Z celosvětového dopadu finanční krize je zřejmé, že hospodářská
realita se vyvíjí rychleji než realita politická. Musíme uznat,
že silnější vzájemná provázanost hospodářství vyžaduje rovněž
odhodlanější a soudržnější reakci na politické úrovni.
V průběhu dvou posledních let přišly o zaměstnání miliony
lidí. Po mnoho let tak bude třeba nést tíhu vzniklého dluhu.
Naše sociální soudržnost je vystavena novým tlakům. Najevo
také vyšly některé základní pravdy o výzvách, kterým evropská
ekonomika čelí. Mezitím se celosvětová ekonomika pohybuje
kupředu. Reakce Evropy bude mít pro naši budoucnost základní
význam. Krize je výstražným signálem. Díky ní si uvědomujeme,
že návrat k obvyklým pořádkům by nás vedl k postupnému úpadku
do postavení druhořadého hráče na nové globální scéně.
Pro Evropu to znamená okamžik pravdy. Na řadě jsou odvážná
a ambiciózní opatření. Úspěšné překonání krize je naší
krátkodobou prioritou. Ještě nějakou dobu to nebude jednoduché,
ale dokážeme to. Výrazně jsme pokročili v jednáních
s problémovými bankami, v nápravě finančních trhů a v uznání
potřeby silné politické koordinace v eurozóně. Abychom dosáhli
udržitelné budoucnosti, krátkodobá vize již nestačí. Evropa se
musí znovu postavit na nohy a poté udržet tempo. To je účelem
strategie Evropa 2025. Jedná se o více pracovních míst a lepší
životní úroveň. Ze strategie vyplývá, že je Evropa schopna
dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu, nalézt způsob,
jak vytvořit nová pracovní místa a našim společnostem ukázat
směr, kterým se mají ubírat. V analýze ponaučení z krizové doby
se hlavní evropští představitelé shodují. Shoda panuje rovněž
v naléhavém přístupu k budoucím výzvám. Nyní se musíme všichni
pustit do práce. Evropa je silná v mnoha ohledech. Máme
talentovanou pracovní sílu a silnou technologickou
a průmyslovou základnu. Máme vnitřní trh a jednotnou měnu, jež
nám pomohly překonat ty nejtěžší krizové situace. Máme sociálně
tržní hospodářství, které se osvědčilo. Musíme věřit v to, že
jsme schopni stanovit si ambiciózní cíle a poté nasměrovat své
úsilí k jejich dosažení. Komise navrhuje pět měřitelných cílů

Text Production, Paris, 11th Juli 2011

1
cz

Evropské unie na období do roku 2025, které tento proces
povedou a které budou převedeny do vnitrostátních cílů
v oblasti zaměstnanosti, výzkumu a inovací, změně klimatu
a energie, vzdělávání a v boji proti chudobě. Představují směr,
kterým se musíme ubírat, a také měřítko našeho úspěchu. Tyto
cíle jsou ambiciózní, ale dosažitelné. Opírají se o konkrétní
návrhy, které jsou zárukou jejich dosažení. Ze stěžejních
iniciativ stanovených v tomto dokumentu je zřejmé, jak
rozhodující je příspěvek Evropy. K dispozici máme silné
nástroje pro nové řízení ekonomiky opírající se o vnitřní
trh, náš rozpočet, obchod a zahraniční hospodářskou politiku,
jakož i o pravidla hospodářské a měnové unie. Náš úspěch bude
záviset na skutečné vlastní odpovědnosti hlavních evropských
představitelů a orgánů. Náš nový program vyžaduje koordinovanou
reakci Evropy, společně se sociálními partnery a občanskou
společností. Pokud zvolíme společný postup, budeme moci bojovat
a vyjít z krize posíleni. Máme k dispozici nové nástroje a nové
ambice. Nyní musíme přistoupit k činům. Evropa prochází dobou
plnou změn. Krize zcela znehodnotila léta hospodářského
a sociálního pokroku a odhalila strukturální nedostatky
v evropském hospodářství. Mezitím se svět rychle pohybuje
a dlouhodobé problémy, jako je globalizace, tlak na zdroje
a stárnoucí populace, se prohlubují. Evropská unie se nyní
musí postarat o svou budoucnost. Evropa může uspět pouze
tehdy, bude-li jednat kolektivně – jako Unie. Potřebujeme
strategii, která by přispěla k tomu, abychom z krize vyšli
posíleni a která by z Evropské unie učinila inteligentní
a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující
vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální
soudržnosti. Evropa 2025 stanoví vizi evropského sociálně
tržního hospodářství pro 21. století. Nástroje na úrovni
Evropské unie, jako například jednotný trh, finanční nástroje
a nástroje vnější politiky, budou plně mobilizovány za účelem
odstranění překážek a dosažení cílů strategie Evropa 2025.
Komise si jakožto okamžitou prioritu vytyčila stanovit vše

Text Production, Paris, 11th Juli 2011

2
cz

potřebné pro vypracování věrohodné strategie pro překonání
krize, pro pokračování reformy finančních systémů, zajištění
rozpočtové konsolidace pro dlouhodobý růst a pro posílení
koordinace uvnitř hospodářské a měnové unie. K dosažení
výsledků bude třeba lepšího řízení ekonomiky. Evropa 2025
bude vycházet ze dvou pilířů, a to z výše uvedeného tematického
přístupu, který je kombinací priorit a hlavních cílů, a ze
zpráv o jednotlivých zemích, které členským státům pomohou
rozvíjet jejich strategie návratu do stavu udržitelných
veřejných financí a růstu. Na úrovni Evropské unie budou
přijaty integrované hlavní směry za účelem pokrytí oblasti
působnosti priorit a cílů Evropské unie. Jednotlivým členským
státům budou předložena doporučení. V případě nepřiměřené
reakce by mohlo být vydáno varování na politické úrovni.
Evropská rada ponese za novou strategii plnou odpovědnost
a bude jejím ústředním prvkem. Komise bude sledovat pokrok
vedoucí k dosažení cílů, usnadňovat výměnu politických postupů
a činit nutné návrhy, jejichž cílem bude stanovit směr, kterým
by se činnosti měly ubírat, a provádět stěžejní iniciativy
Evropské unie. Evropský parlament bude vůdčí silou mobilizující
občany a působící jakožto spolutvůrce právních předpisů
v oblasti klíčových iniciativ. Tento partnerský přístup by
se měl rozšířit do výborů Evropské unie, vnitrostátních
parlamentů a vnitrostátních, regionálních a místních orgánů,
k sociálním partnerům a zúčastněným stranám i občanské
společnosti, aby mohl každý přispět k realizaci uvedené vize.
Krize zcela znehodnotila dosavadní pokrok. Současná hospodářská
krize nemá v naší generaci obdoby. Stabilní hospodářský růst
a zvyšování počtu pracovních míst, jehož jsme byli svědky
v posledním desetiletí, byly zmařeny. Krize silně postihla
miliony občanů a odhalila některé zásadní nedostatky naší
ekonomiky. Krize rovněž významně zkomplikovala snahy
o zabezpečení budoucího hospodářského růstu. Stále citlivý
stav našeho finančního systému je překážkou na cestě
k hospodářskému oživení, jelikož podniky a domácnosti
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mají problémy s půjčkami, výdaji a investicemi. Náš růstový
potenciál během krize poklesl na polovinu. Mohlo by se stát,
že mnoho investičních plánů, talentů a nápadů přijde nazmar
kvůli nejistotě, stagnující poptávce a nedostatku finančních
prostředků. Byly odhaleny strukturální nedostatky Evropy.
Bezprostředním úkolem je vymanit se z krize, ovšem nejtěžší
výzvou je odolat tendencím ke znovunastolení situace, jaká tu
byla před krizí. Již před příchodem krize se mnoho oblastí
Evropy v porovnání se světem nerozvíjelo dostatečně rychle.
Průměrná úroveň růstu byla v Evropě strukturálně nižší než
u našich hlavních hospodářských partnerů, a to především kvůli
propastnému rozdílu v produktivitě, který se v posledním
desetiletí ještě prohluboval. K důvodům této skutečnosti patří
hlavně rozdílná struktura podniků spolu s nižším objemem
investic do výzkumu, vývoje a inovací, dále nedostatečné
využívání informačních a komunikačních technologií, neochota
části společnosti přijímat inovace, překážky v přístupu na trh
a méně dynamické podnikatelské prostředí. Stárnutí obyvatelstva
se zrychluje. Méně pracujících obyvatel a vyšší podíl lidí
v důchodu, to je kombinace, která ještě více zatíží naše
systémy sociálního zabezpečení. Globální problémy se zhoršují.
Zatímco Evropa by potřebovala řešit své strukturální
nedostatky, svět se rychle mění a ke konci příštího desetiletí
bude velmi odlišný. Naše ekonomiky jsou čím dál více propojené.
Evropa bude i nadále těžit z toho, že patří k nejotevřenějším
ekonomikám na světě, ale konkurence rozvinutých a rozvíjejících
se ekonomik zesiluje. Země jako Čína a Indie hodně investují
do výzkumu a technologií, aby svá průmyslová odvětví posunuly
výše v hodnotovém řetězci a vynesly je na úroveň globálních
ekonomik. To některá odvětví našeho hospodářství vystavuje
konkurenčnímu tlaku, ale každá hrozba s sebou přináší i nové
možnosti. Rozvoj těchto zemí otevře nové trhy pro mnoho
evropských podniků. Světové finančnictví stále potřebuje
reorganizaci. Snadno dostupné úvěry, krátkodobý výhled
a přílišné podstupování rizika na finančních trzích na
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celém světě podněcovaly spekulativní chování, což vyvolalo
nepodložený růst a významnou nerovnováhu. Evropa se zapojuje do
hledání globálních řešení, jež by pomohla vytvořit efektivní
a udržitelný finanční systém. Klimatické problémy, jakož
i problémy se zdroji vyžadují radikální reakci. Silná závislost
na fosilních palivech, jako je ropa, a neúčinné využívání
surovin vystavují naše spotřebitele a podniky škodlivým
a nákladným cenovým šokům, ohrožují naši hospodářskou
bezpečnost a přispívají ke změně klimatu. Prudký nárůst
celosvětové populace z 5 na 9 miliard zesílí globální
soupeření o přírodní zdroje a vytvoří tlak na životní
prostředí. Evropská unie musí při hledání celosvětového řešení
problémů spojených se změnou klimatu i nadále působit
v ostatních částech světa a zároveň provádět dohodnutou
strategii v oblasti klimatu a energie na celém území Unie.
Evropa musí jednat, aby nedošlo k poklesu. Z krize si můžeme
vzít několik ponaučení. Hospodářství 27 členských států
Evropské unie jsou ve velké míře navzájem propojená. Krize
zdůraznila vedlejší účinky a úzké vazby mezi ekonomikami
jednotlivých členských států, a to především v eurozóně. Jak
ukázaly nedávné události, reformy či absence reforem v jedné
zemi ovlivňují výkon všech ostatních. Krize a závažná omezení
výdajů veřejného sektoru navíc způsobily, že se některé členské
státy potýkají s většími problémy v okamžiku, kdy mají
poskytnout dostatečné finanční prostředky pro základní
infrastrukturu, kterou potřebují v oblastech, jako je doprava
a energie, s cílem přispět k rozvoji vlastních ekonomik, ale
také se plně zapojit do vnitřního trhu. Koordinace v rámci
Evropské unie funguje. Reakce na krizi ukázala, že pokud
jednáme společně, jsme mnohem efektivnější. To jsme prokázali
prostřednictvím společných opatření pro stabilizaci bankovního
systému a přijetím Plánu evropské hospodářské obnovy.
V globálním světě nemůže žádná země sama efektivně vyřešit
problémy. Evropská unie představuje v globálním měřítku
přidanou hodnotu a bude mít vliv na globální politická

Text Production, Paris, 11th Juli 2011

5
cz

rozhodnutí pouze tehdy, bude-li jednat jako celek.
K výraznějšímu zastupování navenek se bude muset připojit
i větší vnitřní koordinace. Krize nepředstavuje jen
jednorázovou událost, po níž se lze navrátit k obvyklým
pořádkům. Problémy, kterým Unie čelí, jsou větší než před
recesí a máme omezený manévrovací prostor. Zbytek světa
navíc nezůstal nečinně stát. Silnější úloha G20 ukázala, že
ekonomická a politická moc rozvíjejících se zemí roste. Evropa
stojí před jasnou, ale nelehkou volbou. Buď se úkolu oživit
hospodářství a dlouhodobým výzvám – globalizaci, tlaku na
zdroje, stárnutí obyvatelstva – ihned společně postavíme,
abychom vyrovnali nedávné ztráty, znovu dosáhli
konkurenceschopnosti, nastartovali produktivitu a vyslali
Evropskou unii na stoupající dráhu prosperity, nebo budeme
pokračovat v pomalém tempu a značně nekoordinovaném vedení
reforem, bude nám hrozit trvalá ztráta bohatství, stagnace
růstu, jež případně způsobí vysokou nezaměstnanost, sociální
napětí a relativní pokles na světové scéně. Evropa může uspět.
Evropa je silná v mnoha ohledech. Můžeme se spolehnout na
talent a tvořivost našich občanů, silnou průmyslovou základnu,
dynamické odvětví služeb, prosperující zemědělství na vysoké
úrovni, silnou tradici námořního odvětví, jednotný trh
a společnou měnu, naše postavení, které máme jakožto největší
obchodní blok na světě a hlavní místo určení pro přímé
zahraniční investice. Mimo jiné můžeme také počítat s našimi
silnými hodnotami, demokratickými institucemi, naším respektem
vůči hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidaritě,
jakož i zásadě rovnosti mužů a žen, s naší ohleduplností vůči
životnímu prostředí, s naší kulturní rozmanitostí. Mnoho
členských států patří mezi nejvíce inovativní a rozvinuté
ekonomiky světa. Nejlepší šanci uspět má ale Evropa tehdy,
bude-li jednat kolektivně – jako Unie. V minulosti se Evropská
unie a její členské státy dokázaly vyrovnat s vážnými problémy.
V 90. letech 20. století zavedla Evropa největší jednotný trh
na světě, podpořený jednotnou měnou. Před pár lety skončilo
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rozdělení Evropy, když do Unie vstoupily nové členské státy
a další státy se vydaly na cestu vedoucí k členství nebo
bližšímu vztahu s Unií. V uplynulých dvou letech, konkrétně
v okamžiku vyvrcholení krize, byla v rámci Plánu evropské
hospodářské obnovy přijata společná opatření, která pomohla
předejít hospodářskému rozpadu, zatímco naše systémy
sociálního zabezpečení pomohly ochránit občany před ještě
většími útrapami. V dobách krize je Evropa schopna jednat
a přizpůsobovat své hospodářské a sociální struktury dané
situaci. A dnes stojí Evropané znovu před dobou plnou změn, kdy
bude nutno bojovat s dopady krize, strukturálními nedostatky
Evropy a zhoršujícími se globálními problémy. Zvolíme-li tento
postup, musí překonání krize znamenat vstup do nového typu
ekonomiky. Nyní je třeba přijmout opatření, aby mohla současná
i budoucí generace nadále žít vysoce kvalitní a zdravý život za
podpory jedinečného evropského sociálního modelu. Potřebujeme
strategii, jež přemění Evropskou unii v inteligentní
a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující
vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální
soudržnosti. A taková je strategie Evropa 2025. Jedná se
o agendu určenou pro všechny členské státy, která za účelem
podpory růstu pro všechny zohledňuje různé potřeby, různé
výchozí situace a národní zvláštnosti. Kde chceme mít Evropu
v roce 2025? Jádrem strategie Evropa 2025 by měly být tři
priority - inteligentní růst, udržitelný růst a růst
podporující začlenění. Tyto tři priority se vzájemně podporují
a nabízejí vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro
21. století. Panuje všeobecná shoda v tom, že by se Evropská
unie měla dohodnout na omezeném počtu hlavních cílů pro rok
2025 za účelem vymezení orientace našeho úsilí a pokroku. Tyto
cíle by měly představovat vizi inteligentního a udržitelného
růstu podporujícího začlenění. Musí být měřitelné, schopné
odrážet rozmanitost situace členských států a založené na
dostatečně spolehlivých údajích, aby je bylo možné srovnávat.
Tyto cíle jsou ve vzájemném vztahu. Například vyšší úroveň
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vzdělání zlepšuje zaměstnatelnost a pokrok dosažený zvyšováním
míry zaměstnanosti přispívá ke snižování chudoby. Vyšší
kapacita v oblasti výzkumu a vývoje, jakož i inovace ve všech
hospodářských odvětvích v kombinaci s efektivnějším využíváním
zdrojů zlepší konkurenceschopnost a posílí tvorbu pracovních
míst. Investice do čistších nízkouhlíkových technologií budou
ku prospěchu našemu životnímu prostředí, přispějí k boji proti
změně klimatu a vytvoří nové obchodní a pracovní příležitosti.
Splnění těchto cílů by mělo mobilizovat pozornost nás všech.
Aby se dosáhlo výsledků shrnutých v těchto cílech, bude třeba
silného vedení, odhodlání a účinného prováděcího mechanismu pro
uskutečnění změn v postojích a praktikách v Evropské unii. Tyto
cíle jsou reprezentativní, nikoliv však vyčerpávající. Komise
by si přála, aby se pokrok Evropské unie do roku 2025 odvíjel
na základě klíčových parametrů, jejichž celkový přehled uvedené
cíle nabízejí. Nejedná se o univerzální přístup. Každý členský
stát je jiný a Evropská unie složená z 27 zemí je rozmanitější,
než byla před deseti lety. Komise zastává názor, že i přes
rozdíly v oblasti rozvoje a životní úrovně jsou navrhované
cíle relevantní pro všechny členské státy, ať ty novější nebo
staré. Investice do výzkumu, vývoje a inovací, do vzdělání
a technologií méně náročných na zdroje budou přínosem pro
tradiční odvětví, venkovské oblasti, jakož i pro vysoce
kvalifikovaná hospodářská odvětví založená na službách. Podpoří
hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Aby se zaručilo,
že každý členský stát přizpůsobí strategii Evropa 2025 své
konkrétní situaci, navrhuje Komise převést cíle Evropské unie
do podoby vnitrostátních cílů a směrů, které zohlední současnou
situaci každého členského státu a úroveň ambicí dosažitelných
pro daný členský stát v rámci všeobecného úsilí Evropské unie
o splnění stanovených cílů. Kromě úsilí členských států navrhne
Komise ambiciózní balíček opatření na úrovni Evropské unie,
jehož cílem bude posunout EU kupředu, na novou udržitelnější
cestu růstu. Díky této směsici úsilí na úrovni Evropské unie
a členských států by mělo dojít k vzájemnému posilování.
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Inteligentní růst znamená posilování znalostí a inovací jako
stimulů našeho budoucího růstu. To si vyžádá zlepšení kvality
našeho vzdělávání, posílení našeho výzkumného úsilí, podporu
předávání inovací a znalostí po celém území Unie, plné
využívání informačních a komunikačních technologií a zajištění
toho, aby se z inovativních nápadů staly nové výrobky a služby,
a byl tak vytvářen nový růst i kvalitní pracovní místa
a přispělo se k řešení evropských i celosvětových společenských
problémů. Pro dosažení úspěchu je ale třeba výše uvedené
kombinovat s podnikáním a finančními prostředky a soustředit se
na potřeby uživatelů i příležitosti na trhu. Udržitelný růst
zahrnuje vytváření udržitelné a konkurenceschopné ekonomiky
méně náročné na zdroje, plné využívání vedoucího postavení
Evropy v soutěži o vývoj nových postupů a technologií, a to
včetně ekologických technologií, dále urychlení rozvoje
inteligentních energetických sítí používajících informační
a komunikační technologie, plné využívání sítí na úrovni
Evropské unie a posilování konkurenčních výhod našich podniků,
zejména výroby našich malých a středních podniků, jakož
i prostřednictvím přesvědčování spotřebitelů o významu účinného
využívání zdrojů. Takový přístup pomůže Evropě dosáhnout
prosperity ve světě s nízkou produkcí uhlíku a omezenými
přírodními zdroji, a přitom předejít zhoršování životního
prostředí, ztrátě biologické rozmanitosti a neudržitelnému
využívání zdrojů. Podpoří rovněž hospodářskou, sociální
a územní soudržnost. Prosperita Evropy se opírá o obchod,
celosvětový vývoz a dovážené vstupy, stejně jako konečné
výrobky. Vzhledem k silným tlakům na vývozní trhy a rostoucí
škálu vstupů musíme zlepšit svou konkurenceschopnost ve vztahu
k našim hlavním obchodním partnerům cestou vyšší produktivity.
Budeme se také muset zabývat relativní konkurenceschopností
uvnitř eurozóny a v celé Unii. Evropská unie byla v zásadě
prvním průkopníkem ekologických řešení, ale její náskok nyní
stahují hlavní konkurenti, především Čína a Severní Amerika.
Evropská unie by si měla udržet vedoucí postavení na trhu
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s ekologicky šetrnými technologiemi, které je prostředkem
k zajištění účinného využívání zdrojů v celé ekonomice, a měla
by odstranit překážky v klíčových síťových infrastrukturách,
což podpoří konkurenceschopnost našeho průmyslu. Splnit cíle
v oblasti změny klimatu znamená v příštím desetiletí snižovat
emise výrazně rychleji než v posledním desetiletí a plně
využívat potenciálu, který mají nové technologie. Lepší
účinnost využívání zdrojů by významně pomohla omezit emise
a výdaje a podpořit hospodářský růst. Týká se to nejen odvětví
s vysokým objemem emisí, ale všech hospodářských odvětví.
Musíme rovněž posílit odolnost našich ekonomik vůči rizikům
vyplývajícím ze změny klimatu a také schopnost předcházet
katastrofám a reagovat na ně. Činnosti v rámci této priority
vyžadují, aby naše závazky snížit emise byly splněny způsobem,
který maximalizuje přínosy a minimalizuje náklady, což zahrnuje
i šíření inovativních technologických řešení. Dále bychom
se měli snažit oddělit růst od využívání energie a stát se
hospodářstvím, které by bylo méně náročné na zdroje, což
Evropě poskytne nejen konkurenční výhodu, ale také sníží její
závislost na zahraničních zdrojích surovin a komodit. Dosáhnout
růstu podporujícího začlenění znamená posílit úlohu občanů
prostřednictvím vysoké úrovně zaměstnanosti, investovat do
získávání dovedností, bojovat proti chudobě, modernizovat
pracovní trhy, odbornou přípravu a systémy sociálního
zabezpečení, jež pomohou předvídat a zvládat změny, a vybudovat
soudržnější společnost. Zásadní je rovněž rozšířit výhody
plynoucí z hospodářského růstu na všechny části Unie včetně
jejích nejvzdálenějších regionů, čímž se posílí územní
soudržnost. Jde o zajištění přístupu a příležitostí pro každého
v průběhu celého života. Evropa musí plně využívat potenciálu
svých pracovních sil, pokud se má vypořádat s takovými
problémy, jako je stárnutí obyvatelstva a rostoucí globální
konkurence. Bude nezbytné vypracovat politiky na podporu
rovnosti žen a mužů, aby se zvýšila účast na trhu práce
a podpořil se tak růst a sociální soudržnost. Činnosti
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spadající pod tuto prioritu vyžadují modernizaci a posílení
našich politik vzdělávání a odborné přípravy a systémů
sociálního zabezpečení tím, že se zvýší účast na trhu práce
a sníží strukturální nezaměstnanost, a také se zvýší sociální
odpovědnost podnikatelské sféry. V této souvislosti bude velmi
důležitá dostupnost zařízení péče o děti a jiné závislé osoby.
Klíčové bude využívat zásad flexikurity a umožnit lidem, aby
získávali nové dovednosti, jež by jim pomohly snáze se
přizpůsobit novým podmínkám a případným posunům profesní dráhy.
Aby z růstu mohli těžit všichni, bude třeba vyvinout značné
úsilí v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a ve
snižování nerovnosti na základě zdravotního stavu. Pro dosažení
sociální soudržnosti a vyšší produktivity bude stejně důležitá
naše schopnost udržovat zdravou a aktivní stárnoucí populaci.
Aby bylo možné plnit cíle této strategie, musí být mobilizovány
všechny politiky, nástroje a právní akty i finanční nástroje
Evropské unie. Komise chce zdokonalit hlavní politiky
a nástroje, jako je jednotný trh, rozpočet a vnější hospodářský
program EU, aby se mohly zaměřit na plnění cílů strategie
Evropa 2025. Nedílnou součástí této strategie jsou operativní
návrhy, jak zajistit jejich plné zapojení do strategie Evropa
2025. Nesmírně důležitý pro růst a vytváření pracovních míst
je silnější, prohloubený a rozšířený jednotný trh. Současný
vývoj však vykazuje známky únavy z integrace a rozčarování
z jednotného trhu. Krize ještě zvýšila sklony k hospodářskému
nacionalismu. Díky bdělosti Komise a sdílenému pocitu
zodpovědnosti členských států se podařilo odvrátit vývoj
směřující k rozpadu jednotného trhu. Je však potřeba získat
nový impuls – opravdový politický závazek, jenž by jednotný trh
znovu posílil pomocí rychlého přijetí níže zmíněných iniciativ.
Tento politický závazek bude muset být provázen souborem
opatření, jež vyplní mezery v jednotném trhu. Podniky a občané
se potýkají s každodenní realitou, kde sice jednotný trh právně
existuje, ale přeshraničním činnostem stále brání překážky.
Uvědomují si nedostatečnost propojení sítí a nerovnoměrnost
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prosazování pravidel jednotného trhu. Musí se stále často
vyrovnávat s existencí 27 rozdílných právních systémů pro
jedinou transakci. Naše podniky musí dosud čelit každodenní
realitě rozdrobených a rozdílných pravidel, zatímco jejich
konkurenti z Číny, USA či Japonska se mohou o své rozsáhlé
vnitřní trhy plně opřít. Jednotný trh vznikl v dobách, kdy
neexistoval internet, informační a komunikační technologie
nepatřily k hlavním stimulantům růstu a služby nebyly tak
dominantním odvětvím evropské ekonomiky. Nově vznikající služby
mají obrovský potenciál, ale Evropa jej bude moci plně využít
jedině tehdy, překoná-li současnou rozdrobenost, omezující
tok elektronického obsahu a bránící spotřebitelům a podnikům
v přístupu k němu. Aby mohla Evropská unie směrovat jednotný
trh k plnění cílů strategie Evropa 2025, potřebuje mít dobře
fungující a dobře propojené trhy, kde jsou růst a inovace
stimulovány díky hospodářské soutěži a dostupnosti zboží pro
spotřebitele. Na základě směrnice o službách musí být vytvořen
otevřený jednotný trh služeb a současně musí být zaručena
kvalita služeb poskytovaných spotřebitelům. Musí se zlepšit
přístupnost jednotného trhu pro malé a střední podniky. Občané
musí mít právo plně se účastnit jednotného trhu. K tomu je
nutné zvýšit jejich možnosti a důvěru, pokud jde o přeshraniční
nakupování zboží a služeb, zejména prostřednictvím internetu.
Provádění politiky hospodářské soutěže umožní Komisi zajistit,
aby jednotný trh zůstal trhem otevřeným, kde jsou zachovány
rovné příležitosti pro podniky a kde se potlačuje státní
protekcionismus. Politika hospodářské soutěže však bude
přispívat k dosahování cílů strategie Evropa 2025 ještě více.
Zajišťuje totiž, aby trhy představovaly vhodné prostředí pro
inovace, kde je například zaručeno nezneužívání patentových
práv a práva duševního vlastnictví. Prevence zneužívání trhu
a vzniku dohod narušujících hospodářskou soutěž posiluje
jistotu nutnou k podněcování inovací. Do strategie Evropa 2025
může rovněž aktivně a pozitivně přispět politika státní
podpory, pokud bude podněcovat a podporovat iniciativy zaměřené
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na inovativnější, účinnější a ekologičtější technologie
a současně usnadňovat přístup k veřejné podpoře investic,
rizikového kapitálu a výzkumu a vývoje. Hospodářská, sociální
a územní soudržnost zůstane jádrem strategie Evropa 2025 tak,
aby byly veškeré síly a kapacity mobilizovány a zaměřeny na
plnění priorit této strategie. Politika soudržnosti
a strukturální fondy jsou samy o sobě velmi důležité
a představují klíčové mechanismy pro dosažení priorit
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění
v členských státech a jejich regionech. Finanční krize má
značný dopad na schopnost evropských podniků a vlád financovat
investiční a inovativní projekty. Pro dosažení cílů strategie
Evropa 2025 je zásadní mít regulační prostředí, které zajistí
efektivnost a současně bezpečnost finančních trhů. Evropa musí
rovněž co nejvíce mobilizovat své finanční prostředky, využívat
nové způsoby kombinování soukromých a veřejných prostředků
a vytváření inovativních nástrojů na financování potřebných
investic, mimo jiné prostřednictvím partnerství mezi veřejným
a soukromým sektorem. Procesu, v němž mohou být inovace
a podnikání financovány ziskovým způsobem již od investic
v raném stadiu až po kotování na burzách, může poskytnout
pozitivní dynamiku Evropská investiční banka a Evropský
investiční fond v partnerství s některými z mnoha veřejných
iniciativ a režimů, jež na vnitrostátní úrovni již fungují.
Tyto priority dlouhodobého růstu se budou rovněž muset
zohlednit ve víceletém finančním rámci Evropské unie. Až budou
tyto priority schváleny, Komise je začlení do svých návrhů pro
příští víceletý finanční rámec, který má připravit pro příští
rok. Diskutovat by se mělo nejen o úrovních financování, ale
rovněž o tom, jak lze s maximálním možným účinkem, efektivností
a přínosem pro Evropskou unii zaměřit na plnění cílů strategie
Evropa 2025 různé nástroje financování, jako jsou strukturální
fondy, fondy v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, rámcový
program výzkumu a program pro konkurenceschopnost a inovace.
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