
Zachraňme životy, pracovní místa a udělejme to společně! 

Čtvrtek, 09. dubna 2020  

 
Vzhledem k tomu, že ministři financí EU opět neschválili obecný plán post-
pandemické obnovy, industriAll Europe podrobně popisuje své požadavky na 
okamžitou rozsáhlou fiskální reakci a post-pandemický investiční program. 

 
Krize Covid-19 ohrožuje samotnou budoucnost EU. Nyní je naléhavější než kdy 
jindy ukázat vedení a solidaritu, neučinit tak, není možné. 

Covid-19 konfrontuje EU největší výzvou v její historii a ta nyní musí zvládat jak 
nemoc, tak její ekonomický dopad. 

Je proto velmi politováníhodné, že na svém zasedání dne 7. dubna ministři 
evropských financí opět nedokázali schválit obecný plán pro post-pandemické 
obnovy. Jejich neúspěch je ranou pro evropskou solidaritu a ostudou pro 
Evropu v době, kdy se HDP hroutí, kdy jsou zavřeny obrovské průmyslové 
oblasti a když již 15 milionů pracovníků přišlo o práci. 

Sporné oblasti se týkají financování společného plánu obnovy a v tomto ohledu 
využití „corona dluhopisů“, jakož i podmínek pro zavedení Evropského 
mechanismu stability – nástroje EU pro boj proti krizi. 

Industriall Europe trvá na tom, že Evropa nemůže déle čekat a musí naléhavě 
zavést robustní program obnovy, který položí základy pro silný, udržitelný a 
inkluzivní růst. Pokud tak neučiníme, změní se současná recese v hlubokou 
depresi. 



Evropa nyní vyžaduje rozsáhlou fiskální reakci, aby udržela hospodářství v 
chodu, a post-pandemický investiční program. 

IndustriAll Europe proto požaduje: 

• Vydání dlouhodobých eurobondů Evropskou investiční bankou za 
účelem financování udržitelné hospodářské obnovy na základě zásad 
Green Deal/Zelené dohody a garantovaných nákupním programem 
Evropské centrální banky (ECB). 

• Implementaci průmyslové strategie na podporu digitálních a 
nízkouhlíkových přechodů a posílení ekonomické odolnosti 
prostřednictvím (opětovného) budování strategických hodnotových 
řetězců v EU. 

• Okamžitou aktivaci Evropského mechanismu stability na podporu 
systémů zdravotní péče, financování krátkodobých pracovních programů 
a poskytování podpory příjmů zranitelným pracovníkům. Půjčky musí 
být dlouhodobé a bez úrokové sazby. 

• Zřízení systému zajištění dávek v nezaměstnanosti založeného na nově 
vytvořeném nástroji SURE, na podporu dočasných schémat 
nezaměstnanosti. 

• Spravedlivé zdanění pro financování obnovy. To musí zahrnovat boj proti 
vyhýbání se daňovým povinnostem, zavedení digitální daně, zdanění 
plastů na jedno použití, zavedení daně z majetku a progresivnější daň z 
příjmu fyzických osob. 

• Udržování nákupních programů ECB s cílem zachovat likviditu 
společností a zabránit rozpětí úrokových sazeb národních veřejných 
dluhopisů. 

• Ambiciózní akční plán pro implementaci Evropského pilíře sociálních 
práv. 

• Zapojení pracovníků na všech úrovních. Vyzýváme k včasným a účinným 
informacím, konzultacím a účasti ve správních orgánech a evropských 
radách zaměstnanců. Pracovníci musí být rovněž zapojeni do navrhování 
plánů obnovy na regionální úrovni a do provádění národních a 
evropských průmyslových akčních plánů. 

Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe: 

"Zdá se, že naši političtí vůdci zapomněli na ponaučení z krize v roce 2008, kdy se 
pracovníci obrátili zády k politické elitě a stali se oběťmi pokušení 
euroskeptických a populistických stran." Není přehnané říkat, že krize Covid-19 
ohrožuje samotnou budoucnost EU. Je to hospodářský šok, sociální katastrofa a 
politická krize, vše v jednom. Nyní je naléhavější než kdy jindy ukázat vedení a 
solidaritu, neučinit tak, není možné“. 



„Pro přežití eurozóny a celého poválečného evropského projektu je společné 
vydávání dluhopisů jedinou rozumnou cestou vpřed. Pandemie paradoxně 
vytvořila jedinečnou příležitost k posílení základů evropské spolupráce a evropští 
politici musí tuto výzvu uchopit. Doufáme proto, že v příštích dnech, nikoli 
týdnech, dojde k průlomu“. 

 


