ivotně d le itá p”o ve ke”é 
eko„y„témy „věta. A ty j„ou z d vodu globální vodní k”ize oh”o eny. Na p”vní pohled „e zdá, e 
Ev”opy „e tento p”oblém netýká, e nedo„tatek vody zde není znát. Kvalita ev”op„kých vod a 
ev”op„ké vodní ho„podá „tví bohu el nej„ou ani zdaleka u„pokojivé. Zpráva Evropské agentury pro 

ivotní p”o„t edí (EEA) z ”oku Ř009 potv”zuje3, e vyu ívání vody v mnoha čá„tech Ev”opy není 
ud” itelné, a podává dopo”učení ohledně nového p í„tupu p i nakládání „ na imi vodními zd”oji. 

V Ev”opě „e pou ívá 44 p”ocenta vody na vý”obu ene”gie, Ř4 p”ocenta na zeměděl„tví, Ř1 p”ocento 
na ve ejné zá„obování vodou a 11 p”ocent na p” my„l. V ji ní Ev”opě „pot ebovává 60 p”ocent 
celkového objemu vody zeměděl„tví – v někte”ých územích dokonce a  80 p”ocent. Pot ebujeme 
ho„podá „tví, kte”é bude et it nejen ene”gií, ale i vodou. P”oto je zapot ebí inteligentním ízením 
pou ívání vody „ní it její „pot ebu, a zá”oveň p í”odní vodní zd”oje ch”ánit ce„tou úp”avy odpadních 
vod. Ud” itelná vý”oba elekt iny v budoucno„ti by „pot ebu vody ma„ivně „ní ila. Efektivní vyu ívání 
vody ale zah”nuje i navý ení výkonno„ti vodovodních vedení a ”edukování zt”át vody mezi za ízením 
na úpravu pitné vody a vodovodním kohoutkem na minimum. V někte”ých čá„tech Ev”opy činí zt”áta 

                                                             
3 viz European Environmental (EEA), Report No. 2/2009 Water resources across Europe – confronting water scarcity and 

d”ought , Copenhagen 2009 
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vody zp „obená netě„no„tí pot”ubí více ne  40 p”ocent celkové „pot eby vody. Těmto zt”átám lze 
zab”ánit pou íváním mode”ních elekt”onických p í„t”oj  „ efektivní detekcí netě„no„ti. 

Ve „pot ebě vody zaznamenáváme v Ev”opě pokle„. P e„to je v mnoha mě„tech a obcích nutné 
mnohé změnit. Také zavla ování v zeměděl„tví „kýtá vy„oký potenciál ú„po”, nap íklad i” ím 
vyu íváním kapkového zavla ování. V domácno„tech a podnicích lze navíc pou íváním 
elekt”onických p í„t”oj  p”ovádět lep í kont”olu „pot eby vody. 

Ale pouze et it ne„tačí. Alte”nativou p”o p” my„lové vyu ití m e být vyu ívání de ťové vody. P”o 
„ouk”omé domácno„ti v ak tento k”ok vy aduje komplexní a „polehlivé oddělení pot”ubí u itkové a 
pitné vody. Dal í „libnou technologií je vý”oba pitné vody od„olováním vody mo „ké. Čty icet procent 

celo„větové populace ije ve vzdáleno„ti k”at í ne  70 km od pob e í. Nová od„olovací za ízení j„ou 
tedy v oblastech s nedo„tatkem vody dal í d le itou mo no„tí. Budoucí vývoj od„olovacích za ízení 
v ak bude závi„et na tom, zda „e p” my„lu a p”ovozovatel m poda í od„olit b”akickou a mo „kou 
vodu p i dod” ení cíl  t”valé ud” itelno„ti za konku”ence„chopných náklad . Opětovné pou ívání 
odpadních vod p e„to z „tává p”o obla„ti „ nedo„tatkem vody tím „p”ávným e ením. Recyklací 
odpadních vod  „e do„áhne zná„obení hyd”ologického cyklu. Opětovně pou ité odpadní vody lze 
vyu ívat p”o zeměděl„ké zavla ování, p” my„l, a dokonce p”o zí„kávání pitné vody. 

Celkové výdaje na podpo”u t”vale ud” itelného vodního ho„podá „tví do„áhnou ”očně Ř mld. eu”.  
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3. Financování Marshallova plánu 

V „ouvi„lo„tech ma„ivní pot eby mode”nizace Ev”opy p edlo ila konfede”ace DGB ji  ve 
Čty bodovém p”og”amu  z ”oku Ř011 náv”h na zalo ení Ev”op„kého fondu budoucno„ti  a jeho 

finanční vybavení, kte”é umo ní ve „polup”áci „ člen„kými „táty činit inve„tice v celé Ev”opě. P itom 
není cílem „tanovit kvótu dotací p”o ka dou zemi, ale zaji„tit pe”„pektivu Ev”opy jako celku. 
Ev”op„ký fond budoucno„ti  má jako nová ev”op„ká in„tituce vybavená značným finančním 

objemem podléhat striktní kontrole stran Evropského parlamentu.  

Z Fondu budoucno„ti bychom financovali ná  Ma”„hall v plán, kte”ý je jako mode”nizační ofenziva 
de„etiletým p”og”amem na ”oky Ř01ř a  Ř0ŘŘ. 

Ev”op„ký fond budoucno„ti  pot ebuje ev”op„ké financování. V západní Ev”opě „tojí 27 000 mld. 

eu” finančního majetku p”oti kle„ajícímu počtu bezpečných a ”entabilních inve„tičních p íle ito„tí. 
Státy „ni ují „vé zadlu ení. Domácno„ti „e „tále více do„távají do tí ivé „ituace z d vodu ”o„toucích 
p”eké”ních fo”em zamě„tnávání. Podniky „ni ují v p”o„t edí ovládaném ho„podá „kou ”ece„í objem 
inve„tic a počet p ijatých úvě” . Bezpečné a dlouhodobé inve„tiční p íle ito„ti j„ou v takovém 

p”o„t edí at”aktivní, i kdy  j„ou „pojeny „ velmi nízkými ú”oky. Tato „ituace p iná í velkou anci p”o 
p e„mě”ování „távajícího finančního kapitálu Ev”opy do inve„tic do budoucna. Za tímto účelem by 
Ev”op„ký fond budoucno„ti  emitoval podobně jako „táty ú”očitelné obligace, kte”é nazýváme 
New Deal obligace . ůnve„to i tak do„tanou dob”ou a bezpečnou inve„tiční p íle ito„t, EU zaji„tí 

financování této mode”nizační ofenzivy. 

Touto ce„tou by mohl Ev”op„ký fond budoucno„ti  financovat ”oční pot ebu inve„tic emi„í 
de„etiletých New Deal obligací  „pojených „ ”očním ú”očením. Tento závazek, kte”ý by Fond 
budoucnosti mu„el p evzít „ám, by bylo mo né financovat z p íjm  z daně z finančních t”an„akcí. 
Ev”op„ká komi„e odhaduje ”oční p íjmy z daně z finančních t”an„akcí platné po celé EU na 57 milia”d 
eur, pokud budou v souladu s jejím legi„lativním náv”hem ze zá í Ř011 od ”oku Ř014 daněny akcie 
a obligace 0,1 p”ocenta a de”iváty 0,01 p”ocenta. Není v ak zohledněn čá„tečně vy„oce „pekulativní 
obchod „ devizami, tak e p íjmy z FTT vycházejí vý”azně ni í ve „”ovnání „ návrhem evropských 

odbo” , dle něho  podléhají ve v ech zemích EU v echny t”an„akce včetně obchodu „ deriváty a 

devizami jednotné daňové „azbě 0,1 p”ocenta. Gene”ované p íjmy by zde mohly do„áhnout dokonce 
řŘ0 milia”d. P e„ tento p íjmový potenciál j„me p”o na e výpočty pou ili jako základ ”oční p íjmy ve 
vý i pouze 75, ”e„p. 100 mld. eu”, pokud by byla zavedena daň z finančních t”an„akcí dle p”opočt  
Komi„e ve v ech „tátech EU, av ak „ na imi podmínkami. Tím by mohl Ev”op„ký fond budoucno„ti  
financovat jak vzniklé závazky výplaty ú”ok , tak i „ní it ”oční pot ebu financování, a tím i objem 
emitovaných New Deal obligací . 

Je nám ja„né, e daň z finančních t”an„akcí nebude mo né zavé„t ze dne na den ve v ech Ř7 
člen„kých „tátech. V „ouča„né době to plánuje pouze 1Ř zemí EU. Na ím Ma”„hallovým plánem ale 



28   DGBposition – Ma”„hall v plán p”o Ev”opu 

uká eme „tále „keptickým vládám někte”ých zemí  EU, e „e zavedením FTT j„ou „pojeny 
ekonomické a ekologické výhody. To m e zvý it ochotu zemí k zavedení FTT, kte”é pota mo povede 
ke zvý ení p íjmové „t”ánky. Pokud někte”é „táty EU ani p e„ tyto výhody nezavedou daň 
z finančních t”an„akcí, „ní í „e o jejich podíl nejen p íjmy z FTT, ale i objem inve„tic. 

P íjmy z daně z finančních t”an„akcí by financovaly ú”okovou zátě . Má-li ú”oková „azba New Deal 
obligací  z „tat co mo ná nejni í, mu„í být Ev”op„ký fond budoucno„ti  na finančních t”zích 
ohodnocen jako „olventní dlu ník „ vy„okou bonitou. Zde je zapot ebí k”omě ji„tých p íjm  i 
dostatek vlastního kapitálu k ”učení. Fond budoucno„ti mu„í být vybaven do„tatkem vla„tního 
kapitálu. Vzhledem k tomu, e do dne ka ne„ou na „vých bed”ech hlavní zátě  boje p”oti k”izi 
výlučně daňoví poplatníci, ”e„p. zamě„tnanci, je na ča„e, aby „e na jedno”ázovém financování 
kapitálového vybavení fondu začaly podílet „kupiny majetných a bohatých. 

Známe ”ozdílnou úp”avu zdanění majetku v Ev”opě, kte”á mu„í být východi„kem dal ích opat ení. 
P”o Německo nav”hujeme jedno”ázový majetkový odvod ve vý i t í p”ocent z ve ke”ého „ouk”omého 
majetku od 500 000 eu” u „vobodných a 1 mil. eu” u oddaných, p ičem  tento odvod bude je tě 
konkretizován. Z na eho pohledu je tato ce„ta „p”avedlivá, „ociální a ekonomicky úno„ná. Díky 
takovému majetkovému odvodu lze kup íkladu jenom v Německu jedno”ázově zí„kat mezi 50 a  70 
mld. eu” do Ev”op„kého fondu budoucno„ti . O„tatní země EU by měly „vým majetným a bohatým 

občan m ”ovně  ulo it „”ovnatelná opat ení. Tak by „e mohlo v celé Ev”opě zmobilizovat mezi Ř00 
a  Ř50 mld. eu”. Tím by byl Ev”op„ký fond budoucno„ti vybaven do„tatkem vla„tních finančních 
p”o„t edk  a mohl být t”hem pova ován za p”vot ídního dlu níka a h”adit za „vé New Deal 
obligace  nízké ú”oky. Do doby, ne li by „e na„h”omá dily peníze od majetných, by mohl ESM nebo 
země eu”ozóny po„kytnout p í„lu né zá”uky. 

S tímto vla„tním kapitálem by „i fond mohl vy ádat podle p í„ných podmínek p”o banky a inve„tiční 
fondy finance ve vý i minimálně Ř 500 a  4 000 mld. eu”. Výhodou p”o inve„to”y je bezpečná 
mo no„t inve„tice, výhodou p”o fond je bezpečné a výhodné financování jeho výdaj . Tak by 
Evropský fond budoucnosti mohl emisí nových New Deal obligací zmobilizovat do„tatečné 
p”o„t edky p”o inve„tice v Ev”opě. Zap jčené peníze mohou pak vyú„tit do inve„tic dvěma zp „oby 
– buď jako výhodný úvě” p”o inve„to”a, anebo jako p ímá inve„tice. V p”vním p ípadě by mu„el 
p íjemce úvě”u h”adit ú”oky a „plátky do fondu. Ve d”uhém p ípadě by mu„el fond financovat ú”oky 
a splátky sám z p íjm  z daně z finančních t”an„akcí. 

V na em náv”hu počítáme „e dvěma po „obě ná„ledujícími fázemi financování a „plácení, p ičem  
ka dá z nich by trvala deset let: 

 Mezi lety Ř01ř a  Ř0ŘŘ budou v desetileté fázi financování financovány investice emisí New 

Deal obligací. P íjmy z daně z finančních t”an„akcí, kte”é j„ou plánovány ”očně na 75 a  100 
mld. eu”, „e budou vyu ívat pouze na výplatu ú”ok  a omezení úvě”ové pot eby. Tím „e omezí 
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p” mě”ný úvě”ový objem v této fázi na více ne  180 mld. eu”, i kdy  ná  Ma”„hall v plán 
p edpokládá ”oční inve„tice ve vý i Ř60 mld. eu”. Je t eba poznamenat, e 100 mld. eu” na ich 
výdaj  bude p edáno v podobě výhodných úvě”  „ouk”omým a ve ejným inve„to” m a vzniklé 
závazky úh”ady ú”ok  a budoucích „plátek p evezmou dlu níci. Zbývající závazky budou 
financovány z bě ných p íjm  z daně z finančních t”an„akcí.  

 Mezi lety Ř0Řř a  Ř0řŘ začne fáze „plácení. P íjmy z daně z finančních t”an„akcí „e v těchto 
10 letech budou pou ívat ”ok od ”oku na kle„ající ú”okovou zátě  a „plácení. P íjmy od ”oku 
Ř0Ř4 dokonce p evý í ”oční náklady, a tak „e a  do úplného „placení v ”oce Ř0řŘ vytvo í 
kapitálová zá„oba vy í ne  700 mld. eu”, kte”á bude moci být pou ita „polu „ daní z finančních 
transakcí na budoucí investice. 

 Finanční p”o„t edky ” zných ve ejných úvě”ových in„titucí a ”ozvojových bank, jako je nap íklad 
Evropská investiční banka, Ev”op„ká banka p”o obnovu a ”ozvoj nebo ná”odní ”ozvojové banky 
jako KfW v Německu, CDC ve F”ancii, ůCO ve paněl„ku nebo CDP v ůtálii by měly být ”očně 
navy ovány o 100 mld. eu”. Lze je pou ít na navý ení vla„tního kapitálu ”ozvojových bank, a 

tím po„kytnout bankám del í páku  na po„kytování vy ích úvě”ových objem  inve„to” m. 
Pevně zakotvit a ”oz í it by „e měly etablované p”og”amy Ev”op„ké inve„tiční banky zejména 
k financování p”ojekt  v obla„ti obnovitelných zd”oj . 

 K financování dlouhodobé mode”nizace ve ejné „p”ávy, p”og”am  ERASMUS p”o „tátní 
zamě„tnance a ú edníky apod. mu„í být dlouhodobě navý en také ”ozpočet EU. 
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4. Makroekonomické efekty Marshallova plánu 

Z na eho náv”hu je z ejmé, e t”valá ud” itelno„t, ” „t, zamě„tnano„t a p”o„pe”ita nejsou ve 

vzájemném p”otikladu. Navíc „e jedná o zále ito„ti financovatelné. Majetným a bohatým „e ulo í 
daňový odvod. Souča„ně „e zmí”ní jejich p”oblémy „ inve„továním díky bezpečným ú”očitelným 
New Deal obligacím . P”ofitovat budou i poji ťovny, penzijní fondy a ve ejní inve„to i. Na d”uhé 

„t”aně zatí íme zdaněním p edev ím vy„oce „pekulativních finančních t”an„akcí ty akté”y 
finančního t”hu, kte í j„ou v p”vní adě zodpovědní za největ í finanční a ho„podá „kou k”izi za 
posledních 80 let. Z p íjm  z daně z finančních t”an„akcí budou tedy p”ofitovat nejenom ekologie, 
zamě„tnanci, „táty a ”eálná ekonomika, ale i ti inve„to i, kte í „ázejí na bezpečné inve„tice a 
nevelké p íjmy z ú”ok . 

Z tohoto p”og”amu by v ak p”ofitovaly jenom ty země EU, kte”é ji  zavedly daň z finančních 
transakcí. 

Nezávi„le na tom lze v ak kon„tatovat, e po„tavíme-li p”oti „obě p” mě”né ”oční náklady na ná  
program a úspory vyplývající z dovozu paliv, budou vý„ledkem nejenom ni í emi„e COŘ, ale i 
d le ité odpoutání zá„obování ene”gií Ev”opy od dovozu paliv. Tím Ev”opa značně p i„pěje ke 
zmí”nění celo„větové klimatické k”ize a „tane „e vzo”em p”o o„tatní ho„podá „ké ”egiony „věta. 

P”opočty DůŽ potv”zují, e v p ípadě p echodu od ”efe”enčního „céná e „ aktuálními politickými 

opat eními (Cu””ent Policy ůnitiative) ke „céná m „ ni ími emi„emi COŘ [...] „e ”oční náklad na 
dovoz paliv „ní í zh”uba o ř00 milia”d eu”, tak e náklady na vyu ívání ene”gie celkově dokonce 
kle„nou  (Týdenní zp”áva DůŽ č. Ř5/Ř01 Ř). 

Ma”„hall v plán DGB ob„ahuje tedy ”ozhodující impul„y p”o kvalitativní ” „t a nová a pe”„pektivní 
p”acovní mí„ta. Nav” ené inve„tice a inve„tiční podpo”y ve vý i Ř60 mld. eu” ”očně „e toti  „kládají 
ze 160 mld. eu” p ímých inve„tic a inve„tičních p í„pěvk  a 100 mld. eu” de„etiletých výhodných 

úvě”  p”o „ouk”omé inve„to”y. Tato kombinace dlouhodobých výhodných úvě”  a inve„tičních 
p í„pěvk  by měla p iné„t impul„y p”o dal í „ouk”omé inve„tice, a tím po„unout kup edu 
celoplo nou „ouk”omou mode”nizaci, kte”á by „ „ebou p ine„la dal í „ouk”omé inve„tice a ”oční 
impul„ ” „tu ve vý i celkem 400 mld. eu”. To by odpovídalo dodatečnému ” „tovému impul„u ve 
vý i více ne  t i p”ocenta h”ubého domácího p”oduktu EU v ”oce Ř011. 

Vy„oká ” „tová dynamika k”áčí navíc ”uku v ruce s pozitivními efekty p”o zamě„tnano„t. Nah”azení 
dovoz  ”opy a plynu „pojených „ ni ím počtem domácích p”acovních mí„t nízkoemi„ním 
zá„obováním ene”gií, kte”é vykazuje vý”azně vy í kvótu zamě„tnano„ti, dlouhodobě „ní í počty 
nezamě„tnaných, a tím uleví i ”ozpočt m zemí EU. Dlouhodobé efekty investic do nízkoemisního 

zá„obování ene”gií p”o zamě„tnano„t j„ou e„tk”át a  „edmk”át vy í ne  výdaje na dovoz ”opy a 
plynu (viz Tabulka Ř). Velký počet p”acovních mí„t vy adují p edev ím inf”a„t”uktu”ní opat ení a 
energetická sanace budov, resp. energeticky úsporné stavby.
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Tabulka 1: Efekty dovozu ropy a plynu pro zaměstnanost ve srovnání s nízkoemisním 
zásobováním energií 

FTE na 1 milion eur výdajů za*:  

(p ímé a nep ímé efekty) 

Dovozy ropy a plynu Nízkoemisní zásobování energiemi 

Ropa 2.4 Ene”getická účinno„t 17 

Plyn 3.6 Obnovitelné zdroje energie 

(vět”ná ene”gie/fotovoltaika)  

10-14 

  P ep”avní inf”a„t”uktu”a 16 

FTE celkem (dovozy ropy a plynu) 6 FTE celkem (nízkoemisní 
zásobování energiemi) 

43-47 

Zd”ojŠ DůŽ, týdenní zp”áva č. Ř5, Ř01Ř 
 * PoznámkaŠ vypočteno p íkladmo p”o F”ancii v ”oce 

2009, odpovídá p” mě”u EU Ř7 

 

Na e inve„tiční ofenziva do ene”getické „anace ev”op„kých ekonomik by v dlouhodobém horizontu 

p ine„la 9 a  11 milion  pe”„pektivních FTE. Pe”„pektivní p”acovní mí„ta j„ou nejlep ím p”o„t edkem 
v boji p”oti nezamě„tnano„ti, zejména pak mezi mladými. 

Vy„oký ” „t a vy„oká ú”oveň zamě„tnano„ti j„ou také nejlep ím základem p”o odbou”ávání dluh  a 
ud” itelné ho„poda ení „ ”ozpočtem. Z na eho p”og”amu budou p”ofitovat „táty EU dvojná„obně. 
Na jedné „t”aně inve„tice nebudou zatě ovat jejich ”ozpočty. Na d”uhé „t”aně budou zí„kávat 
dodatečné impul„y p”o ” „t a zamě„tnano„t a mohou gene”ovat vý”azně vy í p ímé a nep ímé 
daňové zi„ky z daně ze mzdy, z p idané hodnoty, z podnikání, p íjm  p”ávnických o„ob i p í„pěvk  
na „ociální zabezpečení a et it náklady „pojené „ nezamě„tnano„tí. 

To by tedy znamenalo, e z uvedených 400 mld. eu” dodatečného ŮDP by plynuly dodatečné p íjmy 
z daní ve vý i 104 mld. eu”. To v ak zdaleka není v echno. R „t toti  zaji„tí 56 mld. eu” dodatečných 
p íjm  z p í„pěvk  na „ociální zabezpečení. Navíc by „e do„áhlo ú„po” Ř0 mld. eu” z d vodu ni ích 
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náklad  „pojených „ nezamě„tnano„tí. Celkově by bylo do„a eno 180 mld. eu” dodatečných p íjm  
a ú„po”, kte”é by p ipadly ve p”o„pěch jedině zemím EU.4 

Dodatečný ” „t a daňové p íjmy „ní í kvótu zadlu ení zemí EU za p edpokladu, e dodatečné p íjmy 
z daní nebudou pou ity na „ní ení daní p”o bohaté a majetné. K tomu „e mohou země EU „mluvně 
zavázat. 

V tomto p”og”amu „pat ujeme nejlep í impul„ nejenom p”o zp „ob ho„poda ení, kte”ý bude et it 
p í”odní zd”oje, a zá”oveň podpo”ovat p”o„pe”itu. Poda í „e k”omě toho „ní it ve ejné a „ouk”omé 
zadlu ení v Ev”opě. Detaily výpočtu j„ou uvedeny ní e. 

                                                             
4 Multiplikační efekty byly p”opočteny dle metodiky Ev”op„ké komi„e (viz EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE 

GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS: NEW AND UPDATED BUDGETARY SENSITIVITIES FOR THE EU 

BUDGETARY SURVEILLANC (Information note for the Economic and Policy Committee), Brussels, 30 September 2005 
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Tabulka 2: Dlouhodobé průměrné náklady a užitek z Marshallova plánu na rok pro 27 
států EU 

Náklady na Marshallův plán 

 P” mě”ná ”oční inve„tice do změny ev”op„ké ene”getické koncepce 150 mld. eur 

 Dal í inve„tice 110 mld. eur 

 Roční investice celkem 260 mld. eur 

Užitek Marshallova plánu (růst, pracovní místa, příjmy, úspory atd.) 

 Dodatečný ” „t h”ubého domácího p”oduktu 3 procenta 

 Dodatečný ” „tový impul„ 400  mld. eur 

 Dodatečný počet FTE 9 a  11  milion  

 Dodatečné daňové p íjmy p”o „táty EU 104 mld. eur 

 Dodatečné p íjmy z p í„pěvk  na „ociální zabezpečení 56 mld. eur 

 Dodatečné ú„po”y náklad  „pojených „ nezamě„tnano„tí 20 mld. eur 

 P” mě”né ”oční ú„po”y z dovozu paliv 300 mld. eur 

Financování a splácení Marshallova plánu 

 P” mě”ná ”oční emi„e New Deal obligací  180 mld. eur 

 P íjmy z daně z finančních t”an„akcí 75-100 mld. eur 

 Splácení úvě”  „ouk”omým a ve ejným inve„to” m 100 mld. eur 
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Objednávky b”o u” a mate”iál  DGB 
podávejte  

pouze p”o„t ednictvím objednávkového 
servisu online:  

https://www.dgb-bestellservice.de 

 

Objednávky p”o zájemce bez p í„tupu 
k internetu 

„mě ujte pouze pí„emně naŠ  
PrintNetwork pn GmbH 

Stralauer Platz 33 – 34  

10243 Berlin 

 

https://www.dgb-bestellservice.de/
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Apply for our regularly published 

newslette”„ kla”text  and „tandpunkt  

(German language) at: 

http://www.dgb.de/service/newsletter 

 

http://www.dgb.de/service/newsletter
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