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evropským ekonomikám, aby lisabonské cíle splnily. Skupina m la být obsazena
experty, kte í reprezentují zájmy všech zainteresovaných. Zpráva m la být
vypracována nejpozd ji do 1. listopadu 2004 a následn zve ejn na.
Složení komise:
Wim Kok (p edseda), bývalý ministerský p edseda Nizozemska,
Romain Bausch, prezident a CEO spole nosti SES Global (Lucembursko),
Niall FitzGerald, generální editel agentury Reuters, p edseda Transatlantického
hospodá ského dialogu,
Antonio Gutiérrez Vegara, len špan lského parlamentu,
Will Hutton (zpravodaj), výkonný editel Work Foundation,
Anne-Marie Idrac, prezidentka a generální
transports parisiens (RATP),

editelka Régie autonome des

Wanja Lundby-Wedin, prezidentka Konfederace švédských odbor (LÖ),
Thomas Mirow, bývalý hamburský senátor, nyní ekonomický poradce na volné
noze,
Bed ich Moldán, vedoucí ekologického centra Univerzity Karlovy v Praze,
Luigi Paganetto, profesor mezinárodních ekonomických vztah (Univerzita
Tor Vergata),

ím

Dariusz Rosati, profesor ekonomických v d, od ervna 2004 len Evropského
parlamentu,
Veli Sundbäck, senior viceprezident Nokia, Finsko,
Friedrich Verzetnitsch, p edseda Rakouského odborového svazu (ÖGB), len
rakouské Národní rady.

1

Tým pracoval od b ezna do íjna 2004. Šestkrát se sešel a své poznatky p edložil
Komisi 3. íjna.
Shrnutí zprávy:
V b eznu 2000 si šéfové stát a vlád vyty ili cíl, že se Evropská unie stane do
roku 2010 "nejvíce konkurenceschopným a nejdynami t jším, na znalostech
založeným hospodá ským prostorem sv ta" - "hospodá ským prostorem, který je
schopný dosáhnout trvalého hospodá ského r stu, s po etn jšími a lepšími
pracovními místy a v tší soudržností", a který bude sou asn ohleduplný v i
životnímu prost edí. Lisabonská strategie, jak se tento plán všeobecn nazývá, je
v podstat soubor navzájem se ovliv ujících reforem. Opat ení jednoho
lenského státu, zní hlavní argument, budou mnohem ú inn jší, když se o n
zasadí i další lenské státy.
Pomalý pokrok mají však na sv domí p edevším sama Evropská unie a její
zem . V mnoha oblastech Lisabonu bylo totiž opomenuto, že k provedení
reforem je t eba odpovídajícího tlaku. D vody neut šené bilance jsou r zné: p íliš
rozbujelá agenda, nedostate ná koordinace, protich dné priority. Klí ovou roli
sehrál nedostatek rozhodné politické akce.
Lisabonská strategie je dnes dokonce ješt naléhav jší - rozdíly v r stu se v
porovnání se Severní Amerikou a Asií zv tšují a Evropa navíc elí problému stále
menšího p ír stku obyvatel a stárnutí populace.
asu není nazbyt, na
sebeuspokojení není místo. Ztracenou dobu je t eba dohnat lepší implementací
navržených krok .
Pokud opravdu chceme, aby se r stové a hospodá ské cíle Lisabonu staly
skute ností, musíme se zapojit úpln všichni. Všichni musejí táhnout za jeden
provaz. To vyžaduje nejen silné politické angažmá evropských institucí a
lenských stát , ale také širší a hlubší ú ast obyvatel kontinentu. Musí se
prosadit poznatek, že ob an m bude jen ku prosp chu, když budou evropské
národy spolupracovat.
Stále platí, že každý jednotlivý prvek Lisabonské strategie napomáhá celkovému
zdaru. Posílení hospodá ského r stu a zam stnanosti je p edpokladem pro
zajišt ní sociální soudržnosti a udržitelného rozvoje životního prost edí. Obojí
m že zase napomoci v tšímu r stu a zam stnanosti.
Aby se mohl zvýšit v Evrop životní standard, musí být r st zam stnanosti a
produktivity urychlen celou adou reformních politik. Je nutné vytvo it takový
makroekonomický rámec, který co nejvíce podpo í r st, poptávku a
zam stnanost. Siln jší r st a více pracovních míst nep inese žádné díl í
opat ení. Tento cíl vyžaduje soubor vzájemn
propojených iniciativ a
strukturálních zm n, které umožní rozvinout potenciál, který má Evropská unie
bezesporu k dispozici.
Nezbytná jsou opat ení v následujících p ti oblastech:
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Znalostní spole nost - ud lat z Evropy atraktivní adresu pro badatele a v dce,
u init absolutní prioritu z R & D a zasadit se o maximální využívání informa ních
a komunika ních technologií (ICT).
Vnit ní trh - dokon it vnit ní trh pro volný trh zboží a kapitálu, urgentn vytvo it
jednotný trh poskytování služeb.
Hospodá ské klima - snížit celkovou administrativní zát ž, zlepšit kvalitu
právních p edpis , urychlit proces zakládání podnik a vytvo it podnikatelsky
p íznivé prost edí.
Pracovní trh - urychlen poslechnout doporu ení Evropského expertního týmu
pro politiku zam stnanosti, vypracovat strategie celoživotního vzd lávání a
aktivního stárnutí, podpo it partnerství pro r st a zam stnanost.
Ekologická udržitelnost - rozši ovat ekologické inovace, p evzít v d í roli v
ekopr myslu a provád t takovou politiku, která povede zvýšením eko-efektivity k
dlouhodobému a udržitelnému r stu produktivity.
Jednotlivé lenské státy sice dosáhly v tom i onom oboru pokroku, ale žádné
zemi se dosud nepoda ilo, aby byla úsp šná na celé široké front . Pokud chce
Evropa svých cíl skute n dosáhnout, musí se za ít podstatn více snažit.
V jednotlivých lenských státech se musí za ít vést takové národní politiky, které
budou - podep eny vhodným celoevropských rámcem - p ihlížet k díl ím zájm m
jednotlivých zemí a stanou se tak sou ástí organizovan jšího a d razn jšího
postupu. Evropská komise musí být p ipravena informovat jasn a p esn o
úsp ších a selháních v každém lenském stát . Národní a unijní politiky, v etn
rozpo t , musejí lépe odrážet priority Lisabonské strategie.
Aby bylo zaru eno, že lenské zem ponesou svou vlastní zodpov dnost, je
t eba Lisabonskou strategii nov zacílit a sledovat t i ak ní linie: Více koherence
a konzistence mezi politikami a zú astn nými stranami, zlepšení realizace celého
procesu p i zapojení národních parlament a sociálních partner , srozumiteln jší
komunikace o cílech a úsp ších.
Skupina špi kových odborník dále navrhuje:
•
•
•
•
•

aby se vedoucí role v prosazování Lisabonské strategie chopila Evropská
rada,
aby lenské státy vypracovaly národní programy, kterými se zavážou k
reformám a zapojí do tohoto procesu ob any a zainteresované strany,
aby Evropská komise pokrok hodnotila, informovala o n m, usnad ovala
ho a podporovala svými politikami a kroky,
aby Evropský parlament p evzal aktivní roli p i sledování dosažených
výsledk ,
aby evropští sociální partne i dbali na svou zodpov dnost a p i
prosazování Lisabonské strategie aktivn spolupracovali.
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P edpokladem pro to, aby se r st a zam stnanost zvýšily a podep ely tak
evropský sociální model, je silné, rozhodné a p esv d ivé politické vedení.
lenské státy a Komise musejí výrazn zesílit úsilí na dosažení zm n. Mnohem
v tší d raz musí být v nován snaze o zapojení sociálních partner a získání
podpory ob an . Lidé musejí pochopit, pro má Lisabon význam pro každého
Evropana.
Evropa si vytvo ila z etelný hospodá ský a sociální model, který spojuje
produktivitu, sociální soudržnost a stále více povinnost ekologické udržitelnosti.
Pokud se poda í p eorientovat Lisabonskou strategii pro r st a zam stnanost tak,
jak to navrhuje tato zpráva, otevírají se p ed evropským hospodá ským a
sociálním modelem nové obzory.
Kapitola I

Pro Lisabon?
Úvod
V b eznu 2000 se šéfové stát a vlád v té dob 15 lenských stát Evropské unie
na lisabonském jarním zasedání Evropské rady dohodli, že by se EU m la
zavázat k vyššímu r stu a zam stnanosti, aby tímto zp sobem podep ela sociální
soudržnost a udržitelný rozvoj životního prost edí. Americká ekonomika, posílená
vznikem tzv. nové znalostní ekonomiky a svým prvenstvím v oblasti informa ních
a komunika ních technologií (ICT), nabrala na tempu, kterému sta ily jen ty
nejlepší evropské ekonomiky. Evropa, pokud si p ála zachovat sv j sociální
model a dále nabízet svých ob an m šance, zam stnání a odpovídající kvalitu
života, musela za ít jednat - také vzhledem k rostoucímu konkuren nímu tlaku z
Asie a nízkému p ír stku evropského obyvatelstva. P i emž cht la zachovat sv j
vlastní sociální model a svým ob an m dále nabízet šance, pracovní místa a
kvalitu života. Výsledkem byl "nový strategický cíl pro p íští desetiletí": stát se
nejvíce konkurenceschopným a nejdynami t jším hospodá ským prostorem s
trvalým hospodá ským r stem, po etn jšími a lepšími pracovními místy, v tší
sociální soudržností a ohleduplností k životnímu prost edí.
Opat ení jednoho státu EU, zn l tehdejší argument, získají na síle, když se na
n m budou podílet všechny další lenské zem . Spole ná ekonomická vlna by
mohla být schopna unést každý evropský lun. ím lépe se Unii poda í, aby
posunula kup edu rozvoj v domostí zárove s otev ením svých trh , o to siln jší
a konkurenceschopn jší budou národní ekonomiky jednotlivých lenských stát .
Lisabonská strategie, jak se tento plán všeobecn nazývá, je v zásad souborem
navzájem provázaných a posilujících se reforem.
D vody, které hovo í pro strategii, jsou dnes pádn jší než kdy jindy. Evropa musí
sama z vlastní v le inovovat. Síla jejího znalostního pr myslu a jeho bohatství a
schopnost uplatnit nové poznatky nap í celým hospodá stvím, to jsou podstatné
prvky, které ur ují, nakolik je Evropa úsp šná a jak dalece se jí poda í zvýšit r st
produktivity. Ta by m la kompenzovat stále se ten ící po et obyvatel a z toho
plynoucí nižší platby do sociálního systému. Lisabon je t eba chápat jako nástroj
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obratu v evropské ekonomice. Má vyvést Evropu ze struktur, které se omezují na
držení kroku s nejlepšími sv tovými ekonomikami, a rozvinout hospodá ské
struktury, které Evrop umožní, aby se stala vedoucí hospodá skou silou.
Reformní program z Lisabonu byl od za átku zamýšlen tak, aby byla ekonomická
dynamika - projevující se siln jším r stem a vyšším po tem zam stnanc - v
souladu s tradi ními evropskými zájmy, tj. sociální soudržností, sociální
spravedlností a ochranou životního prost edí. Jádrem této koordinované operace,
která má vytvo it více hospodá ského, technologického a intelektuálního kapitálu
a siln ji ho rozší it, mají být vyšší výdaje na ve ejný a soukromý výzkum a vývoj.
Dalším podstatným zám rem Lisabonské strategie je úplné dotažení vnit ního
trhu, které by m lo pomoci obchodu a sout ži, otev ení dosud chrán ných
sektor , vytvo ení p átelšt jšího hospodá ského prost edí pro podnikání a
byznys. Zvýšením vzd lanostní a kvalifika ní úrovn má stoupnout flexibilita a
p izp sobovací schopnost na trhu práce, ke slovu má p ijít aktivní politika
zam stnanosti. Evropské státy je t eba povzbuzovat, aby r st zam stnanosti a
produktivity podporovaly, a ne brzdily. R st má být ekologicky udržitelný.
Úsp šné budování znalostní ekonomiky by m lo rozhodující m rou napomoci,
aby Evropa z stala ekonomicky otev ená a sou asn si zachovala sociální
soudržnost. Evropa necht la vstoupit, ani vnit n jako hospodá ská unie, ani
navenek, do sout že, v níž by šlo o rychlé a soustavné snižování reálných a
vedlejších mzdových náklad - mohlo by se stát, že lenské státy s vysokým
standardem v oblastech, jako je sociální soudržnost, partnerství v pracovním
procesu a životní prost edí, by mohly vid t v tomto soupe ení podkopání snah o
zachování t chto standard . ím více se Evropa stává hospodá ským prostorem
s vyšší produktivitou, vyšší p idanou hodnotou a vyšší mírou zam stnanosti, tím
má v tší šance na vytvo ení blahobytu a pracovních míst, které jí umožní, aby
splnila závazek na otev ení trh a z stala sociální a ekologická.
Lisabonské strategii bylo až dosud vytýkáno, že je prý produktem bezuzdého
optimismu konce 90. let, kdy se evropská ekonomika vezla na všeobecném
trendu znalostní spole nosti a zanedbávala tradi ní silné stránky svého pr myslu.
Kritika by byla na míst , pokud by vycházela z rozší eného názoru, že Lisabon
podce uje roli pr myslu. Pro Evropu je životn d ležité, aby si zachovala - jako
p edpoklad pro vyvážený hospodá ský r st - silnou pr myslovou a výrobní
základnu. Od po átku industrializace byly r st a produktivita pr myslu pohán ny
kup edu pokrokem v technologiích a ur itých sektorech. A na této základní tezi
staví i Lisabonská strategie. Silná znalostní spole nost se musí um t op ít o silný
high-tech pr mysl, který vytvá í výrobky, odpovídající úrovni v dy a techniky.
Lisabonská strategie zahrnuje svými ctižádostivými cíli také oblasti, které náležejí
do pravomocí nikoli EU, ale lenských stát . Napln ny mohou být kombinací
dosavadního nadnárodního postupu, který stojí na právních p edpisech z pera
Komise, a jistého nového procesu, známého pod ozna ením "otev ená
komunika ní metoda". V jeho rámci se lenské státy dohodly, že v ur itých, do
národních kompetencí spadajících oborech, budou dobrovoln spolupracovat a
využívat ty nejlepší zkušenosti jiných zemí. Evropská komise by m la tento
proces koordinovat a zajistit jednotlivým stát m obšírné informace o pokrocích a
strategiích ostatních zemí. Sou asn by m la Komise zaru it, že politika v jí
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pod ízených oblastech, jako je p edevším vnit ní trh a sout žní politika, se p i
pln ní lisabonských cíl opírá o metodu spole enství.
Zve ej ováním výsledk , kterých dosáhly lenské státy, m že Komise vyvinout
v tší tlak na dosažení stanovených p edsevzetí. Tímto zp sobem chce
Lisabonská strategie p inést jak naléhav pot ebný r st a nutná pracovní místa,
tak p im t jednotlivé státy, aby navzájem dobrovoln spolupracovaly.
Evropa v novém sv t
Vývoj posledních ty let nebyl napl ování zám r Lisabonské strategie p ízniv
naklon n. Inkoust na podpisech pod touto dohodou sotva oschl, když praskla
celosv tová bublina na akciových trzích. St edobodem krize byl propad kurzu
nadhodnocených akcií amerických internetových a telekomunika ních firem ve
spojení s finan ními a firemními delikty. Pokud jde o znalostní spole nosti, rostla
skepse. Americké hospodá ství se pono ilo do dvouleté recese a strhlo s sebou i
evropskou ekonomiku. Zvýšení výdaj na R & D se stalo neoby ejn t žkým
úkolem v hospodá ském klimatu, v n mž stagnoval výstup a státní a podnikové
rozpo ty byly pod trvalým tlakem.
Teroristické útoky proti USA 11. zá í 2001 a následující události zachmu ily
mezinárodní scénu ješt více. V Dauhá se sice vlády domluvily, s ohledem na
nastartování sv tové ekonomiky, na otev ení obchodu, ale p etavení plán do
konkrétních opat ení se ukázalo jako mimo ádn obtížné. Následoval znepokojivý
nár st uzavírání bilaterálních smluv na úkor multilaterálních dohod, nap tí mezi
USA a Evropou vedlo k n kolika ho kým obchodním konflikt m. P ibývající po et
ekologických nehod dále umocnil obavy z dopadu lidské innosti na životní
prost edí. erstvý nár st cen ropy, který má základ jak v rostoucí poptávce, tak v
nejistot nad dostatkem zásob, vedl k potla ení hospodá ské aktivity a ke
zhoršení p edpov dí pro bezprost ední budoucnost. V souhrnu m ly všechny tyto
události v Evrop za následek oslabení spot ebitelské a podnikatelské d v ry.
Celkový výkon evropského hospodá ství v uplynulých ty ech letech je
zklamáním. Konjunkturální vzestup v Evrop je v posledních dvou letech slabší
než v USA a Asii. Mohou za to p etrvávající strukturální slabosti a nízký r st
ve ejné a soukromé poptávky. V Evrop stouply sice schodky ve ejného sektoru v
d sledku p sobení tzv. automatických stabilizátor - tj. stoupající sociální výdaje
a klesající da ové p íjmy -, ale to nesta ilo, aby se konjunkturální pokles
vyrovnal. Fiskáln politický vyjednávací prostor v Evrop podstatn zúžily kritické
rozpo tové situace, v nichž se ocitly n které lenské zem ve fázi cyklické
ochablosti, když p edtím, v etap vzestupu, opomn ly své finance konsolidovat.
Pakt stability a r stu tudíž nemohl v dostate né mí e rozvinout p sobení ve
smyslu pror stové makroekonomické politiky, s níž by se dalo hospodá ské
slabosti lépe elit.
Mnohé lenské státy tak byly postaveny p ed dilema: strukturální slabost a malá
poptávka brzdily hospodá ství a slabé národní výkony ztížily prosazování
Lisabonské strategie. V tomto prost edí, definovaném nízkým r stem, bylo pro
etné kabinety t žké, aby dostály svým závazk m.
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Je však také nutné zd raznit, že n které zem neplnily sjednaná opat ení
pat i n d razn . Nev novaly nezbytnou pozornost nap íklad plnohodnotnému
dokon ení vnit ního trhu. To vše vedlo k tomu, že Evropa z stala daleko za
metami, kterých pot ebovala dosáhnout.
Polo as v pln ní strategie: smíšený dojem
V Lisabonu, stejn jako na následujících jarních zasedáních Evropské rady, byla
vyty ena ada ambiciózních cíl , jejichž dosažení by posloužilo rozvoji
ekonomiky, která by pak vládla sv tu. Jenže dojem, který se naskýtá v polovin
desetileté lh ty, je rozpa itý. Ješt mnoho se musí ud lat, aby se Lisabon nestal
synonymem pro propásnuté úmysly a nedodržené sliby.
Ale i p es n která roz arování nenabízí Lisabon tak erný obrázek, jak ho kritici
rádi lí í. Zam stnanost od poloviny 90. let do roku 2003 výrazn vzrostla. Vlády v
Evrop se snažily odstra ovat p ekážky bránící vytvá ení levných pracovních
míst. Zesílily aktivní politiku zam stnanosti a p ipustily prodloužení pracovní
doby. Míra zam stnanosti stoupla z 62,5 % v roce 1999 na 64,3 % v roce 2003,
a koli u nov vytvo ených míst nešlo vždy o plný úvazek. Výhledov poko í sedm
lenských stát EU-15 díl í la ku, kterou ur uje podíl 67 % v roce 2005. Celková
míra zam stnanosti žen stoupla v roce 2003 na 56 %. N kterým zemím se
poda ilo zvednout zam stnanost starších ro ník : ta te d lá v pr m ru 41,7 %.
A pokroky se neomezují pouze na zam stnanost. lenské státy dosáhly mezitím
úsp ch v ší ení ICT a ve využití internetu na školách, univerzitách, ve správ a
ekonomice. Internetové pokrytí domácností prudce stouplo: 12 lenských stát
splnilo dané limity.
Je nicmén pravdou, že se vytvá ení pracovních míst v istém vyjád ení v
minulých letech významn zpomalilo. Hrozí, že 70procentní míra zam stnanosti v
roce 2010 z stane zbožným p áním. Totéž platí pro 50procentní kvótu pro
zam stnávání starších ro ník .
Pokud jde o zadání pro R & D, jen dv lenské zem na n vynakládají více než
požadovaná t i procenta HDP. V obou t chto zemích jde se státem ruku v ruce
také hospodá ství a spl uje požadavek investovat do R & D dv procenta
národního HDP. Zbytek stát za p edepsanými hodnotami zaostává. Špatná je
bilance vzd lávání u itel v ICT. A pouze p t zemí se ídilo sm rnicí EU o
vnit ním trhu.
V životním prost edí se jen áste n poda ilo odd lit výkon ekonomiky od
ekologicky škodlivých faktor . Nap íklad objem dopravy v Evrop stoupl rychleji
než HDP; dopravní zácpy, zne išt ní životního prost edí i hluková zát ž se
ustavi n zhoršují. V tšina evropských zemí se nedostala na kjótské prahy pro
emise skleníkových plyn : jen t i státy ohlásily markantní omezení vypoušt ných
emisí od roku 1999.
Rozší ení EU realizaci lisabonských cíl ješt ztížilo. Nové lenské státy mají
výrazn nižší míru zam stnanosti a hlásí výrazn nižší produktivitu. Pro n je
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daleko obtížn jší než pro EU-15, aby s p ihlédnutím k výchozí situaci dostály
požadavk m u výdaj na R & D.
Pro má Lisabon stále význam
D vod k sebeuspokojení zjevn neexistuje. P íliš mnoho cíl je stále otev enou
záležitostí. Evropa ztratila jak v i USA, tak v i Asii. Její spole enské systémy
jsou pod tlakem.
Dá se z toho tedy vyvodit, že ambicióznost je špatná? Odpov
zní NE. Ni eho
není v sou asnosti více t eba než zdravé ctižádosti - v dob , kdy je nutno
zvládnout výzvy spojené s rozší ením EU, stárnutím populace a sílící globální
sout ží. Nemluv o pot eb snížit nezam stnanost.
Je snad Lisabonská strategie p íliš ctižádostivá? Odpov
zní op t NE. I kdyby
se poda ilo v as dokon it všechny úkoly, nestála by Evropa na bezpe né p d .
Nebo i konkuren ní zem a regiony jdou kup edu a ohrožují postavení Evropy
na sv tovém ekonomickém žeb í ku.
Evropa si musí zajistit místo v globální ekonomice p i zachování schopnosti
budovat sv j sociální model, který chce právem zachránit. Pokud jde o ukazatele,
jako je délka lidského života, kojenecká úmrtnost, nerovnosti ve výd lcích nebo
rozsah chudoby, je na tom lépe než USA. Cílem Lisabonské strategie je za ídit,
aby tomu tak bylo i nadále - v prost edí, v n mž budou výzvy stále v tší a stále
pest ejší.
M la by být lh ta 2010 posunuta na pozd ji? Znovu NE. Trvání na sjednaném
termínu je d ležité jako signál, že se musí naléhav jednat. Stanovení nové,
mírn jší lh ty by mohlo vyvolat špatný dojem, že rychle jednat není tak nezbytn
nutné. Termín roku 2010 je zapot ebí, aby podnítil lenské státy k opravdovému
úsilí.
Na Lisabonskou strategii by se v žádném p ípad nem lo pohlížet jako na
jednorázový cíl, který - zejména bude-li spln n každý jeho úkol - smí být po roce
2010 zapomenut. Jde o kontinuální proces, jehož ú elem je, aby byla zajišt na
budoucnost Evropy. Tento proces nekon í n jakým datem. Bude se postupn
inovovat, nov hodnotit a nov úkolovat. O to je d ležit jší, že politi tí v dci
projevili práv nyní rozhodnost a využili momentálního lehkého zlepšení
hospodá ského klimatu a rostoucí podnikatelské d v ry k tomu, aby získali zp t
p du pod nohama.
Lisabonská strategie není pokus, jak napodobit USA. Jde o evropské vize, ím
chce Evropa být a co si chce - ve sv tle zost ující se globální sout že,
stárnoucího obyvatelstva a svého rozší ení - uchovat. Jednou z úst edních
hodnot je solidarita s pot ebnými - dnes i v budoucnu. K tomu pot ebuje Evropa
siln jší r st a vyšší zam stnanost.
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Vn jší výzvy - mezi dv ma kameny
V mezinárodní konkurenci p ituhuje, Evropa se cítí být v kleštích ze strany USA a
Asie. P edpokládaný prudký r st ínské ekonomiky znamená, že Evropa vstoupí
do nové sout že, ale zárove , že se jí otev e obrovský trh s velkým r stovým
potenciálem. Tamní šance m že využít jen tehdy, když bude disponovat solidní
hospodá skou bází a uv domí si, že konkurence na vnit ním a zahrani ním trhu
ve výrobním pr myslu (zvlášt v odv tvích s vysokými mzdovými náklady a
zavedenými technologiemi) bude v p íštích deseti letech neúprosná. ína, která
popohání svou industrializaci vydatným a stále rostoucím p ílivem zahrani ních
investic soub žn k vlastní v decké základn , bude rivalem nejen u zboží s
nízkou, ale i s vysokou p idanou hodnotou. A t ebaže jsou ínské mzdy jen
zlomkem evropských plat , je t eba p ipustit, že rozdíly v kvalit
ínského a
evropského zboží jsou malé nebo žádné.
Výzvy p icházející z Indie nejsou o nic mén vážné: zvlášt v sektoru poskytování
služeb. Indie profituje nejvíce na sv t z outsourcingu ve službách - vd í za to
enormní "zásob " dob e vzd laných, levných, anglicky mluvících pracovních sil.
Obecn p ítomnost Asie ve sv tovém obchodním systému dále poroste.
Evropa proto musí dále rozvinout své silné stránky - specializaci, excelenci a
komparativní p ednosti, tj. znalostní ekonomiku v nejširším slova smyslu. P esto
ale poci uje dominanci USA. 74 procent ze 300 vedoucích podnik v IT a 46
procent ze 300 firem, které jsou na špici ve výdajích na R & D, má sídlo v USA.
Podíl EU na sv tovém vývozu high-tech produkt je menší než americký. Nižší je
také evropský podíl high-tech výroby na celkové p idané hodnot a podíl
pracovník v této výrob . V globální ekonomice nemá Evropa jinou volbu než
podstatn zvednout úrove znalostní ekonomiky a hospodá ský výkon.
Vnit ní výzvy - Evropa stárne
Klesající porodnost a prodlužující se délka života dosáhly v Evrop takového
rozm ru, že mají za následek dramatické zm ny ve struktu e obyvatelstva. V
roce 2050 bude podle prognózy podíl obyvatelstva v produktivním v ku (15-64
let) o 18 procent menší než dnes. Po et osob nad 65 let se zvýší o 60 %. To
zp sobí, že v Evrop se do roku 2050 skoro zdvojnásobí sou asný 24procentní
pr m rný podíl d chodc na obyvatele v pro-duktivním v ku. Tento "koeficient
závislosti" se bude pohybovat mezi 36 procenty v Dánsku a 61 procenty v Itálii.
Do roku 2015 bude stejný pom r p edstavovat v unijním pr m ru skoro 30
procent. Dodate n posílí tento efekt ješt nízká míra zam stnanosti starších
osob. To vše bude mít hluboký dopad na evropskou ekonomiku a její schopnosti
financovat dosavadní sociální systémy. Po et d chodc a osob, které vyžadují
pé i, stoupne - zárove bude po ruce stále mén lidí v produktivním v ku, kte í
by platili do systému pot ebné prost edky.
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Podle p edb žných propo t Komise samotné stárnutí obyvatelstva zap í iní, že
do roku 2040 spadne potenciální r st v EU z nyn jších 2-2,25 % na p ibližn 1,25
%. Kumulativní ú inek propadu bude, že HDP na hlavu bude zhruba o 20 % nižší,
než by se dalo o ekávat. Už od roku 2015 klesne potenciální r st na 1,5 %,
pokud se nic nezm ní v dosavadní praxi p i využívání pracovního potenciálu.
Proces stárnutí bude mít do roku 2050 za následek r st výdaj na d chody a
zdravotní pé i v ádu 4-8 % HDP. Už od roku 2020 se po ítá s nár stem výdaj
na penze a zdravotnictví v n kterých lenských státech o zhruba 2 % HDP a do
roku 2030 o 4-5 % HDP. Nadto je t eba ješt po ítat s tím, že od roku 2010
p ivodí nižší hospodá ský r st velké potíže ve ejným financím.
Unie a rozší ení
P ijetí deseti nových stát podtrhlo nerovnosti a problémy soudržnosti EU: po et
obyvatel EU vzrostl o 20 procent, HDP naopak jen o p t procent. To vedlo ke
snížení HDP na hlavu o 12,5 % v EU-25. Navíc existují v nových lenských
státech výrazné regionální rozdíly: blahobyt panuje jen v n kolika málo
regionech. Po et obyvatel EU, kte í žijí v regionech s HDP na hlavu nižším než
75 % unijního pr m ru, stoupl ze 73 milion na 123 milion .
N které lisabonské cíle stav jí tudíž pro EU-25 ješt v tší úkoly než p ed EU-15.
To platí nap íklad pro pr m rnou míru zam stnanosti EU-25, která klesla v
d sledku rozší ení zhruba o 1,5 %. Míra dlouhodob nezam stnaných EU-25
d lá 4 %, v EU-15 3,3 %.
Také realizace jistých ekologických cíl bude obtížná. Nov p íchozí zem musejí
rovn ž hodn p idat v r zných dalších indikátorech (nap íklad v podílu výdaj na
R & D na HDP).
Rozší ení má pozitivní stránky: otevírá se perspektiva, že 10 nová k dosáhne
b hem procesu dohán ní pr m rných evropských hodnot vyššího r stu a
produktivity. Tedy že ve východní Evrop vznikne prostor hospodá ské dynamiky.
Produkt a r st produktivity v Estonsku, Litv , Lotyšsku, Ma arsku, Polsku,
Slovinsku, Slovensku a eské republice se nacházel v posledních p ti letech nad
hodnotami hlášenými z USA. P i nahrazování zastaralých technologií postupy,
které odpovídají nejnov jšímu vývojovému stupni techniky, p esko í tyto státy v
technologickém rozvoji jednu generaci. Z toho se dá vyvodit, že výstup a r st
produktivity z stane zachován.
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Nižší da ové sazby a mzdy v nových lenských státech p itahují investice z
ostatních stát EU, což vede k nap tí. Bez perspektivy konvergence by bylo toto
nap tí ješt v tší. Pln ní lisabonských cíl hospodá ského a zam stnaneckého
r stu v celé EU je z tohoto pohledu stavebním kamenem pro budoucí vnit ní
soudržnost.
Blahobyt, r st a produktivita
Zjednodušen e eno, vykazuje Evropa pomalejší r st než USA. Krom toho trpí
v poslední dob nižším r stem produktivity práce. Proces dohán ní, zapo atý v
povále ném období, v n mž se EU v ukazateli HDP na hlavu p iblížila Spojeným
stát m, ustal v polovin 70. let (viz graf 1). Poté se situace stabilizovala. Od roku
1996 leží pr m rný r st v HDP na hlavu v EU o 0,4 procentního bodu za USA.
Evropa tedy nepotvrzuje své pozice, ale ztrácí.
Nep íznivý vývoj v r stu HDP na hlavu vedl ke zm n trendu: stíhací proces,
který m l za následek, že se produktivita v Evrop p iblížila hodnotám v USA,
nabral opa ný sm r. Poprvé za desítky let spadl r st produktivity pod úrove
USA. V letech 1996-2003 inil r st hodinové produktivity EU-15 v pr m ru 1,4 %
proti 2,2 % v USA (viz graf 2).
Propad evropského r stu produktivity práce v polovin 90. let zap í inily stejným
dílem jak menší investice do zam stnanc , tak zpomalení technologického
pokroku. První z t chto faktor se dá áste n vysv tlit nejnov jšími úsp chy EU
ve vytvá ení pracovních míst, jenže u t ch jde v tšinou o pracovní místa s nižší
produktivitou.

Zpomalení technologického pokroku má stejné d vody jako nenapln ní cílových
úkol Lisabonu: nedostate né investice do R & D a vzd lání, nedostate ná
schopnost p evád t výsledky výzkumu do výrobních postup a nižší produktivita
v ICT-pr myslu (v etn kancelá ské techniky a polovodi ) a u služeb
založených na jejich bázi (velko- a maloobchod, finan ní služby). Následkem toho
byl r stový p ísp vek ICT v Evrop polovi ní než v USA. Má to co d lat také se
strukturou evropského pr myslu, která se více opírá o low-tech a medium-tech
sektory a jen t žce sta í sektor m, které mají vyšší r st produktivity.
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Ve druhé polovin 90. let vzrostla v EU v porovnání s p edešlou dekádou ro ní
pracovní doba. Nár st je vztažen na vyšší po et vytvo ených pracovních míst.
Sou asn dále klesla pr m rná ro n odpracovaná doba v p epo tu na hlavu.
Od roku 1983 se tato hodnota nejenže snížila siln ji než v USA a Japonsku, ale
stále padá - v d sledku kratšího pracovního týdne a menšího po tu pracovních
dní. Aby se tato hodnota v p epo tu na hlavu zvýšila, musí být lépe využíván
potenciál pracovních sil. Cestou je zesílení zam stnanosti a zvýšení po tu
odpracovaných hodin b hem produktivního v ku.
Jednat cílev dom , spole n a ihned
St edn dob a dlouhodob není ve h e nic menšího než budoucnost zavedeného
modelu evropské spole nosti. Evropané se rozhodli pro st ežení spole ných
hodnot: uzav eli sociální pakt, který chrání obyvatele p ed rizikem
nezam stnanosti, nemoci a stá í, nabízí rovné šance na dosažení kvalitního
vzd lání. Úkolem toho paktu je dále zachování ve ejných institucí a hájení
ve ejných zájm ; opírá se o férové tržní hospodá ství a hlásí se k ochran
životního prost edí. Konkrétní výraz nalézají všechny tyto hodnoty v sociáln
zaopat ovacích systémech, ve ejných za ízeních a regula ních rámcích, které je
ovšem finan n náro né uhájit ve sv t , kde staré hospodá ské uspo ádání
vyzývají na souboj velmi efektivn
pracující nízkonákladoví výrobci.
Pokud se Evrop nepoda í tyto systémy modernizovat a rychle a dostate n
zvýšit r st a zam stnanost, nebudou tyto hodnoty dále udržitelné. Krátce e eno:
Evropa musí vsadit na r st a zam stnanost, pokud chce naplnit ctižádostivé
lisabonské cíle.
Lisabonská strategie byla a je jedinou správnou odpov dí Evropy na popsané
etné výzvy. Vymezuje rámec s ambiciózními zám ry a dává hrubé cílové
kontury pro zm ny. Ty jsou žádoucí, pokud má vzniknout skute n inovativní,
špi kov technologicky orientovaná evropská ekonomika, jež vytvo í r st a
pracovní místa, což Evropa nutn pot ebuje. Skupina špi kových expert je toho
názoru, že Lisabon vede v každém p ípad správným sm rem. Jeho realizace by
však m la být rychlejší a musí zesílit obecné pov domí, jak drahé je otálení.
Problém spo ívá v tom, že Lisabonská strategie je p íliš široká, aby mohla být
poci ována jako koherentní celek. U Lisabonu jde o vše a v zásad o nic.
Odpov dný je každý a v zásad nikdo. Vlastní úmysl strategie se namnoze
vytratil. Ambiciózní, rozsáhlá reformní agenda pot ebuje jasnou ervenou nit,
protože jen tak m že p esv d it o své naléhavosti. Aby každý vid l, že mnohdy
bolestivé reformy jsou skute n neodkladné. A aby každý v d l, kdo má za co
zodpov dnost.
U Lisabonské strategie jde o to, aby se Evropa stala integrovanou,
konkurenceschopnou, dynamickou, na v d založenou ekonomikou, která bude
pat it mezi nejvýkonn jší hospodá ské prostory sv ta. V procesu hospodá ského
r stu a tvorby pracovních míst ukládá Evrop povinnost sociální soudržnosti a
ochrany životního prost edí, což má posílit její konkuren ní výhodu. V
hospodá ském prost edí stagnující nebo jen pomalu rostoucí poptávky se to
nem že poda it. Makroekonomické rámcové podmínky, monetární a fiskální
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politika musejí co nejvíce podporovat r st. Z tohoto pohledu stojí skupina
špi kových expert za návrhy Evropské komise na reformu Paktu stability a r stu.
Reforma tohoto druhu poskytuje prostor pro hospodá skou politiku, která bude
pružn ji reagovat na konjunkturální výkyvy, aniž by ztratila ze z etele požadavky
na stabilitu. Státní finance musejí být v sou asné k ehké konjunkturální situaci
konsolidovány, aby poskytly - v p ípad budoucího propadu cyklu - dostate ný
manévrovací prostor pro zvýšení výdaj nebo snížení daní. Je d ležité získat
d v ru podnik a vybídnout je, aby investovaly a inovovaly. S v domím, že
nejvyšší prioritou je podep ení sou asného konjunkturálního rozjezdu a tím
prosazení Lisabonské strategie.
Úsp ch Lisabonské strategie prosp je všem lenských stát m. Princip, na n mž
EU stojí, je jasný: spole n , jako tým, mohou Evropané výzvy zvládnout. Jako
jednotlivci by však lenské státy z staly osamoceny. Vnit ní trh pro volný pohyb
zboží a služeb prospívá obchodu a užitek mají všichni. Euro vytvo ilo m novou
unii s p edvídatelnými, stabilními a nízkými úrokovými sazbami, nízkou mírou
inflace, což je rovn ž každé zemi ku prosp chu. Žádná evropská zem by
nemohla jako solitér chránit životní prost edí. ím lépe evropská ekonomika
funguje, tím více investic te e do lenských stát . Podobný význam bude mít pro
všechny zem vytvo ení znalostní spole nosti.
Má-li p inést Lisabonská strategie co nejv tší užitek, musí být provád na v celé
Evrop spole n . lenské zem musejí p evzít sv j díl odpov dnosti a vnímat
strategii jako své poslání, jež je nezbytné naplnit. Evropská komise se nesmí
nechat odradit, aby praný ovala špatné výkony a chválila dobré. V sázce je p íliš
mnoho, než aby byla možná zdrženlivost v i n komu, kdo jen ne inn p ihlíží. A
kone n musejí spole né politiky EU - tak jako rozpo ty - odrážet lisabonské
priority. Má-li Evropa dosáhnout svých cíl , musí jednat rozhodn a cílev dom .
A musí jednat ihned.
Kapitola II

Odstranit p ekážky a využít potenciál
Neexistuje kouzelná h lka, která by mohla zajistit siln jší r st a pracovní místa,
které Evropa tak naléhav pot ebuje. Existuje však ada vzájemn provázaných
iniciativ a strukturálních zm n, které se mohou díky provedení ve všech
lenských státech sou asn navzájem posílit a tím ve v tší mí e uvolnit potenciál,
který evropská ekonomika nepochybn má. K celkovému úsp chu p ispívá každý
prvek Lisabonské strategie.
lenské státy mají nutn r zné startovní pozice. Cíle Lisabonu musejí být
p im ené k národním charakteristikám a k výzvám; nem ly by být chápány jako
paušální požadavek na zlepšení všech ekonomických ukazatel , bez ohledu na
aktuální národní situaci. Jinak nebude strategie pro ve ejné mín ní v lenských
státech nikdy srozumitelná a p ijatelná.
Ostatn existuje p t obsáhlých priorit v oblastech, v nichž musí Evropská unie a
jednotlivé lenské státy dosáhnout pokroku, aby rozvinuly vlastní ekonomickou
dynamiku a zachovaly silné stránky celé evropské ekonomiky, z nichž mají užitek
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všechny lenské státy. Znalostní spole nost, dokon ení vnit ního trhu a podpora
sout že, vytvo ení p íznivého klimatu pro hospodá ství a podniky, pružný a
integrovaný trh práce a d razná ochrana životního prost edí, všechny tyto
reformy dohromady jsou spoušt em hospodá ského r stu a vyšší produktivity.
Celkovému rozvoji, podle skupiny špi kových odborník , se bude da it v prost edí
makroekonomických opat ení podporujících r st.
Jednotlivé lenské státy by si snad mohly d lat nárok na dosažení pokroku ve
dvou i t ech z t chto priorit. Žádný z nich ale nem že tvrdit, že byl úsp šný ve
všech p ti sm rech. P itom p esn tento úsp ch je žádoucí, aby byly cíle
Lisabonu spln ny - nejde v nich o nic menšího než o snahu zaopat it Evropany
slibnými rozvojovými možnosti a o ekávanou kvalitou života. Úkolem je
p esv d it vedoucí politiky a evropskou ve ejnost, že cíle Lisabonu mají význam.
Je t eba rozvinout ve všech lenských státech strategie, které budou mít oporu v
odpovídajících rámcových podmínkách na celoevropské úrovni, zohlednit
specifika jednotlivých zemí a postupovat rozhodn ji než dosud.
Záv rem je nutno zd raznit: evropská produktivita a r st se nezvýší tím, že
budou sledovány pouze jednotlivé cíle, ale tím, že se bude usilovat o dosažení
všech t chto met - pochopiteln zp soby, které budou ušity na míru podmínkám
v jednotlivých národních ekonomikách. ím siln ji se bude rozvíjet ekonomika
jako celek, tím snáze bude možné provád t t žké reformy. V další ásti nabízí
tato kapitola specifická doporu ení, jak se mohou vládnoucí politici k pln ní
r stové a zam stnanecké strategie p ihlásit.
1. Znalostní spole nost
Lisabonská strategie vyžaduje:
Informa ní spole nost: Stanovit regula ní rámec pro elektronickou
komunikaci, podporovat ší ení ICT, vytvo it p íznivé podmínky pro
eCommerce, posílit v d í roli Evropy v technologiích mobilních
komunikací.
Výzkum: Z ídit spole ný výzkumný a inova ní prostor, posílit výdaje na R &
D na 3 % HDP, ud lat z Evropy atraktivní adresu pro její nejlepší mozky,
podporovat nové technologie.
Vzd lání a lidský kapitál: Snížit na polovinu po et osob, které p eruší školní
docházku, nastavit systémy všeobecného a profesního vzd lání na
dosažení znalostní spole nosti, podporovat celoživotní vzd lávání pro
všechny, uleh it mobilitu.
K emu je dobrá znalostní spole nost?
Právem nabyla Evropská rada v Lisabonu p esv d ení, že p íští hospodá ský
rozvoj Evropy bude záviset na její schopnosti vytvá et a nechat r st inovativní, na
výzkumu založené sektory s vysokou p idanou hodnotou, které mohou
konkurovat sv tu.
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Existují pádné d kazy, že r st produktivity je tím v tší, ím vyšší byly výdaje do
výzkumu a vývoje. Jedním z p edpoklad pro r st evropské produktivity je, aby
stouply výdaje na R & D. Z výzkum vyplývá, že až 40 % r stu produktivity práce
je generováno práv t mito výdaji a že tyto výdaje - podle povahy - mají dobrý
vliv i na jiné oblasti ekonomiky. Jedním z nejv tších zklamání dosavadního pln ní
lisabonské strategie je skute nost, že se význam R & D setkává stále s malým
pochopením a že pokrok v tomto sm ru je jen malý.
Nicmén koncept znalostní spole nosti obnáší nejen povinnost více investovat do
R & D. Zahrnuje všechny aspekty sou asné ekonomiky, v nichž je v da klí ová
pro p idanou hodnotu - od výroby na vysokém technologickém stupni a ICT, p es
poskytování služeb založených na znalostech až po vysloven kreativní obory,
jako jsou média a architektura. Až 30 % pracovních sil bude muset být v
budoucnu bezprost edn
zapojeno do výroby a distribuce znalostí ve
zpracovatelském pr myslu, ve službách, v úv rovém hospoda ení a v kreativních
podnicích. Velký podíl zbylých pracovních sil nesmí být o nic mén p ipraven
zastávat tuto práci a opírat se o znalosti, pokud cht jí využívat nové trendy. Takto
m že Evropa ješt siln ji stav t na svém už tak silném angažmá, vytvo it
znalostní spole nost a potenciáln se ujmout sv tového prvenství.
ICT otevírají možnosti pro rozmanité hospodá ské struktury, aby vytvo ily
vzájemn propojené hospodá ství a spole nost a aby provedly zásadní
reorganizaci podnikových proces . S jejich pomocí bude každý krok p i vytvá ení
hodnoty inteligentn jší. Hodnota se bude mén vytvá et tím, že se vstupy
jednoduše p em ní na výstupy. Ale daleko více tím, že nové schopnosti a
kompetence, vytvo ené pomocí ICT, budou využívány tak, aby uspokojovaly
individuální a komplexní pot eby zákazník - a už p jde o vztahy mezi podniky
nebo o vztah podnik-spot ebitel.
Úsp šné podniky budou stále hust ji vzájemn propojené, orientované na
zákazníky a pružné. Vytvá ení hodnoty se bude odehrávat stále více na stupních
odbyt, financování, marketing a služba, a ne p i výrob p vodního produktu.
A koli i to bude mít nadále význam. V da a ICT potenciál proniknou do každého
lánku hospodá ského et zce, nejen do klí ové oblasti výroby.
Nicmén ani evropská znalostní spole nost obecn , ani její ICT sektor konkrétn
nejsou zatím dostate n silné, aby p evedly tuto vizi do reality. Pokud jde jen o
p ihlašování patent , po et v decko-výzkumných pracovník , mezinárodní po adí
univerzit, po et nositel Nobelových cen i p ísp vky ve v deckých asopisech,
Evropa za USA stále zaostává. Z možnosti udávat globální standardy se zatím
nestala dosta ující pot eba. Evropský IT-sektor p edstavuje 6 % evropského HDP
(USA hlásí 7,3 %); evropské investice do IT kulhají za americkými o zhruba 1,6 %
HDP.
Našt stí má Evropa také silné stránky. Po et absolvent vysokých škol v
p írodov deckých a inženýrských oborech je proti USA dvojnásobný. V ur itých
sektorech, nap . v civilní letecké doprav , v mobilní telefonii a v energetickém
strojírenství má Evropa silné postavení. V USA se velká ást špi kových
technologií, kterými má zámo í nad Evropou navrch, soust e uje do sektoru
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obrany a navazujících odv tví. Pot ebujeme všeobecné uznání role v domostní
spole nosti pro evropskou budoucnost a odhodlání ji vybudovat.
P ilákat a udržet v dce sv tové úrovn
Evropa musí zásadn zvýšit svou atraktivitu pro v dce. Stále p íliš mnoho
mladých v deckých sil ji opouští a odchází p edevším do USA. A v Evrop se
usazuje p íliš málo skv lých v dc z jiných ástí sv ta.
D ležitým krokem správným sm rem by bylo další zdokonalení systému
vzájemného uznávání národních kvalifikací a procesu akreditace. Tím by padly
administrativní p ekážky, které stojí v cest mobilit v dc v rámci EU. Tyto
p ekážky souvisejí s nároky na sociální pojišt ní a s uznáváním kvalifikace.
Výrazn se musí usnadnit p íchod v dc ze t etích zemí a jejich rodin.
Aby atraktivita stoupla, musí se p ihlížet k finan ním otázkám. Není nutné, aby se
lenské státy za aly urychlen zabývat problémem financování vysokých škol.
Pokud chce Evropa p itáhnout skute n co nejvíce nejlepších v dc z celého
sv ta, pot ebuje se zabývat otázkou zlepšení výzkumného prost edí a plat .
Kreativní interakce mezi vysokými školami, v dci a výzkumníky na stran jedné a
pr myslem a obchodem na stran druhé, která by m la popohnat transfer
technologií a inovací, spo ívá v tom, že vysoké školy a podniky jsou si místopisn
blízké. Z celého sv ta p icházejí p esv d ivé d kazy, že high-tech clustery jsou
budovány práv na tomto základ . "Ideopolis" centra, jako jsou Helsinky, Mnichov
nebo Cambridge, jdou však ješt o krok dále. Opírají se o spektrum jiných faktor
- zvlášt o vysoce moderní komunika ní a dopravní infrastrukturu, o finan ní
instituce (p ipravené poskytnout podnik m požadovaný rizikový kapitál), o
specialisty na technologické transfery a podp rná státní místa. Ta umož ují
zasí ovaní celé struktury, která pak pomáhá vybudovat kreativní interakci a
p edstavují pro v dce p itažlivé pracovní prost edí. V "Ideopolis" centra se m ní
stále více m st v srdci dynamických, na v d založených region s vysokým
r stem.
Klí ová doporu ení
•

EU musí být atraktivn jší a p itáhnout více nejlepších v dc .
Evropská rada by se m la na svém jarním zasedání 2005
dohodnout,
že
vypracuje
ak ní
plán
na
odstran ní
administrativních p ekážek, které brání v dc m sv tové úrovn a
jejich rodinám, aby p išli do EU a pohybovali se v ní.

•
•

Tento ak ní plán by m l za ít platit od roku 2006.
Je t eba urychlit proces pracovního povolení a ud lování víz pro
v dce a zlepšit vzájemné uznávání profesních kvalifikací.
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R & D absolutní prioritou
Existují nezvratné d kazy, že posílení R & D je zásadním p edpokladem pro to,
aby Evropa získala na konkurenceschopnosti. Ignorovat tento poznatek by byl
fatální omyl - p esto spo ívají mnohé lenské státy ve znepokojivém
sebeuspokojení. Je t eba umocnit pocit naléhavosti.
Cesta k vyšším soukromým a ve ejným výdaj na R & D je zahrazena stále
velkými strukturálními p ekážkami. Bylo by záhodno zavést da ové úlevy pro
nov zakládané malé a st ední podniky (SME), které investují do výzkumu.
Ve ejná podpora pro R & D by m la zesílit jak na evropské, tak národní úrovni.
Jde o pror stové klí ové technologie pro vybudování v decké základny. Posílit by
m l také pákový efekt na soukromé investice do R & D, motivací by se pro n
m la stát partnerství ve ejného a soukromého sektoru. Evropská v decká
základna získá, pokud bude dlouhodobý základní výzkum, který má pro sv j
v decký p ínos p ednost, financován a koordinován založením Evropské
výzkumné rady. Sou asn by se m ly lenské státy a Komise zabývat otázkou,
jak využít zadávání ve ejných zakázek, aby vznikl pilotní trh pro nové výzkumné a
inova ní produkty a služby.
Nadto by m li všichni zú astn ní na národních a evropské úrovni zesílit úsilí, aby
m ly technologické iniciativy podporu v podob celoevropského partnerství
ve ejného a soukromého sektoru.
Klí ové doporu ení
Aby se EU mohla chlubit špi kovými v deckými výkony, m ly by se
Evropský parlament a Rada do konce roku 2005 (v mezích rozsahu 7.
rámcového programu na podporu v dy) dohodnout na z ízení nezávislé
Evropské výzkumné rady, která by na evropské úrovni financovala a
koordinovala dlouhodobý základní výzkum.
Pln využít ICT
Aby byl v budoucnu zaru en hospodá ský r st, pot ebuje Evropská unie obsáhlou
a celistvou strategii, která by podnítila r st IT sektoru a jeho proniknutí do všech
hospodá ských odv tví. Absolutní p ednost by m la mít realizace ak ního plánu
eEurope, který po ítá s opat eními na podporu eCommerce, eGovernmentu a
eLearningu. Krom toho by se m l v neomezené mí e využít regula ní rámec z
roku 2002 pro elektronickou komunikaci a prosazovat tak, aby šly díky sout ži
dol ceny pro spot ebitele a podniky. Žádoucí je užší spolupráce Evropské
komise, národních ú ad pro hospodá skou sout ž a národních regula ních
ú ad .
Takováto strategie by se m la zam it na to, aby se p ístup k širokopásmovému
p ipojení zvýšil do roku 2010 p inejmenším na 50 procent. Tato technologie se v
mnoha lenských státech stále prosazuje p íliš pomalu a není dostate n
celoplošná. Musejí se snížit ceny za p ístup, nabízet nové obsahy ke stimulaci
poptávky a urychlit rozší ení širokopásmových sítí. Pozornost by se m la v novat
také bezdrátovým sítím (mobilní sít t etí generace a satelity). Ty nabízejí cenov
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p ijatelný vysokorychlostní p ístup na internet, s jehož pomocí je možné p ekonat
mezeru v digitálním pokrytí a p isp t tím k cíl m sociální a regionální soudržnosti.
Klí ové doporu ení
lenské státy by m ly d lat více pro realizaci ak ního plánu eEurope, aby
využily výhod ICT. Zvlášt musejí ud lat velké pokroky v eGovernmentu.
lenské státy musejí do roku 2010 posílit p ístup k širokopásmovému
p ipojení nejmén na 50 procent.
Autorská práva a inovace
Podnikatelé budou investovat do inovací a R & D jen tehdy, když budou mít
jistotu, že sm jí sklízet ovoce t chto investic. Velmi d ležitým je právní rámec pro
ochranu autorských práv, jejichž využívání má být pro evropské malé a st ední
podniky a akademická za ízení cenov p ijateln jší. Dosud tomu tak zjevn není.
Nejnutn jším úkolem EU je, aby p ijala související návrh pro patentování
vynález pro po íta e, a aby schválila evropský patent.
Klí ové doporu ení
Pokud jde o patent Evropského spole enství, musí se Rada rozhodnout,
zda ho odsouhlasí, nebo nechá spadnout pod st l. Ješt p ed jarním
zasedáním Evropské rady 2005 nebo b hem n j by m lo být dosaženo
jednoty o tomto právním p edpisu zásadního významu. Musí však být
zaru eno, že evropský patent opravdu sníží komplikovanost, asovou
náro nost a náklady na autorské právo. Skupina špi kových odborník
proto apeluje na Evropskou radu, aby našla ešení t chto otev ených
otázek.

2. Závazky na vnit ním trhu
Lisabonská strategie vyžaduje:
Zajistit ú innou realizaci práva Evropského spole enství:
implementaci Evropských právních p edpis (98,5 %).

Urychlit

Odstranit p ekážky pro volný pohyb služeb v EU.
Dokon it vnit ní trh pro zasí ovaná pr myslová odv tví: Postupn
liberalizovat trhy a zasí ovat n která odv tví pr myslu, zvlášt plynárenství
a elektrárenství (2007), poštovní služby (2006), železni ní p epravu (2008) a
leteckou dopravu.
Dotáhnout na vnit ním trhu poskytování finan ních služeb.
Zaru it férové a jednotné využití pravidel pro hospodá skou sout ž a státní
pomoc: Zmenšit státní pomoc na jedno procento HDP, vypracovat nové
p edpisy pro fúze a nabídky k p evzetí, aktualizovat pravidla pro zadávání
ve ejných zakázek.
18

K emu je dobrý vnit ní trh?
Podpora volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v prostoru bez vnit ních
hranic je rozhodující mechanismus, pokud jde o generování hospodá ského
r stu. Vnit ní trh podnik m a sektor m umož uje, aby uplatnily své konkuren ní
výhody, dále stav ly na p ednostech ve form specializace a rostly. To se bere
jako samoz ejmý trend. Zdroje jsou využívány t mi, kdo jsou toho nejvíce
schopni. Ti pak umí využít úspor z rozsahu a mohou tak snižovat své náklady a
ceny. Dochází ke všeobecnému nár stu reálných p íjm , zisk a inovací.
Udržitelný hospodá ský rozvoj je vždy provázen otev ením trh a silným
obchodním r stem.
Evropský vnit ní trh dvojitou interakci obchodního r stu a r stu národního
hospodá ství z eteln podpo il. Vymezení p sobení vnit ního trhu jinými faktory je
obtížné. Evropská komise je toho názoru, že deset let po vzniku vnit ního trhu je
evropský HDP o 1,8 % vyšší, než by jinak býval. Vytvo eno bylo 2,5 milionu
nových pracovních míst. Toto plus odpovídá skoro 10 procent m ro ní
potenciální r stové míry EU.
Nicmén efekt je slabší po neúsp chu pokus o plné dotažení vnit ního trhu pro
volný pohyb zboží a vytvo ení vnit ního trhu služeb. Vnit ní obchod v EU s
emeslným zbožím od roku 2001 upadá, v poskytování služeb to vypadá
obdobn . Další indikátor, že je vnit ní trh neplnohodnotný, jsou silné cenové
rozdíly uvnit EU - cenové sbližování leží daleko pod úrovní USA. Zárove ztratila
Evropská unie pov st dobré adresy pro investory. Zahrani ní investo i do ní sice
dál vkládají peníze, ale EU opouští více pen z, než do ní p itéká. P im enou
tržní integrací by byla Evropská unie atraktivn jší pro potenciální investory z EU a
t etích zemí.
Základním p edpokladem pro evropský r st je, aby se trhy pro zboží a služby
dále otev ely a EU vzdorovala protekcionistickým snahám. Bohužel se program
vnit ního trhu chápe jako vyšlý z módy a nedostává se mu zasloužené pozornosti
- to je t žká politická chyba. Pro další tržní integraci a v tší ekonomické využití je
p itom jak pro spot ebitele, tak pro podniky k dispozici nesmírn mnoho prostoru.
Vedle investic do R & D je plnohodnotné dokon ení vnit ního trhu nejlepším
prost edkem, jak zvýšit produktivitu a inova ní innost.
Rychlost nade vše
Jednou z nejv tších p ekážek je, že p íliš mnoho lenských stát nesplnilo své
závazky ve stanoveném ase. Nemá smysl, aby vlády souhlasily s p ijatými
unijními opat eními, a poté se nezasadí, aby tyto kroky provedly na národní
úrovni v praxi. T ebaže Evropská rada opakovan vyhlásila nulovou toleranci k
p ílišnému otálení p i realizaci dohodnutých plán , jde o stále velký problém.
Pokud se p ijetí n jaké sm rnice opozdí v jednom jediném stát , zmenší se
konkurenceschopnost celé Unie. Toto chování není omluvitelné a nem že být
dále trp no. Krom toho jen v málo p ípadech souhlasí provád cí p edpisy se
zám rem sm rnice, nebo jsou výstupy p esp íliš komplikované. Výhody, které se
daly o ekávat od jednotného regula ního rámce, se nedostavují a hospodá ství
se zbyte n zat žuje. V obou p ípadech jsou recidivisté dob e známi.
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Klí ová doporu ení
Za átkem roku 2005 by m la Komise vypracovat úplný seznam právních
p edpis pro vnit ní trh, které dosud nebyly ve 25 lenských zemích
implementovány. Tento seznam by m l být zve ejn n jako p íloha k
záv r m jarního zasedání Evropské rady. Je t eba rozlišovat podle
jednotlivých lenských stát a pojmenovat nejv tší h íšníky.
S ohledem na tento seznam by m la Evropská rada na jarním zasedání 2005
stanovit kone ný termín, do kdy má být implementace dokon ena.
Pry s p ekážkami pro volný pohyb služeb
Rozhodující je odstranit p ekážky, a to nejen na trhu zboží. Evropský sektor
služeb p edstavuje 70 % hospodá ské innosti EU. V tšina nov vytvo ených
pracovních míst v letech 1997 až 2002 vznikla práv v sektoru služeb, ty však
p edstavují jen p tinu evropského obchodu. Zejména kv li velkému po tu
právních a administrativních p ekážek je Evropa stále rozt íšt na do jednotlivých
trh . Mnohé z nich jsou uzav eny pro potenciální konkurenty z prostoru, který by
m l být sou ástí vnit ního trhu. D sledkem jsou vysoké ceny, nízký r st
produktivity a prost edí vnit ního obchodu EU se službami na úrovni, která je
dnes nižší než p ed deseti lety.
Zvláštní pozornost je t eba v novat obavám spole nosti, že konkuren ní výhody
dosáhne za cenu cenového dumpingu. To by bylo v rozporu s lisabonským
modelem. Musí být zaru eno, že odstran ní p ekážek pro poskytování služeb je v
zájmu spot ebitel .
Klí ové doporu ení
Evropský parlament a Rada by se m ly shodnout na právních p edpisech,
aby do roku 2005 zmizely p ekážky, které brání volnému pohybu služeb.
Následn se musejí lenské státy z eteln domluvit, že nevyužijí jednotlivé
národní p edpisy k tomu, aby vytla ily poskytovatele služeb z jiných
lenských zemí, nebo je blokovaly. Prosazení tohoto požadavku by m la
Komise chápat jako prioritu.
Problémy? Pojmenovat a odstranit!
V údajn liberalizovaných sektorech, jako jsou oblasti sí ových odv tví, jsou
národní trhy nadále v moci etablovaných provozovatel , kte í asto o ezávají
výhody pro spot ebitele. Aby liberalizace dále postoupila a další sektory se
otev ely pro konkurenci z celé EU, m la by Evropská komise provést pr zkum
nap í všemi odv tvími, aby tyto brzdy vypátrala. V etn p sobení státní pomoci.
To má zaru it, aby ú inná sout ž existovala nejen v teorii, ale také v praxi.
Zvlášt tam, kde lokální p edpisy brání konkurenci, aby pronikla na daný národní
trh.
P sobení regulací na sout ž a spot ebitele by m lo být systematicky
prov ováno. Je nutné zajistit, aby regulace nepoškozovala hospodá skou
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innost. Následn by m la Komise, v úzké spolupráci s národními sout žními a
regula ními ú ady, nalézt ú inné prost edky a cesty, jak tyto p ekážky odstranit.
Za ít by se m lo v sektorech s vyšší p idanou hodnotou a v sí ových odv tvích,
která jsou pro zdravou evropskou ekonomiku bezpodmíne n nutná. Takto se
m že vytvo it prost edí, v n mž konkurenceschopné podniky sklízejí ovoce
inovací a efektivity, ímž klesnou ceny a rozší í se nabídka pro spot ebitele.
V energetické sektoru byly vydány nové p edpisy s jasnými liberaliza ními cíli pro
trh s proudem a plynem. lenské státy jsou povinovány, aby otev ely elekt inu a
plyn do ervence 2004 pro firemní a do ervence 2007 pro všechny zákazníky.
Tato povinnost se vztahuje bez výhrad na všechny lenské státy. Pokud budou v
tomto odv tví vytvo eny z eteln rovné vztahy pro všechny provozovatele, mohou
se na erstv liberalizovaných trzích rozjet ekologicky efektivní inovace a
investice nových držitel tržních podíl .
Volný pohyb zboží pro všechny
Také volnému pohybu zboží stojí v cest celá ada p ekážek, jejichž odstran ní
nesnese odkladu. Volnému pohybu zboží brání stále rozli né lokálními p edpisy,
které jsou asto svévoln užívány a v zásad odporují vzájemné uznatelnosti,
která tvo í základ vnit ního trhu. Také v oblastech, kde jsou technické p episy
harmonizovány (stavební materiály, strojírenství), vedl klopotný vývoj technických
norem k tomu, že p ekážky z staly mnohem déle, než bylo nutné. Komise musí
použít odpovídající prost edky, aby vypátrala provin ní lenských stát a šla po
nich. Na každoro ních jarních zasedání Evropské rady by m la informovat o
p etrvávajících p ekážkách pro volný pohyb zboží v lenských zemích a vid t v
jejich odstra ování prvo adou politickou úlohu. To se rozhodn vyplatí, protože
náklady, zp sobené absencí základního zákona o vzájemné uznatelnosti, se
odhadují na 150 miliard eur.
Uvolnit dynamiku finan ních trh
Dynamické a mimo ádné konkurenceschopné finan ní trhy nejsou jen vysoce
žádoucí. Vytvá ejí také podstatnou pohonnou sílu pro r st ve zbylých oblastech
hospodá ství a musí být základem snah o posílení hospodá ského výkonu EU.
Ke snížení náklad pro ekonomiku a spot ebitele byl v roce 1999 p edložen Ak ní
plán pro finan ní služby (FSAP) - jako balík legislativních a nelegislativních krok ,
jimiž se vytvo í trh EU pro velkoobchodní finan ní služby, z ídí a otev ou retailové
trhy a zavedou pravidla dohledu.
Ak ní plán pro poskytování finan ních služeb (FSAP) - který má být zcela
realizován do roku 2005 - by m la doplnit opat ení, s jejichž pomocí by bylo
možné odstranit p ekážky pro p eshrani ní clearingové a ú etní systémy. Uleh ila
by se integrace retailových finan ních trh . K tomuto cíli by vedlo zejména
odstran ní omezení, která brání pružn jšímu hypote nímu finan nictví v ad
lenských stát . Úsp šná integrace trh pro poskytování finan ních služeb
vyžaduje siln jší sblížení ve vykonávání dohledu. V sou asnosti existuje v Evrop
p íliš mnoho regula ních a dozor ích míst, což je této konvergenci na obtíž. V
kontextu FSAP byl p esto zahájen proces siln jší koordinace mezi národními
dozor ími grémii. Skupina špi kových expert vyzývá proto Evropskou komisi,
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aby prov ila dozor í praktiky v oboru finan ních služeb. Toto hodnocení by m lo
být p edloženo Evropské rad na jarním zasedání 2006. Pokud by to bylo nutné,
m lo by obsahovat návrhy, jak další proces sbližování urychlit.
Clearingová a ú etní innost p i transakcích je pro finan ní systém klí ová. Díl í
národní systémy jsou sice všeobecn efektivní, ale na úrovni EU jdou jen t žko
dohromady. Proto jsou p eshrani ní transakce zbyte n komplikované a mohou
být n kolikanásobn dražší než vnitrostátní operace. K úlev p eshrani ního
obchodování s cennými papíry jsou žádoucí integrované a efektivní clearingové a
zú tovací systémy na úrovni EU. Proces finan ní integrace by to posunulo
výrazn kup edu.
Usnadn ní integrace retailových finan ních trh je p irozeným pokra ováním
snahy FASP o nižší náklady, vyšší efektivitu, o lepší p ístup k úv r m a v tší
vst ícnost ke klient m. Malé a st ední podniky pot ebují snazší dostupnost
finan ních prost edk . Oslabení omezení p i refinancování hypote ních dluh a
lepší možnosti k financování v tšího podílu kupních cen nemovitostí p es
velkorysejší a levn jší hypote ní úv ry umožní, aby se zvýšil po et vlastník
dom a pozemk a byla stimulována spot eba. Transak ní náklady na bytovém
trhu jsou ve v tšin lenských zemí p íliš vysoké. Pružn jší trhy s byty by se staly
stimulem pro mobilitu pracovních sil a rozvoj a efektivitu sektoru finan ních
služeb, povzbudily by investory do bydlení a výdaje spo ebitel .
Klí ová doporu ení
Rada by m la p ijmout v rámci FSAP chyb jící právní p edpisy tak, aby se
tyto normy stály sou ástí národního práva do konce roku 2005.
Bylo by záhodno, kdyby Komise navrhla do jarního zasedání Evropské rady
2005 strategii, jak odstranit p ekážky, které stojí v cest p eshrani nímu
clearingu a ú etní innosti.
Komise by m la navíc p edložit do konce roku 2005 analýzu, jak usnadnit
integraci retailových finan ních trh .
Stop drahé da ové agend
Integraci finan ních trh je nutno doplnit moderním a efektivním korporátním
právem a systémem zodpov dného ízení firem. Ty podnik m umožní, aby se
efektivn organizovaly po celé Evrop . Harmonizace vym ovacího základu
korporátní dan v celé Unii byla podstatn snížila administrativní zát ž t ch
podnik , které operují v n kolika lenských zemích. Podobná opat ení by m la
být p ijata také pro malé a st ední podniky, které mají zna né náklady, aby
vyhov ly platným da ovým p edpis m. Jde zejména o zavedení jediného místa
(one-stop-shop), kde by mohly vy ídit všechny své da ové záležitosti v etn
DPH.
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Vybudovat infrastrukturu sv tové t ídy
Rovnosti p íležitostí v Evrop stojí stále v cest po etné infrastrukturní zábrany.
Mnohé podniky nemohou získat p ístup k oblastem vnit ního trhu na opa ném
konci kontinentu. Pro jiné je práv p ízna nou konkuren ní nevýhodnou
skute nost, že širokopásmový p ístup k internetu je p íliš drahý nebo v bec
žádný.
Tvá í v tvá rozší ení platí více než kdykoli d íve, že evropský vnit ní trh pot ebuje
lepší vzájemné propojení. Mnoho nových lenských stát se nachází nejen na
okraji vnit ního trhu, ale pot ebují také nutn rozší ení a modernizaci své
infrastruktury. Je t eba velkého množství cílených investic do infrastruktury
spojených s efektivní sout ží v oborech, jako je elektronická komunikace, energie
a doprava, aby se nezávisle na adrese p sobení snížily náklady podnik .
Program Rychlý start pro prioritní infrastrukturální projekty, na n mž se dohodla
Evropská rada v prosinci 2003, musí být neodkladn p eveden do praxe.

3. P íznivé klima pro podniky
Lisabonská strategie vyžaduje:
Politický systém, který napomáhá investicím, inovacím a podnikovým
iniciativám: Jednodušší p ístup k výhodnému financování, lepší konkurzní
právo, zohledn ní zvláštností SME (2000), lepší rámcové podmínky pro
pr mysl, podpora odpov dného ízení podniku.
Nižší nákladové b emeno pro obchodní innost a redukce byrokracie: Lepší
legislativní strategie na evropské stejn jako na národní úrovni (2001),
menší spot eba asu a pen z p i zakládání firem.
K emu je dobré správné klima pro podniky?
V tší znalosti a otev en jší vnit ní trh neznamenají automaticky inovace,
konkurenceschopnost a r st. Vytvá et nové produkty a výkony, stejn jako
využívat tržních p íležitostí, umož uje pouze podnikatelský duch.
Ve stále v tší mí e p ibývá nových malých a st edních podnik (SME), které se
starají o hospodá ský r st a nová pracovní místa. Podnikatelský duch je tedy
prvkem zásadního významu, jenže práv jeho se Evrop nedostává. Evropa není
pro podnikatele dostate n atraktivní. Narážejí stále na mnoho p ekážek, a proto
ztrácí Evropa etné šance pro r st a zam stnanost. Ješt se m že a musí mnohé
ud lat, aby se klima pro podniky zlepšilo.
Lepší právní p edpisy
První p ekážkou pro podnikatele je celková zát ž r zných p edpis . A koli jsou
asto vytvo eny s nejlepším úmyslem, roste - p edevším mezi výrobci - pocit, že
je dosaženo bodu, kdy náklady na pln ní stále dalších a dalších na ízení
p esahují p ípadný užitek. Tady je nutná zásadní zm na. Aktuální situace
ponechává podnik m p íliš malý manévrovací prostor pro riziko a váže až p íliš
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velký díl jejich pozornosti a zdroj . Odstran ní této p ekážky znamená mén
právních p edpis ; ješt d ležit jší jsou však lepší a inteligentn jší ustanovení.
Vztah regulace a sout že musí být vzájemn vyvážený. Nap íklad bez smluvního
práva by se mnohé transakce neodehrály. Je jasné, že odpov
nespo ívá ve
všeobecné deregulaci: mnoho právních p edpis je cíleno tak, aby se sou asn
posilovala d v ra podnik a zákazník .
Ale ti, kdo o nových zákonech rozhodují, musejí být informováni o dopadu svých
rozhodnutí na konkurenceschopnost. Skupina špi kových odborník proto v í,
že je t eba více usilovat o to, aby byla p edem provedena hodnocení zákonných
opat ení p ed jejich kone ným schválením.
Evropský parlament, Rada a Evropská komise p ijaly v roce 2003
"meziinstitucionální dohodu" o "lepším vytvá ení zákon ". Komise se zavázala, že
zlepší kvalitu svých legislativních návrh , bude je konzultovat se všemi
zájmovými skupinami a provád t rozsáhlé sociáln ekonomické a ekologické
odhady dopad t chto opat ení. Evropský parlament a Rada uznaly, že zm ny v
právních p edpisech mají vliv na jejich kvalitu, a zavázaly se, že p sobení
zásadn jších zm n podrobí šet ení. Iniciativa Irska, Nizozemska, Lucemburska a
Velké Británie navíc p ipomn la nutnost zmenšit administrativní zát ž pro
podniky.
Klí ová doporu ení
Evropská komise by m la dále rozpracovat nástroj na posouzení dopad
právních p edpis , aby se cíle konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj
ješt více integrovaly.
Komise a lenské státy by se m ly do doby nebo v pr b hu jarního
zasedání Evropské rady 2005 shodnout na spole né definici
administrativního b emene. Komise musí posoudit kumulativní dopad
byrokracie pro podniky a ur it cíle, jak ji redukovat. lenské státy naproti
tomu musejí proklestit svá národní ustanovení a stanovit si cíl pro redukci
národní administrativní zát že. Komise, stejn jako lenské státy, by m ly
nejpozd ji do ervence 2005 oznámit, o kolik a dokdy cht jí snížit byrokracii
v klí ových sektorech.
P i redukci administrativního b emene musí Komise a lenské státy nasm rovat
pozornost na právní p edpisy, které ovliv ují zakládání firem. A koli n které
lenské státy dosáhly velkého pokroku, musí být ješt dále snížen as, výdaje a
náklady, které si z izování podnik vyžaduje. V etných postupech, po tu
zainteresovaných ú ad , informa ních míst, formulá , požadovaných licencí a
schvalování je po ád co zlepšovat.
Klí ové doporu ení
lenské státy musejí do konce roku 2005 drasticky snížit dobu, náklady a
výdaje pro zakládání podnik . Cílem by m lo být, aby se dosáhlo pr m ru
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výkonu v sou asnosti t í nejlepších lenských stát . Naléhav
doporu uje zavedení tzv. one-stop-shop pro zakládání podnik

se

Více rizikového kapitálu
Druhou p ekážkou pro zakládání a další rozvoj podnik v Evrop je malá
dostupnost finan ních prost edk . Ve financování podnik p ipadá v sou asnosti
p íliš mnoho na p j ky a p íliš málo na rizikový kapitál. To d lá t žkosti
zakladatel m a zvlášt SME, aby si zajistili dostatek kapitálu, protože nespl ují
podmínky tradi ních finan ních institucí pro poskytování záruk.
Dá se také íci, že se musejí výrazn zlepšit rámcové podmínky pro investice
rizikového kapitálu. Evropské investory je t eba více povzbudit, aby se
dlouhodob podíleli na zakládání podnik . Navzdory ak nímu plánu pro rizikový
kapitál existují nadále výrazné rozdíly mezi lenskými státy. Zdroje investic
rizikového kapitálu jsou v USA dvakrát tak velké jako v EU. Kapitál se nedá
dostate n mobilizovat, také infrastruktura, po níž m že kapitál p itéci, je
nevyvinutá.
Akciové trhy a fondy jsou nadále rozt íšt né a nedosahují dostate né velikosti. V
d sledku toho se zbyte n zvyšuje riziko pro fondy a privátní investory, nebo
jsou velmi omezené zp soby, jak by mohli z projektu vystoupit.
To obrácen vede k nižším investicím, a Evrop unikají etné šance. Proto musí
být posílen celý kruh - vytvá et ziskové projekty a zajistit si pro n investory;
fondy, podniky, pr mysl a univerzity si musejí k sob najít cestu.
Finan ní a ve ejné instituce, které nabízejí k podpo e specifických cíl rozli né
finan ní nástroje, nap íklad p íznivé p j ky, granty a dotace, by mohly lépe
spolupracovat, aby podniky m ly možnost vhodného financování a využívaly
nabízených šancí. Mohlo by se také systematicky využívat innosti a znalostí
Evropské investi ní banky. Analýza Komise ke zlepšení p ístupu na kapitálové
trhy, které skupina špi kových odborník požaduje, by m la poskytnout další
konkrétní odpov di, která opat ení se k mobilizaci rizikového kapitálu dají dále
p ijmout. Ale už te je jasné, že rozhodujícím faktorem pro podporu je zasí ování,
v etn slibovaných cluster a Ideopolis, a že se o to musejí zasadit ti, kdo
vykonávají politická rozhodnutí.
T etí p ekážkou je okolnost, že podnikatelé, kte í zkrachují, jsou tím v mnoha
p ípadech poznamenáni. V každé podnikatelské innost je p itom od za átku
riziko neúsp chu. A koli se ti, kdo pochybili, mohou, - p im en svým
zkušenostem - z chyb pou it a mít se svými p íštími firmami v tší úsp ch, jsou
zákazníci a finan níci p i zadávání zakázek zdrženliví. estný konkurz s sebou
stále ješt nese nadm rné právní a sociální následky. Má-li se podpo it
podnikatelská iniciativa, je nutná radikální zm na myšlení.
Pokud se vezmou zmín né p ekážky cíleným útokem, m že Evropa rozvinout
sv j podnikatelský potenciál a nabídnout ob an m nové p íležitosti k
seberealizaci. Jednorázová snaha sta it nebude: pro reálný r st se musí
vybudovat dlouhodobá d v ra ve stabilitu a rámcové podmínky.
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4. Integrovaný trh práce pro siln jší sociální soudržnost
Lisabonská strategie vyžaduje:Zvýšit celkovou míru zam stnanosti na 67 %
(do roku 2005) a 70 % (do 2010); míru zam stnanosti žen na 57 % (do 2005)
a 60 % (do 2010); míru zam stnanosti starších lidí na 50 % (do 2010); hranici
pro odchod do d chodu o p t let.
Definovat víceletý program pro lepší p izp sobivost firem, kolektivního
vyjednávání, zpomalení r stu mezd, lepší produktivity, celoživotního
vzd lávání, nové technologie a pružnou organizaci práce do konce roku
2002.
Odstranit p ekážky, které brání, aby se ženy zapojily do pracovního
procesu; podporovat rovné p íležitosti.
Sladit evropský sociální model se vznikajícím, na v d založeným
hospodá stvím: Umožnit sociální zaopat ení p i p eshrani ním pohybu
ob an , p ijmout sm rnice pro agentury nabízející do asnou nájemní práci
(2003), zajistit udržitelnost penzijních systém , zavést otev ené metody
koordinace v oblasti sociální ochrany.
Vymýtit chudobu: Shodnout se na programu sociální integrace (2001),
zlepšit podporu integrace v národní a evropské politice, zam it se na
problémy ur itých cílových skupin.
K emu je dobrý integrovaný trh práce?
Vysoká úrove zam stnanosti je d ležitá pro dosažení v tší sociální soudržnosti
a vymýcení chudoby v Evropské unii. Zam stnávat více lidí je nejlepší cesta, jak
zajistit sociální a finan ní udržitelnost a podporovat rozvoj evropských sociálních
systém .
Stárnutí populace a globalizace budou mít vzr stající dopady na udržitelnost
našeho sociální modelu a zvlášt pro naše trhy práce. Aby dosáhla siln jšího a
udržiteln jšího r stu, musí Evropa - jinými slovy její lenské státy - t mto výzvám
elit. R st úrovn zam stnanosti vyžaduje, abychom poskytovali lidem a firmám
nástroje a p íležitosti, jak pozitivn t chto m nících se podmínek využít.
Výzva k rychlejším reformám je až p íliš asto považována za pouhý krycí název
pro flexibilitu, která je zase chápána jako krycí název pro oslabení práv a ochrany
zam stnanc . To je špatn . Skupina špi kových odborník chápe pod flexibilitou
pohyblivost, schopnost p izp sobit se a být zam stnán. Klí em je schopnost
pracovník stále získávat a obnovovat své dovednosti a kombinace aktivních
politik na trhu práce, vzd lávání a sociální podpory, která usnadní zm nu
pracovního místa. Reforma nemá znamenat, že z evropského trhu práce zmizí
sociální dialog. Ten je d ležitý pro produktivitu trhu práce a jeho schopnost
p izp sobit se zm nám.
Moderní a ú inná sociální politika podstatn p ispívá k evropskému udržitelnému
r stu. Ten je zase podstatný pro finan ní životaschopnost evropského sociálního
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modelu. Politika sociální integrace není d ležitá pouze pro boj s chudobou, ale
rovn ž p ispívá ke zvyšování nabídky práce. Reformy, které zajistí bezpe ný a
udržitelný penzijní systém, se mají zam it na správné motivování jak pracovník ,
aby z stali aktivní déle, tak pro zam stnavatele, aby najímali a zam stnávali
starší zam stnance. Zdravotnictví hraje klí ovou roli nejen v boji proti chorobám a
rizik m chudoby, ale také v posilování sociální soudržnosti, zlepšování
produktivity zam stnanc , zvyšování zam stnanosti, a tím i ekonomického r stu.
Evropský r st bude tím vyšší, ím více lidí bude na trhu práce, i když stárnutí
zp sobuje pokles pracující populace. Aby splnila tento strategický cíl, musí
Evropa investovat do vysoce kvalifikované pracovní síly, znovu se zavázat k
reformám trhu práce a p izp sobit se demografickým zm nám. Evropské trhy
práce a politiky zam stnanosti jsou efektivn jší a p izp sobiv jší díky nedávným
reformám v mnoha lenských státech. Silný r st zam stnanosti v období od
poloviny devadesátých let do roku 2001 a citelná odolnost proti ekonomickému
poklesu b hem posledních let jsou povzbudivé signály pokroku. Z porovnání se
stavem p ed ty mi roky vyplývá, že v roce 2003 bylo zam stnáno o ty i miliony
lidí více, a koli áste n kv li nár stu mén kvalitních pracovních míst a míst na
áste ný úvazek. Nezam stnanost a dlouhodobá nezam stnanost byla
významn nižší (o 30 respektive 40 procent). To však po ád není dost, abychom
dosáhli lisabonských cíl . Nicmén jasn dokazují, že reformy byly nezbytné a že
se vyplatily.
Abychom u inili z možnosti pracovat skute nou volbu pro všechny, je t eba ud lat
více pro zvýšení zam stnanosti žen. To si vyžádá odstran ní existujících
da ových p ekážek, které odrazují od práce, rozhodnou akci, která se zam í na
d vody rozdíl v platech mezi muži a ženami, a na p ísn jší vymáhání
dodržování zákon o nediskriminaci. Lepší slad ní rodiny a kariéry rovn ž
vyžaduje zabezpe ení dostupnosti, finan ní p ijatelnosti a dobré kvality pé e o
d ti a ve stá í.
Specializovaná skupina na evropskou zam stnanost provedla v roce 2003
hlubokou analýzu evropských trh práce.
lenským stát m, institucím a
zainteresovaným subjekt m pak p edstavila konkrétní možnosti a doporu ení.
Každý z nich by se m l nyní zasadit o implementaci klí ových priorit a zlepšení
výkonnosti evropských trh práce a finan ní a sociální udržitelnosti sociálního
modelu.
Klí ové doporu ení
lenské státy by m ly v úzké spolupráci se sociálními partnery podat
zprávu, jak se ídí doporu eními specializované skupiny pro evropskou
zam stnanost, která odsouhlasily v b eznu 2004, a to v etn dosažené
výkonnosti na poli zam stnanosti a udržitelnosti sociálních systém .
Pokrok by mohl vyhodnotit jarní summit v roce 2005. Tento úkol by m la
koordinovat Rada EU pro sociální záležitosti.
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Zlepšit p izp sobivost zam stnanc a firem
Lepší schopnost reakce evropských ekonomik na o ekávané zm ny a jejich
absorbování a vyšší stupe adaptability na trhu práce je v zájmu celé spole nosti.
Je t eba podporovat vytvá ení nových firem, v tší p izp sobivost pracovník a
spole ností a maximalizovat tvorbu pracovních míst.
Výzvou pro trh práce je najít správnou rovnováhu mezi pružností a jistotou.
Nalezení této rovnováhy je úkolem pro zam stnance a zam stnavatele, p ípadn
pro sociální partnery a vlády. Zainteresované strany by m ly spolupracovat, aby
umožnily lidem z stat v zam stnání - tím, že zajistí, aby lidé m li nejnov jší
poznatky a dovednosti, které pot ebují, a že vytvo í struktury, v nichž mohou
nejlépe kombinovat své pracovní a mimopracovní závazky. Úkolem je podpo it
nové formy bezpe nosti, oprostit se od restriktivního paradigmatu doživotního
pracovního místa a p ijmout nové paradigma, které má lidem umožnit, aby z stali
a vyvíjeli se na trhu práce.
Efektivn jší investice do lidského kapitálu
Jestliže má být Evropa v globální znalostní spole nosti konkurenceschopná, musí
také více investovat do svého nejvzácn jšího kapitálu - do lidí. Produktivita a
konkurenceschopnost evropské ekonomiky jsou p ímo závislé na dob e
vzd laných, kvalifikovaných a p izp sobivých pracovních silách, které jsou
schopny p ijmout zm nu. P esto se stále ud lalo v Evrop málo, aby se poda ilo
lidi vybavit takovými nástroji, které pot ebují k adaptaci na vyvíjejícím se trhu
práce. To se týká míst pro pracovníky s vysokou i nízkou kvalifikací jak ve výrob ,
tak ve službách. Dost se neud lalo ani pokud jde o p ilákání a udržení nejlepších
v deckých mozk sv ta.
Abychom vybavili Evropu pot ebnou vysoce vzd lanou, kreativní a mobilní
pracovní silou, musíme zajistit, aby dostatek mladých lidí kon il školy s vhodnou
kvalifikací, která jim umožní získat práci v dynamických sektorech s vysokou
p idanou hodnotou. lenské státy musejí navrhnout ambiciózní politiku, která
zvýší úrove vzd lanosti, zejména tím, že sníží na polovinu po et t ch, kte í
p ed asn p eruší školu. Státy musejí rovn ž u init systémy celoživotního
vzd lávání dostupnými pro všechny - protože jestli mají starší lidé z stat aktivní,
musejí být vybaveni kvalifikací, která odpovídá požadavk m znalostní
spole nosti.
Všichni akté i - ú ady, jednotlivci a firmy - musejí p ijmout sv j díl odpov dnosti za
zvyšování úrovn a efektivity investic do lidského kapitálu. Pot ebujeme pobídky,
které podpo í investice do vzd lávání v jednotlivých firmách a nap í odv tvími.
To by m lo pomoci zam stnavatel m, kte í jsou p ipraveni nabídnout p im ené
možnosti pro další vzd lávání.
Klí ové doporu ení
lenské státy, v úzké spolupráci se sociálními partnery, by m ly p ijmout
do roku 2005 národní strategie celoživotního vzd lávání, aby mohly elit
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rychlým zm nám v technologiích, zvyšovat ú ast na trhu práce, snižovat
nezam stnanost a umožnit lidem pracovat déle.
Sta í lidé? Zam stnat!
Aby podpo ily ekonomický r st, musejí lenské státy p ivábit na trh práce více lidí
a zajistit, aby se udržiteln integrovali do pracovního procesu. V tomto ohledu je
podstatné zvýšit zam stnanost aktivní politikou zam stnanosti a pokusit se
zabránit, odstranit a snížit pasti nízkých mezd adekvátními nástroji - cestou
reforem da ových a sociálních systém .
Ve sv tle blížícího se poklesu pracující populace mají zásadní význam starší
pracovníci, kte í vyžadují zvláštní pozornost. Cíl míry zam stnanosti pro
zam stnance starších 50 let (50 % do roku 2010) nebude napln n, pokud
nebudou okamžit p ijata dalekosáhlá opat ení, zejména zahrnující rozvoj
celoživotního vzd lávání, a zlepšeny zdravotní a pracovní podmínky.
Klí ové doporu ení
lenské státy by m ly do roku 2006 vypracovat ucelenou strategii pro
aktivní stárnutí. Ta vyžaduje radikální posun v politice a kultu e od
p ed asných odchod do d chodu k t em rozhodujícím sm r m této
politiky: poskytování správných právních a finan ních pobídek pro
zam stnance, aby pracovali déle, a pro zam stnavatele, aby najímali a
zam stnávali starší pracovníky; zvyšování participace v celoživotním
vzd lávání pro všechny v kové skupiny, zejména pracovník starších a s
nízkou kvalifikací; a zlepšování pracovních podmínek a kvality práce.
V celé Unii by se m la zvýšit mobilita, aby mohli pracovníci využívat nových
p íležitostí. V této souvislosti by m ly lenské státy vážn zhodnotit dopad
omezení na trzích práce pro pracovní síly z nových lenských stát , jak to ur ují
p echodná období. Na tomto základ by m ly rovn ž vyhodnotit, zda jsou stále
ješt nutná.
Stárnutí populace v následujících letech a desetiletích vyzývá k proaktivním
analýzám cest a prost edk , které uspokojí budoucí pot eby trhu práce. I když se
pln využije potenciálu trhu práce, bude nutná selektivní imigrace z ne lenských
stát , aby pokryla výpadky na evropském trhu práce. áste n tak také
vykompenzuje negativní d sledky odlivu mozk . Bylo by moudré, kdyby se
lenské státy p ipravily na toto rozhodnutí, protože zkušenost ukazuje, že
úsp šná integrace p ist hovalc a etnických menšin do spole nosti, a zvlášt do
trhu práce, vyžaduje zna né a soust ed né úsilí.

5. Za ekologicky udržitelnou budoucnost
Lisabonská strategie vyžaduje:
Boj proti zm nám klimatu: Rychlou ratifikaci kjótského protokolu (2002),
pokroky v dosahování cíl z Kjóta (2003), dosažení zám ru, aby bylo 12 %
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primární energetické pot eby a 22 % hrubé spot eby elekt iny kryto
obnovitelnými zdroji.
Odd lení vazby mezi hospodá ským r stem a používáním zdroj : Boj proti
stoupajícímu objemu dopravy, dopravním zácpám, hlukové zát ži a
ekologickému zne išt ní p i plném zahrnutí sociálních a ekologických
dopravních náklad , vytvo ení spole ného rámce pro zpoplatn ní používání
dopravní infrastruktury (Evropská dálni ní známka); udržitelné nasazení
p irozených zdroj a redukce množství dopadu.
Vyty ení nového právního rámce: P ijetí sm rnic ke zda ovaní energie
(2002) a ekologické odpov dnosti (2004), Šestý ekologický ak ní program.
Pro je ochrana životního prost edí konkuren ní výhodou?
Dob e promyšlená ekologická politika nabízí šance pro inovace, vytvá í nové trhy
a vyšší efektivitou využívání zdroj a novými investi ními možnostmi zlepšuje
konkurenceschopnost. V tomto smyslu m že ekologická politika p isp t k
dosažení klí ových cíl Lisabonské strategie - k vyššímu r stu a více pracovních
míst.
Navíc je nutné vypo ádat se se sou asnou zát ží na životní prost edí, a vyhnout
se tak dnešním i budoucím škodám na zdraví, biodiverzit , vlastnictví a
hospodá ské innosti. Lisabonská strategie musí více zohled ovat ekologické
aspekty. Pokud se nebude jednat te , p inese ne innost dlouhodob v tší a
podle okolností nezvratné škody, stejn jako vysoké náklady na jejich odstran ní.
Jak už bylo e eno, odráží Lisabon závazek Evropy k ukotvení ochrany životního
prost edí do procesu hospodá ského r stu a vytvá ení pracovních míst a dop ává
jí tím konkuren ní výhodu. Ochrana životního prost edí by m la z stat d ležitým
rozm rem této strategie, protože se ukazuje jako plus na globálních trzích a
posiluje konkurenceschopnost. Ale ideální provázání ekologických aspekt a
zesílené konkurenceschopnosti nep ijde samo od sebe; vyžaduje správnou volbu
politických nástroj a ze strany vlády pe livé vážení mezi ekologickými,
sociálními a ekonomickými dopady - vid no krátko- a dlouhodob .
Životní prost edí a konkurenceschopnost
Evropa m že využít své role p edjezdce, a to tím, že se soust edí na technologie
šetrné ke zdroj m, které si musejí osvojit také jiné zem . V istých produktech a
procesech jsou evropské podniky jedni kami na sv tovém trhu. To jim dává
výhodu na nov vznikajících trzích, kde životní prost edí stále více trpí v d sledku
prudkého r stu.
Nap íklad v ín mají auto pouze t i lidé z tisíce. S rostoucím blahobytem má
však tato asijská velmoc potenciál, aby se stala nejv tším automobilovým trhem
na sv t . Sou asn chce ínská vláda, tvá í v tvá ohromným problém m se
zne iš ováním ovzduší a siln stoupající poptávkou po rop , snížit do roku 2010
objem svých emisí na evropskou úrove .
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Tato politika a relativn nízké p íjmy v ín nasm rují spot ebitelskou poptávku
na ekologi t jší a spot ebitelsky p ízniv jší automobily. Výrobci v EU jsou na tuto
poptávku dob e p ipraveni.
Podpora ekologicky efektivních inovací je o ividn vývojem, na n mž mohou
všichni vyd lat. Proto by m la být pln využita k dosažení lisabonských cíl .
Inovace, které vedou k menšímu zne išt ní životního prost edí, k produkt m,
které šet í zdroje a efektivn jšímu zacházení se zdroji, se starají nejen o r st a
zam stnanost, nýbrž nabízejí zárove
p íležitosti, jak od sebe odd lit
hospodá ský r st, spot ebu zdroj a zne išt ní životního prost edí. Existuje
mnoho p íklad takových ekologických inovací, které sahají od elektroniky po
zem d lství a zahrnují sektory energetiky, dopravy, chemie a zdravotnictví. Ak ní
plán pro ekologické technologie (ETAP) by m l podporovat rozvoj a nasazení
t chto technologií. Poukazuje na mnohé tržní p ekážky, které musejí zmizet, jestli
chce Evropa vy erpat potenciál ekologicky efektivních inovací.
Tyto inovace musejí dostat p ednost p i d ležitých investi ních rozhodnutích,
p edevším v oblastech energie a dopravy. Aby m ly šanci na trzích, je žádoucí
vhodný právní rámec. Na n kterých trzích p sobí cenové deformace, které
ovliv ují špatné rozd lování zdroj a odrazují investory a kupce od toho, aby se
zú astnili. Tržní ceny musejí odrážet opravdové náklady r zného zboží a služeb
pro spole nost. K tomu musejí být postupn seškrtány škodlivé dotace a vn jší
vlivy se musejí v tší m rou promítnout do cen. P itom je t eba mít na pam ti i jiné
politické cíle jako konkurenceschopnost v globální ekonomice a sociální aspekty.
Nevýhodu pro podniky v oboru ekologických inovací je omezený p ístup k
finan ním zdroj m.
V sou asnosti mají investice do ekologických inovací delší splátkové lh ty, co
p edstavuje vyšší riziko pro investory. P íkladem, jak situaci ešit, m že být
Nizozemsko: to podporuje tzv. zelené investi ní fondy, které spravují obchodní
banky. Soukromé osoby, které do t chto fond investují, mají da ové úlevy. Tím
se zv tšuje využitelný kapitál na tomto trhu.
Klí ová doporu ení
Komise, Rada a lenské státy by m ly podporovat vývoj a ší ení
ekologických novací a využít vedoucí postavení Evropy na klí ových trzích
ekopr myslu.
Komise by m la Rad na jarním zasedání 2005 p edložit zprávu o
dosaženém pokroku v Ak ním plánu pro ekologické technologie (ETAP).
Pro realizaci ETAP by m ly lenské státy vypracovat "jízdní ád", v n mž
jsou stanovena konkrétní opat ení na lh ty, p edevším v rovin výzkumu
(zejména pro technologické platformy), na podporu SME (rizikový kapitál) a
p im ených cen (odstran ním škodlivých subvencí).
Vlády musejí podporovat ekologické inovace i bez - nepochybn pomocných da ových krok . Trh by mohly rozhýbat ekologizací ve ejných zakázek. Budou-li
vlády v roli prvního zákazníka, mohli by další potenciální kupci prov it výkonnost
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t chto nových technologií. Krom toho m že ekologické zadávání ve ejných
zakázek p isp t k tomu, že náklady klesnou v d sledku úspor z rozsahu.
Klí ové doporu ení
Národní a lokální ú ady by m ly do konce roku 2006 stanovit Ak ní plány
pro ekologizaci ve ejných zakázek, které se budou soust edit p edn na
technologie využívající obnovitelné energie a na nové pohonné hmoty.
Komise by m la pomáhat, aby se spolehlivé postupy rozší ily mezi ú ady
lenských stát .
Pro udržitelnou budoucnost
Pokud jde o otázku udržitelnosti, musejí být p ijatá opat ení v souladu s
dlouhodobými cíli EU. Z pohledu Lisabonské strategie to vyžaduje shodu mezi
krátkodobými a dlouhodobými cíli, tedy vyvážený vztah mezi opat eními, která
mají podporovat r st a zam stnanost, a mezi ekologickými cíli. Jsou slyšet
námitky, že ekologicko-politické, na dlouhodobé rozvojové cíle zam ené chování
poškozuje n které sektory, pokud se stejnou cestou nevydají také jiné lenské
zem . Toto uvažování by mohlo zbrzdit p ijímaní ekologických opat ení. Výzva
spo ívá v tom, aby se p i vypracování a prosazování politických rozhodnutí
hledala správná rovnováha mezi hospodá skou, sociální a ekologickou dimenzí.
EU a lenské státy musejí urychlit vývoj nástroj pro odhady dopad , které jim
umožní d lat v cn správná rozhodnutí. Ta by m la zohlednit veškeré výhody krátko i dlouhodobé, stejn jako globální konkurenceschopnost. To je
bezpodmíne n nutné, pokud si chce Evropa udržet primát v ochran životního
prost edí, aniž by ignorovala dopady na r st zam stnanosti.
Evropa se musí dlouhodob snažit, aby se zvýšila efektivita energetiky a
využívání zdroj . Zatím poslední r st a výkyvy cen ropy, zp sobené
geopolitickými faktory, zp sobily ješt v tší závislost EU na zahrani ních ropných
dovozech (82 % v roce 2002). Vyšší energetická efektivita a další budování
alternativních energetických zdroj napomáhají tuto závislost zmenšit a posílit
konkurenceschopnost EU, protože energetický ú et bude nižší.
Aby se zlepšila regulace, mohly by být výše uvedené akce podpo eny pr b žn
vylepšovanými ekologickými nástroji. Nový sm r ekologické politiky, kterým se
EU a lenské státy v posledních letech vydaly, musí pokra ovat. K tomuto
nasazení pat í také stanovení dlouhodobých cíl , ale ne p edepisování
technologických prost edk , jak mají být tyto cíle dosaženy.
Kapitola III

Cesta k úsp chu
Cílem Lisabonské strategie je zvýšit r st a zam stnanost v Evrop a zakotvit
sociální soudržnost a ochranu životního prost edí v jádru r stového procesu - tak,
aby tato strategie byla spíše prost edkem k dosažení r stu než pouhým
požadavkem. Radikální vystup ování úsilí Evropy o vybudování znalostní
ekonomiky, dokon ení tvorby vnit ního trhu pro zboží a služby a vytvo ení
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prost edí, které je p íznivé pro obchod a podnikání, hrají pro dosažení tohoto cíle
hlavní roli. V kombinaci s p ístupem, který prosazuje na pracovním trhu a v
otázkách životního prost edí Skupina špi kových odborník . Avšak dosažení
udržitelného ekonomického r stu, a zdatn podporovaného pror stovými
m novými a fiskálními strategiemi, si vyžaduje tvrdá opat ení. Je nutné
p eorientovat zdroje a odolat vlivu r zných zájmových skupin. Strukturální
reformy nejsou nikdy jednoduché. Nicmén zachování sociálního modelu nelze
dosáhnout jejich odmítáním a oddalováním. Sociální a ekologické vymoženosti,
na kterých Evropané trvají, je možné udržet a dokonce zlepšit pouze ochotou k
zásadní zm n .
Bohužel dosavadní pokrok byl nedostate ný, p edevším vinou nedostate né
angažovanosti a politické v le. Více politického vlastnictví je podmínkou úsp chu.
Zárove je t eba více soudržnosti a konzistence mezi cíly a prost edky Lisabonu
práv tak, jako je nutná d sledná revize a p epracování proces zam ených na
realizaci a komunikaci. Pokud byla Evropská unie v minulosti úsp šná - jako p i
zavedení jednotného trhu v roce 1992, p i z ízení jednotné m ny a rozší ení bylo to proto, že evropské instituce a lenské státy úzce spolupracovaly na
projektu, který považovaly za velký a pot ebný pro budoucnost Evropy.
Lisabonská strategie pro r st a zam stnanost je stejn d ležitým projektem.
Evropská komise a lenské státy EU musejí spolu se sociálními partnery a
dalšími zainteresovanými stranami dát jasn najevo, že jsou odhodlány
Lisabonský proces prosadit a p ijmout odpov dnost za provedení tohoto
programu. Vlády a Evropská komise musejí p evzít tolik žádoucí politické vedení.
Klí ová doporu ení
Zasedání Evropské rady na ja e 2005 by m lo Lisabonskou strategii oživit.
M lo by vyslat jasnou výzvu, aby se do její realizace zapojily národní vlády
a ob ané. Evropská rada musí zajistit, aby se dostatek asu a pozornosti
v noval hodnocení pokroku p i dosažení lisabonských zám r .
Skupina špi kových odborník radí EU a lenským stát m, aby se zam ily
na r st a zam stnanost, s cílem podpo it sociální soudržnost a udržitelný
rozvoj.
P edseda Evropské komise by se m l zasadit, aby se Lisabonská strategie
prosazovala co nejrychleji.
Nutnost soudržnosti a konzistence
Pokroku v implementaci Lisabonské strategie nepochybn brání slabá soudržnost
a konzistence jak mezi ú astníky procesu, tak jednotlivými politikami. Soudržnost
a konzistence znamenají, že by si všichni zainteresovaní m li být v domi
stejného cíle a sdílet jeho pot ebu. Politiky táhnoucí protich dnými sm ry je nutné
sjednotit, aby se mohly navzájem posilovat. Dosáhnout v tšího r stu a
zam stnanosti znamená zajistit jasnou shodu mezi ú astníky, politikami a cíli.
lenské státy nepochybn hrají rozhodující úlohu p i dosažení r stu a
zam stnanosti - nejen v zájmu svých vlastních zemí, ale také proto, že v
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evropském kontextu dobrý výkon jednoho lenského státu napom že zlepšení
výkonu dalších lenských stát a naopak. Jak upozornila Skupina špi kových
odborník , stoupající evropský p íliv unese každou evropskou lo . V d sledku
malé angažovanosti jak na národní, tak na celoevropské úrovni nebyly tyto
výhody využity, což odhalilo nekonzistenci a nesoudržnost. Evropa jako celek za
to nem že dále platit da v podob zvyšování nezam stnanosti a nevyužité
p íležitosti k r stu.
Až dosud nebylo patrné dostate né zapojení národních parlament a ob an do
tohoto procesu. Tlak na vlády byl menší, než m l a mohl být. To platí také o
sociálních partnerech a dalších zainteresovaných stranách. Je nutná užší
spolupráce mezi r znými ú astníky, kte í se musejí pln zapojit do procesu
vzájemného povzbuzování a podpory. To vše potvrzuje pot ebu vytvo ení
partnerství pro reformu v rámci p íslušného národního kontextu každého
lenského státu.
Klí ové doporu ení
Na jarním zasedání 2005 by m la Evropská rada sd lit, jakého pokroku bylo
dosaženo ve vytvá ení partnerství pro reformu, k n muž vyzvala na ja e
2004. Úkolem bylo sdružit ob any, sociální partnery, zainteresované strany
a ve ejné instituce, aby se zam ili na klí ové priority r stu a
zam stnanosti.
Transparentnost ohledn dosaženého pokroku je klí ovým faktorem pro zapojení
všech zainteresovaných stran, stejn jako politická v le a odhodlání podporovat
tuto agendu. P ehled zamýšlených opat ení, která by m ly uskute nit vlády, je
pro takovou transparentnost st žejní. Skupina špi kových odborník proto
vyzvala lenské státy, aby pod vedením svých hlav stát nebo šéf vlád
formulovaly národní ak ní programy. V nich mají vyty it jízdní ády v etn
milník , z nichž bude patrné, jakým zp sobem bude lisabonských cíl dosaženo.
Tento p ístup slouží t em ú el m: napravuje absenci národní angažovanosti v
prosazovaní strategie, napomáhá zajišt ní soudržnosti a konzistence mezi
p ijatými opat eními a zapojuje všechny zainteresované strany.
Pokud má být zajišt na soudržnost a konzistence mezi národními opat eními,
hlavy stát a šéfové vlád musejí jasn zd raznit své odhodlání prosazovat
individuální národní strategie. V každé vlád by mohl být jeden její len pov en
dohledem nad každodenním "provád ním" Lisabonu. Národní parlamenty se
musejí d razn ji k tomuto programu hlásit, vysv tlovat ve ejnosti jeho cíle a
diskutovat o tom, co je a co není t eba ud lat. Musejí otev ít a zp ístupnit celou
problematiku. P i vytvá ení národních ak ních program je nutné zapojit sociální
partnery a další zainteresované strany - partnerství pro r st a zam stnanost. Jen
tak lze t žit z jejich odborných znalostí a zavázat je k souh e. Aby se udržel
politický pohyb vp ed, m ly by se tyto strategie naplánovat na dva roky a poté,
tedy v roce 2007, aktualizovat.
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Klí ové doporu ení
Na zasedání Evropské rady na ja e 2005 by se hlavy stát a šéfové vlád m li
jasn p ihlásit k uskute ování dohodnutých reforem. Do konce roku 2005
by národní vlády m ly p edložit - s úmyslem zapojit všechny síly - národní
ak ní programy, které by m ly být p edm tem debaty s národními
parlamenty a sociálními partnery.
Úsilí o dosažení soudržnosti a konzistence je t eba vést nap í všemi lenskými
státy, aby se mohlo posílit na evropské úrovni. Ak ní programy by m ly být
p edloženy Evropské komisi, která by vyhotovila podrobnou analýzu 25 plán a
následn p ipravila souhrnnou zprávu s konkrétními doporu eními pro zasedání
Evropské rady na ja e 2006. K dalšímu zlepšení soudržnosti a konzistence mezi
národní a evropskou úrovní je t eba, aby národní programy zohlednily spole né
zásady ekonomické strategie a politiky zam stnanosti stanovené v hlavních
sm rech hospodá ské politiky a politiky zam stnanosti. Nejd íve je však nutné
dále zvýšit konzistenci a soudržnost t chto dvou nástroj . V sou asné dob jsou
vnímány jako dva odd lené sv ty, a koli ve skute nosti se oba týkají
rozhodujících prvk r stu v Evrop . Oba by se m ly p izp sobit a lépe sladit s
Lisabonským procesem, aby podporovaly cíle r stu a zam stnanosti a byly si
navzájem p ínosem.
Klí ové doporu ení
Zasedání Evropské rady na ja e 2005 by m lo vyzvat Radu, aby nejpozd ji v
ervenci 2005 p ijala takové hlavní sm ry hospodá ské a zam stnanecké politiky,
které by pln odrážely dohodnuté cíle r stu a zam stnanosti. M ly by platit po
dobu ty let (pokrývaly by dva cykly národních program ), aby zajistily co
nejvyšší soudržnost a vnit ní konzistenci obou nástroj .
Dalším st žejním požadavkem je soudržnost mezi institucemi Evropské unie.
Evropský parlament se proto musí do tohoto procesu mnohem výrazn ji zapojit.
Musí p im t Evropskou komisi k odpov dnosti za dosažený pokrok a za pln ní
jejích povinností. To vyžaduje aktivní roli samotného parlamentu, jelikož otev ený
zp sob koordinace, do zna né míry aplikovaný v Lisabonské strategii, mu
nep isuzuje automatickou roli. Evropský parlament by proto m l zvážit ustavení
stálého výboru pro Lisabonskou strategii pro r st a zam stnanost.
Klí ové doporu ení
Evropský parlament by mohl ustavit stálý výbor pro Lisabonskou strategii
pro r st a zam stnanost.
Možnost, že by Evropský parlament pohán l klí ové hrá e k odpov dnosti, by
m la p edstavovat další nástroj, jak podnítit Evropskou komisi k pln ní jejích
závazk . Zainteresované strany v Evrop , zejména sociální partne i, musejí
vytvo it - svým aktivním zapojením - spojovací lánek, tedy konzistenci mezi
národní a evropskou úrovní. Evropští sociální partne i by m li obohatit diskusi o
r stu a zam stnanosti, p evzít ást odpov dnosti a p ijmout realizaci Lisabonu
jako sou ást spole ného pracovního programu.
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Soudržnost na evropské úrovni by také dále zlepšilo lepší promítnutí priorit
Evropské unie do jejího rozpo tu. Unie by nem la pouze p esv d ovat lenské
státy, aby prosazovaly Lisabon; m la by co nejvíce podpo it svá slova finan ními
pobídkami. Podle sou asného rozpo tového rámce spole enství už byly na r st,
zam stnanost a konkurenceschopnost vy len ny - p ímo i nep ímo - velké
ástky. Bez ohledu na to, jaká rozhodnutí budou o celkové výši výdaj
Evropského spole enství v p íštím finan ním výhledu nakonec p ijata, Skupina
špi kových odborník je p esv d ena, že struktura evropského rozpo tu - stejn
jako národní rozpo ty - musí odrážet priority Lisabonské strategie. Výdaje na
výzkum a rozvoj, infrastruktura a vzd lávání a školení jsou p íklady výdaj , které
podporují ekonomickou konkurenceschopnost. Rozpo et EU by m l být stav n
tak, aby výdaje EU odrážely priority odpovídající cíl m r stu a zam stnanosti.
Tato p estavba by m la také zahrnovat analýzu možností zavedení rozpo tových
stimul
s cílem povzbudit lenské státy p i pln ní lisabonských cíl .
Klí ové doporu ení
Rozpo et EU by m l být maximáln p estav n tak, aby odrážel priority
Lisabonu. Sou ástí této p estavby by m la být analýza možností zavedení
rozpo tových stimul
s cílem podpo it
lenské státy p i pln ní
lisabonských cíl .
Zlepšit proces realizace
Otev ená metoda koordinace zdaleka nesplnila o ekávání. Pokud se lenské
státy nep ihlásí k duchu vzájemného benchmarkingu, zm ní se jen málo nebo
nic. Komunitární metoda nep inesla žádané výsledky. lenské státy se opož ují s
uskute ováním dohodnutých opat ení a aplikace sm rnic v tém
všech
lenských státech zna n zaostává. Neprokážou-li vlády odhodlání k realizaci na
národní úrovni, znamená to velký problém. Krom toho v mnoha p ípadech není
provád cí legislativa v souladu s p vodní sm rnicí, nebo je mimo ádn složitá,
ímž se negují výhody, které m l p inést jednotný soubor p edpis . asto také
klade zbyte né p ekážky obchodu. Úsp ch obou metod nepochybn závisí do
zna né míry na politické v li.
Hlavní prvky otev ené metody koordinace - lobbování a benchmarking - jsou
jasnými podn ty pro lenské státy k pln ní jejich závazk . Jejich aktuální výkony
budou pom ovány a porovnávány, což uleh í vým nu zkušeností z úsp šných
projekt . Skupina špi kových odborník navrhuje radikální zlepšení tohoto
procesu, širší využití 14 ukazatel a následné lepší sd lování výsledk , což by
také vedlo k prohloubení politických d sledk
za nepln ní závazk .
S Lisabonským procesem je spojeno více než sto ukazatel . Je tedy
pravd podobné, že každá zem m že být nejlepší v tom i onom ukazateli. V
d sledku toho se tento nástroj stává neú inným. lenské státy nemají motivaci
pro zlepšení svých výsledk . Zjednodušení je životn d ležité. Zavedení
omezen jšího rámce 14 cíl a ukazatel Evropskou radou nabízí p íležitost
zlepšit fungování nástroje nátlaku zájmových skupin. Skupina špi kových
odborník považuje tento seznam hlavních ukazatel za nejlepší kompromis, jak
zachovat strategii Lisabonu a zárove postihnout jeho ambicióznost a
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komplexnost. Evropská komise by m la p edkládat hlavám stát a šéf m vlád i
širší ve ejnosti každoro ní aktualizace t chto klí ových 14 ukazatel Lisabonu ve
form "ligových" tabulek s hodnocením (od 1 do 25), které bude oce ovat dobré
výsledky a kritizovat špatné - jmenovat, han t a chválit. T chto 14 ukazatel
nabízí lenským stát m p íležitost dále zd raznit dimenzi Lisabonu zam enou
na r st a zam stnanost.
Ne všechny lenské státy za ínají ze stejné pozice. To platí p edevším pro nov
p ijaté zem . V jejich p ípad musí být zpráva více nuancovaná a detailn jší,
musí brát v úvahu ekonomickou realitu, to, že za ínaly z velmi nízkého základu.
Dokonce i v p ípad , že jejich statistické výsledky budou zaostávat, m ly by být
tyto zem oce ovány za výrazný dosažený pokrok.
Klí ové doporu ení
Evropská komise by m la p edložit jarnímu zasedání Evropské rady ve ejn
dostupnou tabulku o pokroku lenských zemí EU p i pln ní 14 klí ových
ukazatel a cíl . Zem , které si vedou dob e, by m ly být ocen ny, zem se
špatnými výsledky naopak pokárány.
Komunikace
Úkol m, p ed kterými stojí Evropa, vývoji strategií a významu spole ného
postupu, musí evropská ve ejnost lépe porozum t. Porozum ní vyžaduje jasnou
a intenzivní komunikaci. D ležitost tohoto aspektu pro úsp ch lisabonského
projektu se nesmí podce ovat. Všichni ú astníci v etn evropských a národních
politik
by m li hrát významnou roli p i p edávání tohoto poselství.
Ve ejný proces benchmarkingu nabízí p íležitost p ibližovat strategii r stu a
zam stnanosti a dosažený pokrok širšímu publiku. Návrhy Skupiny špi kových
odborník - národní ak ní programy, v tší angažovanost lenských stát a
parlament , pokra ující a významn jší úloha jarních zasedání Evropské rady p i
prosazování cíl Lisabonu - poskytnou mnoho dalších p íležitostí k diskusi,
debat a argumentování. Je nutné se t chto p íležitostí chopit. Stejná podp rná
innost, s využitím nejmodern jších zp sob komunikace, by se m la rozší it na
komunikaci v rámci Evropské komise. Tým špi kových odborník doporu uje
posoudit a p ípadn revidovat komunikaci a komunika ní strategii Evropské
komise tak, aby se dostala na co nejvyšší úrove .
Klí ové doporu ení
Komunikace a komunika ní strategie v rámci Evropské komise by m ly být
p ezkoumány a v p ípad pot eby reformovány tak, aby dosáhly co nejvyšší
úrovn p ed zasedáním Evropské rady na ja e 2005.
Záv r
Vedoucí evropští p edstavitelé pot ebují vštípit ob an m víru, že zít ek bude lepší
než dnešek. Jak potvrzuje Skupina špi kových odborník , Evropa má zna nou
ekonomickou a sociální sílu. Program reformy vyty ený v této zpráv je zcela
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proveditelný a p inese zlepšení. Je t eba jej srozumiteln vysv tlit, jasn mu
porozum t a poté realizovat. Uskute n ní spolu s doprovodným zlepšením bude
za átkem nové mocné éry Evropy, éry lepší ekonomické výkonnosti, zvýšeného
sebev domí a lepších vyhlídek, stejn jako zvýšené d v ry.
Zm ny jako otev ení trh , modernizace sociální politiky, penzijních a zdravotních
systém , zlepšení p izp sobivosti pracovního trhu a dokonce vzd lávacích
systém mají okamžitý dopad na každodenní život obyvatel. Mnoho t chto zm n
je pozitivních, a to i p es obecn negativní p ístup k nim. Nap íklad zvýšená
konkurence posiluje spot ebitele, lepší pé e o d ti a starší ob any zlepšuje životy
pe ovatel , p edevším žen, zatímco p ístup k celoživotnímu vzd lávání nabízí
pracujícím šanci k mobilit , sebezdokonalování a v tší p íležitost. Pokud však
nebude program vnímán jako komplexní programový soubor, každá jeho složka
nedostane šanci dokázat, že m že fungovat a p isp t k celkovému zlepšení.
P íležitost pokro it vp ed k lepší výkonnosti a d v e se tak výrazn omezí.
Pot ebu realizace reformy je p edevším nutné vysv tlovat t m ob an m, kte í si
nejsou vždy v domi naléhavosti a závažnosti situace. "Konkurenceschopnost"
není pouze n jaký suchý ekonomický ukazatel, který bývá pro oby ejné lidi asto
nesrozumitelný; spíše stanovuje diagnózu zdravotního stavu hospodá ství zem :
chceme-li zachovat a zlepšit náš sociální model, musíme jej p izp sobit: na
zm nu ješt není p íliš pozd . V každém p ípad není sou asný stav udržitelný.
Zapojení a zaangažování ob an do procesu má dva vzájemn se posilující
aspekty. Ve skute nosti hledá podporu ve ejnosti p edkládáním témat k diskusi a
využívá tuto podporu k vyvíjení tlaku na vlády, aby sledovaly tyto cíle.
Skupina špi kových odborník nevyzývá k bezohledné akci; reformní balíky by
m ly být vyvážené, d kladn promyšlené a ádn naplánované. Stejn tak by se
m l posílit a zmodernizovat evropský p ístup k organizaci ekonomiky a
spole nosti, který by zárove zakotvil základní evropské hodnoty, na kterých
záleží všem Evropan m. Jde o spln ní slib a p ijatých závazk , a to s sebou
nese podstatnou zm nu.
Podpora r stu a zam stnanosti v Evrop je p íštím velkým evropským projektem.
Jeho realizace bude vyžadovat silné politické vedení a závazek nejvyššího ádu
spolu s významnou úlohou sociálních partner , kterou si tým špi kových
odborník p eje udržet. Výsadu hlasu a ú asti však doprovází odpov dnost,
kterou by m li p ijmout všichni. Ob ané Evropy si to zaslouží.
Opat ení, která navrhujeme, vyžadují - v našem evropském demokratickém
systému - trvalé politické odhodlání. Nakonec úsp ch velké ásti Lisabonské
strategie závisí na pokroku dosaženém v hlavních m stech jednotlivých zemí:
tuto prostou pravdu nezm ní žádná evropská procedura i metoda. Národní
vlády, a p edevším jejich šéfové, se nesm jí vyhýbat svým zásadním
odpov dnostem. V sázce není nic menšího než budoucí prosperita evropského
modelu.

38

39

40

