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EVROPSKÝ PLÁN PRO MLADÉ
Co je vlastně evropský Plán pro mladé?
Evropský Plán pro mladé je komplexní návrh předkládaný Stranou evropských socialistů (PES) navrhující zvýšení investic do zlepšení budoucnosti mladých lidí v Evropě.
Mladí Evropané platí ve stávajícím náročném hospodářském a sociálním kontextu vysokou cenu:
• Více než jedna čtvrtina evropských dětí je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením;
• Jeden z pěti mladých Evropanů mladších 25 let je nezaměstnaný;
• Více než jedna třetina mladých nezaměstnaných Evropanů nemá práci dlouhodobě (po dobu
delší než 12 měsíců);
• Tradiční formy účasti na společenském životě jsou mezi mladými Evropany na ústupu: ve
srovnání s celkovou účastí ve volbách dosahující 42,6 %, se v roce 2014 voleb účastnilo pouze
28 % lidí mladších 25 let;
• 57 % mladých Evropanů mezi 16 a 30 lety má pocit, že je ekonomická krize vylučuje z ekonomického a společenské života.
Nastala doba, kdy je třeba věnovat mladým lidem dostatečnou pozornost i v politické agendě.
Plán se opírá o čtyři hlavní pilíře:
1. Zaměstnanost
2. Vzdělávání
3. Děti
4. Kultura
Strana evropských demokratů iniciovala v roce 2013 Záruku pro mladé, a nyní chce s globálním plánem
pro mladé Evropany pokročit dále.
Kolik by stál Plán pro mladé?
• Záruka pro mladé: Do roku 2020 požadujeme 20 miliard EUR.
• Kulturní šek pro mladé: Do roku 2020 přibližně 750 mil. EUR, pokud by EU chtěla podpořit
šekem v hodnotě 100 EUR každého z 1,83 milionů osmnáctiletých mladých lidí ohrožených v
Evropě chudobou a sociálním vyloučením každý rok.
• Erasmus pro všechny: Nejde pouze o více peněz, ale také o zlepšení administrativních
postupů a implementace, například o lepší informovanost žáků, jakož i institucí, zapojených
do výměn, i zlepšení sítí a partnerství mezi institucemi a podniky.
• Záruka pro děti:
 Skupina socialistů a demokratů volá po ‘zahájení přípravy‘ Záruky pro děti v
rámci EU z rozpočtu na rok 2017. Znamená to, že by Výzkumný servis Evropského
parlamentu zpracoval studii proveditelnosti Záruky pro děti a vyhodnotil, jaké
by byly finanční potřeby takové záruky.
 Pravděpodobně by to znamenalo více peněz na boj s dětskou chudobou na úrovni
EU. Je důležité zdůraznit, že Záruka pro děti by také sjednotila již existující fondy
EU na podporu dětí a zajistila lepší sledování a hodnocení fondu s cílem dosáhnout
efektivnějšího vynakládání prostředků.
1

Evropský parlament (2016): European Youth in 2016. Speciální výzkum Eurobarometer Evropského parlamentu. On-line:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_eye_2016_analytical_overview_en.pdf
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Je také důležité upozornit na skutečnost, že by náklady na plán měly být porovnávány s náklady v případě
nečinnosti, tyto by byly z dlouhodobého hlediska vyšší – ekonomicky, společensky i politicky.

Jak bude evropský Plán pro mladé ﬁnancován?
Z tohoto pohledu máme několik nápadů. Tím, který se nabízí jako první a okamžitý, je využít stávající
rozpočet EU a využít jeho revize uprostřed rozpočtového období.
Rozpočet EU (‚Víceletý finanční rámec,‘ MFF) byl v rámci EU dojednán v roce 2013. Na období 2014–2020
je pro něj vyčleněno 960 mld. EUR. Předpokládá se, že přezkoumávání tohoto rozpočtu začne ke konci
tohoto roku:
• V červnu Evropský parlament schválil své požadavky vůči Komisi na to, jak by měl být rozpočet
upraven na zbývající období Víceletého finančního rámce do roku 2020. Autory tohoto
prohlášení byli Isabelle Thomas (Francie, Skupina socialistů a demokratů) a Jan Olbrycht (Polsko, Evropská lidová strana).
Očekává se, že oficiální spolurozhodovací proces začne v listopadu předložením návrhu
Komisí. Poté budou Evropský parlament a Rada EU složená z ministrů financí formulovat své
pozice k návrhu Komise a zahájí vyjednávání.
• Jako Strana evropských socialistů chceme, aby byl rozpočet EU schopen čelit dnešním výzvám.
Střednědobé přezkoumání rozpočtu EU je tedy klíčovým momentem, kdy je možné vyčlenit
více peněz pro děti a mladé lidi v Evropě.
• Je ale také nutné restrukturalizovat stávající fondy do jednoho snadno pochopitelného a
přístupného fondu (např. pro Záruku pro děti).
Z dlouhodobého hlediska bychom neměli vylučovat nové finanční zdroje. Víme, že debata probíhá
již několik let. Mladí lidé mohou být dobrým důvodem, proč se snažit nalézat nové zdroje, např.:
Daň z finančních transakcí:
• Vlastní zdroje pro rozpočet EU
• Boj s daňovými podvody a daňovými úniky

Kdo podporuje evropský Plán pro mladé?
Evropský Plán pro mladé má velkou podporu všech členských stran a členských organizací Strany
evropských socialistů. Dne 22. dubna 2016 předsednictví Strany evropských socialistů – nejvyššího
rozhodovacího orgánu mezi Kongresy – jednohlasně přijalo evropský Plán pro mladé i jeho čtyři pilíře.
V prosinci 2015 a v březnu 2016 byl podpořen ministerskými předsedy zastoupenými ve Straně
evropských socialistů. Plán pro mladé byl dále podpořen ministry práce a sociálních věcí zastoupenými ve Straně evropských socialistů na jejich schůzce 16. června 2016.
Je důležité říct, že výzva, aby bylo na financování Záruky pro mladé vyčleněno 20 mld. EUR, byla
přednesena francouzským prezidentem Francoisem Hollandem a italským premiérem Matteo
Renzim v jejich společném benátském prohlášení z března 2016.
Švédský premiér Stefan Lofven ve své řeči v Evropském parlamentu v březnu 2016 podpořil myšlenku
rozšíření výměn evropských studentů nejen v rámci institucí vyššího vzdělávání, ale také v rámci
vyšších ročníků středních škol.
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Italský premiér Matteo Renzi inspiroval pilíř‚ kultura‘ v rámci evropského Plánu pro mladé svou
iniciativou navrhující investovat za každé 1 EUR vynaložené na bezpečnostní opatření 1 EUR na kulturu
a zavést pro mladé lidi v Itálii příspěvek na kulturní akce ve výši 500 EUR.
Skupina socialistů a demokratů v Evropském parlamentu odvedla skvělou práci tím, že podporovala
vytvoření evropské Záruky pro děti, která díky zapojení Skupiny socialistů a demokratů v tuto chvíli
odráží pozici celého parlamentu, přijatou rozhodnutím Evropského parlamentu ke zmírňování nerovností se zvláštním přihlédnutím k dětské chudobě ‘Reducing inequalities with a special focus on child
poverty‘ dne 24. listopadu 2015.

Čím je evropský Plán pro mladé tak zvláštní?
Evropský Plán pro mladé navržený Stranou evropských socialistů je první významnou iniciativou, s
níž přichází evropská politická strana s cílem najít ucelené řešení pro dnešní mladé lidi: Uznává,
že nezaměstnanost mladých je samozřejmě velkou tragédií, ale mladí lidé nepotřebují pouze práci, také
musíme přijmout opatření, abychom zajistili jejich sociální inkluzi a abychom bojovali s chudobou, tento
boj začíná již v dětském věku. Dále vidíme potřebu dát mladým lidem moc nejen jako ekonomickým
aktérům, ale hlavně jako kritickým občanům tvořícím samu podstatu demokracie, kterou chceme. Z
tohoto pohledu jsou pro nás vzdělání a přístup ke kultuře klíčovými faktory.
Pokrývá celou ranou fázi života jedince od dětství do dospělosti:
0

Záruka pro děti

30
Kulturní šek
Erasmus pro všechny
Záruka pro mladé

Evropa musí do své mládeže investovat hned. Jsme první a jedinou evropskou politickou stranou, která
přichází s takovým návrhem.

Nabízí evropský Plán po mladé bezprostřední řešení pro
nezaměstnanost mladých a jejich sociální vyloučení?
Ne, samozřejmě, že ne. Ale je důležitým nástrojem pro řešení nejnaléhavějších problémů, kterým čelí
dnešní mládež.
Jako Strana evropských socialistů navíc propagujeme směrnice, které změní širší makroekonomické prostředí a naruší přístup založený pouze na úsporných opatřeních, který na kontinentu
momentálně převládá a vede ke stávající krizi zaměstnanosti a k sociální krizi.
Chceme sociální Evropskou unii a sociálně-ekonomickou a monetární unii, která na první místo
postaví lidi a ne zájmy trhů (viz deklarace Strany evropských socialistů v rámci jejího předsednictví
‚Towards an EMU of sustainable economic growth and employment’ ze 16. června 2016 a prohlášení
ministrů práce a sociálních věcí zastoupených ve Straně evropských socialistů ‘Towards a Social Union‘
z února 2013).
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PILÍŘ ‘ZAMĚSTNANOST‘
Co obsahuje pilíř ‘zaměstnanost‘
v rámci evropského Plánu pro
mladé?
Pilíř ‘zaměstnanost‘ volá po revizi Záruky pro
mladé, která je v celé Evropě zaváděna od
roku 2014.
Chtěli bychom dosáhnout čtyř hlavních cílů:
• Propagovat vysoké standardy kvality pro již
existující schémata;
• Rozšířit skupinu příjemců až do věku 30 let;
• Integrovat Záruku pro mladé jako trvalou
součást Evropského sociálního modelu;
• Zvýšit financování Záruky pro mladé do roku 2020 o 20 miliard EUR.

Moment, co že to je zmíněná Záruka pro mladé?
Záruka pro děti je nový přístup k řešení nezaměstnanosti mladých lidí, která zajišťuje, aby všichni mladí lidé mladší 25 let – bez ohledu, zda jsou registrováni na úřadech práce, či nikoli – dostali konkrétní
nabídku kvalitního zaměstnání do čtyř měsíců od ukončení formálního vzdělávání nebo od chvíle, kdy
se stali nezaměstnanými.
Měli by dostat dobrou nabídku práce, vyučení, stáže nebo dalšího vzdělávání, která bude přizpůsobena
jejich individuálním potřebám a situaci. Všech 28 členských států předložilo do konce roku 2014
svůj plán a začalo s implementací záruk pro mladé.

Proč potřebujeme pilíř ‘zaměstnanost‘? Proč je nutné revidovat
stávající Záruku pro mladé?
Je to nezbytně nutné pro budoucnost Evropy! Více než 20 % mladých lidí stále nemá v Evropě
práci, jedna třetina z nich dokonce déle než rok (dlouhodobá nezaměstnanost).
A co je ještě horší, v některých zemích EU dosahuje nezaměstnanost mladých lidí až 50 %.
Tento fenomén tak vytváří reálnou hrozbu, že se mladí lidé dostanou do sociálního vyloučení
a budou marginalizováni jak z ekonomického, tak i společenského hlediska. Může vést také k
tomu, že mladí lidé ztratí naději, budou se u nich objevovat xenofobní nebo protievropské nálady
a mnohé další trendy, kterým se musíme vyhnout. Můžeme dovolit, aby se to stalo? To si nemyslíme!
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Jste si tak jistí, že je Záruka pro mladé efektivní? Je skutečně
úspěšná? A co z pohledu evropského Plánu pro mladé znamenají
„vysoké standardy kvality“?
Záruka pro mladé v několika členských státech již prokázala, že může být hybatelem změn v zaměstnávání
mladých lidí.
Podle Evropské komise za tři roky, kdy je Záruka pro mladé implementována, pomohla již více než
devíti milionům mladých lidí.2
Reference od jednotlivých mladých lidí, kteří získali podporu prostřednictvím Záruky pro mladé, ukazují
přímý pozitivní dopad jaký mají Záruky pro mladé na životy mladých lidí.
V bruselském regionu v Belgii přispěla k 25% snížení nezaměstnanosti u mladých lidí. Desítky tisíc
jich těžily z programu Záruky pro mladé ve Francii. V Rakousku, kde již funguje několik let, je vláda o
účinnosti Záruky pro mladé natolik přesvědčena, že zvažuje využití tohoto mechanismu jako povinného u mladých lidí pod osmnáct let, kteří nejsou zaměstnáni, nevzdělávají se ani neškolí (NEETS).
Podle Evropské komise je Záruka pro mladé jednou z nejrychleji implementovaných strukturálních
reforem (ne-li nejrychlejší).3 Stačila doba jen něco přes dva roky, aby několik evropských zemí zcela
změnilo přístup úřadů práce k mladým nezaměstnaným lidem a začaly jim nabízet uzpůsobené nabídky
a individualizovanou podporu (dobrým příkladem je opět Belgie).
Další známka úspěchu: Záruku pro mladé zná po pouhých dvou letech její existence 25% mladých
Evropanů.4
Vzhledem k tomu, že v různých zemích jsou již implementovány a využívány různé programy v rámci
Záruky pro mladé, musíme dbát na uspokojivou kvalitu takových programů. Znamená to, že musíme
bojovat proti nejistotě v práci, krátkodobým smlouvám a neplaceným nebo málo placeným stážím
a praxím.
Tyto trendy se snažíme potírat propagováním vyšších standardů, zejména pokud jde o sociální ochranu,
přiměřené odměňování, stabilitu, práva, zdraví a bezpečnost, typ smlouvy, související úroveň a
typ potřebné kvalifikace a dostupnost všeho dalšího, co souvisí s tréninkem. Záruka pro mladé musí
požadovat jasná a specifická pravidla pro práci a odměňování, zásady stejného odměňování a rovného
zacházení.
Programy Záruky pro mladé by navíc měly pěstovat nové a inovativní způsoby kvalitního zaměstnávání
na rychle se měnícím pracovním trhu, zejména pokud jde o sektory, jako jsou zákaznický servis, digitální
a zelený sektor.

Jak by Strana evropských socialistů zajistila maximální dosah
této iniciativy, aby se dostala i k mladým lidem pocházejícím ze
znevýhodněného prostředí?
Musíme zajistit, aby se Záruka pro mladé dostala k mladým lidem, kteří ji nejvíce potřebují. Více se musí
2
3
4

Jean-Claude Juncker, Ke stavu Evropské unie 2016, 14. září 2016, Evropský parlament ve Štrasburku
European Commission, MEMO The EU Youth Guarantee, 8 October 2014
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_eye_2016_analytical_overview_en.pdf
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snažit i veřejná sféra na úrovni úřadů práce a samotný vzdělávací systém. Zaměstnanci úřadů práce
musejí být vyškoleni, aby uměli poskytovat personalizované služby a poradenství.
Dále je nutné podpořit spolupráci se vzdělávacím systémem, sociálními službami a organizacemi
občanské společnosti – zejména s organizacemi pracujícími s mladými lidmi – aby bylo možné oslovit i ty, kteří nejsou registrováni u úřadů práce, a mohou být tedy potenciálně mimo záběr Záruky pro
mladé. Zároveň by bylo nutné zvýšit věkový limit na 30 let, neboť statistiky ukazují, že jsou riziku sociální
exkluze a nezaměstnanosti vystaveni i mladí lidé ve věku od 25 do 30 let.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat mladým lidem, kteří čelí vyššímu riziku exkluze, jako jsou dlouhodobě
nezaměstnaní a mladí migranti a uprchlíci; bylo by vhodné přijmout konkrétní opatření, která umožní
lepší oslovování konkrétních příjemců.

Dobrá, takto to ale vypadá, že to bude drahé. Z jakých peněz by se to
mělo ﬁnancovat?
Počáteční financování Záruky pro mladé, pro které bylo v roce 2014 a 2015 vyčleněno 6,4 miliard EUR
v rámci Evropské iniciativy pro mladé (YEI) není dostatečné. Musíte si uvědomit, že je omezeno
na regiony EU, ve kterých nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 25%.
V rámci Evropské iniciativy pro mladé chceme zajistit udržitelnost a udržení úrovně financování do roku
2020 dalšími 20 miliardami EUR. Abychom předešli prostému vyschnutí finanční podpory, je nutné
Iniciativu pro zaměstnávání mladých lidí dále posílit, a to zejména v kontextu přezkoumání Víceletého
finančního rámce EU.
Podporu Iniciativy pro zaměstnávání mladých pak může dále posílit financováním z Evropského sociálního fondu i z dalších národních zdrojů. Aby bylo financování účinné, voláme po zmírnění požadavků
na předfinancování a spolufinancování v rámci Iniciativy pro zaměstnávání mladých lidí.

Jaký je aktuální vývoj politiky v této oblasti?
Komise navrhuje, aby byly při přezkoumání Víceletého finančního rámce (rozpočet EU na roky
2014–2020) do roku 2020 vyčleněny na Iniciativu pro zaměstnávání mladých lidí další dvě miliardy.
To odpovídá 75% snížení efektivního financování, ke kterému dochází každým rokem.
Evropská komise zveřejnila 4. října přehled za první tři roky implementace Záruky pro mladé.
Hodnocení Komise je velmi pozitivní, představuje Záruku pro mladé jako rychle realizovanou strukturální reformu, která v mnoha členských státech pozitivně změnila přístup k zaměstnávání mladých.
Hodnocení také odráží skutečnost, že Záruka měla omezenější dopad pouze v malém počtu členských
států. Dále uvádí potřebu dalšího zvyšování kvality Záruky pro mladé a jejího dosahu, což jsou dva body,
které již zdůrazňuje Strana evropských socialistů.
Strana Evropských socialistů volá po jednotném přístupu Evropské komise: úspěšné opatření,
5

http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-603_en.pdf

-7-

PES EVROPSKÝ PLÁN PRO MLADÉ
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

jakým je Záruka pro mladé, si zaslouží odpovídající financování. Proto voláme do roku 2020 po 20
miliardách EUR, které umožní pokračování, zlepšení, posílení a rozšíření Záruky pro mladé.
Tuto jasnou zprávu vyslali ministři práce a sociálních věcí Strany evropských socialistů v prohlášení
‘Ensuring the Youth guarantee is a European success story‘5 přijatém 12. října 2016 v Lucemburku.
Záruka pro mladé je vlajkovou lodí Strany evropských socialistů, musíme ji dále podporovat a zajistit, aby
byla úspěšná ve světle voleb v roce 2019.

6

http://bit.ly/2e7MhIg
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PILÍŘ ‘VZDĚLÁNÍ‘
Proč je nutná celková úprava
programu Erasmus a jak ji
uskutečnit?
Díváme se ještě dále než jen na mobilitu pro
studenty vyššího vzdělávání. Chceme podpořit
mobilitu při vzdělávání na středních školách,
abychom dali všem možnost studia v zahraničí
bez ohledu na jejich socioekonomický původ.
Nejde pouze o rozšíření programu Erasmus+,
ale také o jeho lepší strukturu, tak, abychom
mohli zaručit vzdělávací a bezpečnostní standardy
požadované studenty a školami.
Aby tento program fungoval, je nutné, aby se zapojily neziskové organizace (pracující s mladými lidmi),
a my musíme naslouchat jejich bohatým zkušenostem.

Jak můžeme pomoci školám a studentům posílit mobilitu a výměny?
Rozšíření programu Erasmus+ nebude snadné, to je zřejmé. Ale je to příhodný projekt potřebný pro
mladé lidi.
Současně se bude muset splnit několik podmínek:
• Administrativní úkony pro školy a žáky žádající o grant se musejí maximálně omezit.
• Zaměstnanci škol musejí být řádně informováni o podpůrné struktuře, kterou mohou
využít, a která jim pomůže s řízením a administrativou příslušných složek (tzv. mobility dossiers).
• Musí se zintenzivnit vytváření partnerství mezi školami a příslušnými orgány a mezi sektorem formálního a neformálního vzdělávání.
Věříme, že by se mohly finanční pobídky poskytovat i hostitelským rodinám ve finanční tísni. Navíc by
měly možnost rozšířit si své kulturní zkušenosti.

Bude uznáváno středoškolské studium v zahraničí?
V tuto chvíli se zdá, že dlouhodobé zahraniční studium nebude středoškolským studentům
uznáváno.
Samozřejmě víme, že budou výrazně těžit z mezikulturní výměny i z možnosti rozšířit si vlastní obzory,
pokud jde o vzdělávání. Pro studenty, kteří se pro takovou přínosnou zkušenost rozhodnou, to jistě nebude ztracený rok/pololetí.
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Nicméně ale žádáme o uznání studia v zahraničí na evropské úrovni, což platí zejména o
středoškolském vzdělávání.
Jsme přesvědčeni, že skutečnost, že se vzdělávání neuznává, bere středoškolským studentům mnohé
příležitosti studia v zahraničí a školám znemožňuje, aby se zapojovaly do výměnných programů.
Pro nás jsou zde dvě důležité oblasti:
• Ujistit se, že se tohoto programu budu moci účastnit i mladší studenti: ze středních škol a
také žáci technických a odborných škol.
• Usilovat o to, aby bylo toto studium v zahraničí v dlouhodobé perspektivě uznáno.

Jak se tato politika momentálně vyvíjí?
Myšlenka, že by měl být program Erasmus+ přístupnější širší skupině osob, začíná nabírat na síle.
Evropská komise nedávno oznámila, že bude pracovat na otevření programu Erasmus+ a vytváření
větších příležitostí pro učně, školy a žáky.
Evropská komise také navrhla rozšířit rozpočet programu Erasmus+ na roky 2017–2020 o 200
milionů EUR (celkový rozpočet je 14,7 miliardy euro). Pro následující rok byly pro vzdělávací programy a
výměny v rámci programu Erasmus+ vyčleněny dvě miliardy eur. Toto ale nutně program nerozšiřuje
způsobem, který by jej více otevřel pro každého.
Téma rozšíření programu Erasmus pro všechny a zvýšení mobility studentů a žáků bylo diskutováno
na Konferenci předsedů parlamentních skupin Strany evropských socialistů v Paříži. Na schůzi
byl předložen návrh vytvoření evropského pasu pro mobilitu, tzv. ‘European Passport for mobility‘. Tato iniciativa by zvětšila prostor pro mobilitu pro všechny mladé Evropany vstupující do systému
středoškolského vzdělávání.
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PILÍŘ ‘KULTURA‘
Proč v rámci evropského Plánu
pro mladé podporovat kulturu?
Nemá Evropa tíživější problémy?
Není kultura luxus?
Více než kdy jindy musí být naší prioritou propagovat naše společné základní evropské hodnoty, jako jsou rozmanitost, pluralita, solidarita a lidská práva. V tomto kontextu je podpora
přístupu ke kultuře pro všechny, a zejména pro
evropskou mládež, nezbytně nutná.
Kultura je neocenitelným zdrojem bohatství.
Kultura má transformativní moc, která může
pomoci propagovat sociální soudržnost a zapojovat mladé lidi. Pomáhá pěstovat kritické myšlení, kreativitu a pochopení složitosti světa. Kultura
je zdrojem identity a soudržnosti ve všech společnostech. Respektování a podpora kulturních sdělení
přispívají k posilování sociálního kapitálu společenství a rozvíjejí důvěru ve veřejné instituce.7
Kultura má zkrátka potenciál k posilování aktivního občanství, podporuje občany, kteří jsou aktivními, otevřenými a kritickými členy společnosti, což je samou podstatou demokracie.
Aby byla zajištěna podpora sociální integrace a životní pohoda evropské mládeže i celého kontinentu,
musejí být kulturní politiky nedílnou součástí Plánu pro mladé navrhovaného Stranou evropských
socialistů.

Kdo by byl příjemcem kulturních šeků?
O tom by se mělo rozhodovat na národní/regionální úrovni. Kulturní šek by mohl dostat například každý
mladý člověk ve věku 16–20 let ohrožený chudobou a sociálním vyloučením. V Itálii je příspěvek na kulturu v roce 2016 poskytován mladým lidem narozeným v roce 1998 (18 let).

Kolik peněz by bylo třeba na zavedení kulturních šeků?
To záleží na tom, jaké cíle budou stanovené na národní/regionální úrovni v členských státech. Ale pro
příklad můžeme uvést, že pokud by EU chtěla nabídnout kulturní šeky v hodnotě 100 EUR, aby
podpořila v Evropě každého z přibližně 1,83 milionu osmnáctiletých mladých lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, pak by to každý rok představovalo 183 milionů EUR.
To není mnoho, k tomu, aby měli mladí Evropané přístup ke kultuře.

7

http://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/ﬁles/Think%20Piece%20Culture.pdf
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Chcete novou položku v rozpočtu EU?
Ne, to není potřebné. Rozpočtová položka již existuje. Mohli bychom v rámci programu Kreativní
Evropa přidat konkrétní prioritu, tedy přístup mladých lidí ke kultuře.
Jednou z priorit programu Kreativní Evropa je podporovat ‘rozvoj publika‘ jako prostředku ke
zvýšení zájmu o evropská kulturní a audiovizuální díla.8 Rozvoj publika spočívá zejména v podpoře
propagačních a marketingových aktivit kulturních organizací a umělců tak, aby se zvýšila jejich schopnost oslovit potenciální diváky. Větší důraz by měl být ale kladen také na možnosti publika dovolující
budování kontaktů s kulturními organizacemi a aktivitami, zejména těmi, které jsou určené pro mladé
lidi, tedy cílovou skupinu Kulturních šeků.
Zavedení této konkrétní priority by mělo probíhat společně se zvýšením financování tohoto programu,
které by bylo vyčleněno specificky na podporu přístupu mladých lidí ke kultuře, prostřednictvím (spolu)
financování evropských Kulturních šeků pro mladé. V tuto chvíli je rozpočet programu Kreativní Evropa
na období 2014–2020 pouze ve výši 1,46 miliardy eur. Tedy: pouze 40 centů na Evropana a rok. Domníváme se, že by měla Evropská unie investovat do kultury více.

Jaký druh kultury chcete podporovat?
V tomto kontextu by měl být výraz kultura chápán v širokém slova smyslu včetně hudby, divadla,
literatury, vizuálních umění, muzeí a mnoha dalších forem uměleckého a kulturního vyjádření.
Tyto kulturní šeky by měly podpořit dva rozměry účasti na kultuře: účast mladých lidí jako (pasivních) konzumentů kultury, a jako (aktivních) tvůrců, mělo by se totiž ponechat na zvážení příjemců,
jaký typ aktivity chtějí prostřednictvím šeků podpořit.

Jak se tato politika momentálně vyvíjí?
Myšlenka kulturních šeků, jejichž cílem je usnadnit mladým lidem přístup ke kultuře pro osobní obohacení a pro posílení soudržnosti společnosti, nabývá konkrétních rysů v Itálii:
V Itálii začali 15. září vydávat „kulturní bonus“ ve výši 500 eur všem osobám narozeným v roce
1998 a žijícím trvale v Itálii. Příjemci mohou tento bonus využít k nákupu knih, vstupenek na koncerty,
do divadel, kin, muzeí i k návštěvám národních parků v zemi.
Mladí lidé získají přístup do fondu poté, co se registrují on-line a stáhnou si speciální aplikaci nazvanou „18app“. Uživatelé si mohou prostřednictvím této aplikace vystavovat kupony, dokud nevyčerpají
celou částku 500 eur.
Tento program využije přibližně 575 000 teenagerů. Náklady pro italský státní rozpočet dosáhnou výše
290 mil. EUR.

8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN
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PRÁVA DĚTÍ
Žijeme na bohatém kontinentu,
proč by měl být potřeba
celoevropský program proti
dětské chudobě? Není to
národní problém jen v několika
málo zemích, kterých se to
skutečně týká? Proč by do toho
měla zasahovat EU (otázka
subsidiarity)?
Dětská chudoba je problémem ve všech členských
státech a ve všech regionech bohatých i chudých.9
Je to smutná evropská realita.
Ve své strategii Europe 2020 si EU stanovila za cíl snížení chudoby a sociálního vyloučení v Evropě. Je na
čase, aby to ve skutečnosti pocítily i děti. EU by nezasahovala do národních/regionálních plánů, ale
podpořila by opatření proti dětské chudobě na národní úrovni, a to prostřednictvím podpory z fondu
Záruky pro děti a výměny informací o nejlepší praxi mezi členskými státy.
Členské státy a regiony by dostaly prostor, aby si mohly samy zvolit opatření, která budou v jejich situaci
nejvhodnější, a to v souladu s předpisy EU stanovujícími, pro jaké účely by se mělo používat financování
poskytované prostřednictvím Záruky pro děti.

Kolik peněz navíc by vyžadovalo zavedení evropské Záruky pro děti?
Nebyla by tato Záruka extrémně ﬁnančně náročná?
Jedním z problémů je, že neexistují žádná přesná a obecně přijímaná čísla dokládající, kolik peněz se v
EU vynakládá na podporu politik zaměřených na děti. Skupina socialistů a demokratů volá po ‘zahájení
přípravy‘ Záruky pro děti v rámci EU z rozpočtu na rok 2017. Znamená to, že by Výzkumný servis
Evropského parlamentu provedl studii proveditelnosti Záruky pro děti a vyhodnotil, jaké by byly finanční
potřeby takové záruky.
Bylo by nutné vynaložit na úrovni EU více peněz pro boj s dětskou chudobou? Ano, ale stojí to za
to. Jsme ochotni bojovat za to, aby se tak stalo.

9

Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF); jeho nedávno vydaná zpráva ‘Innocenti Report Card 13’ (https://www.
unicef-irc.org/publications/series/16/) zkoumala nerovnosti v životní pohodě dětí žijících v EU, dotazovala se, do jaké míry státy dovolí, aby nejvíce znevýhodněné děti zaostávaly za ‘průměrným’ dítětem, pokud jde o příjmy, vzdělávání, zdravotní stav a
životní spokojenost. Zjištění ukazují, že velikost rozdílů mezi dětmi dole a ve středu škály může být velmi výrazná, a že ve všech
zemích tato nerovnost trvá po dobu posledních deseti let a často dochází pouze k omezenému zmenšování těchto rozdílů.
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Ale Záruka pro děti nespočívá pouze v nalezení nových peněz. Záruka pro děti by také sjednotila již existující fondy EU na podporu dětí. V tuto chvíli je možné pro dětskou problematiku použít mnoho
různých fondů EU (Evropský sociální fond, Fond Fund for European Aid to the most Deprived, Structural
funds, European School fruit and milk schemes). Toto komplikované prostředí pro financování je ale velmi nepřehledné. Dokonce ani Evropská komise a neziskové organizace podporující děti nemohou
říct, kolik přesně se utratí na opatření podporující děti, a k jakým projektům podpora směřuje.
Proto by sdružení existujících fondů (a zvýšení financování aktivit podporujících děti) společně s lepším
sledováním a vyhodnocováním programů mělo zvýšit dostupnost prostředků a zlepšit výsledky projektů
zaměřených na děti podporovaných Evropskou unií.

Jak zajistíte, aby byly zpracovány a implementovány národní plány
proti dětské chudobě?
Podmínkou, kterou by členské státy/regiony musely splnit, aby získaly přístup k financování
prostřednictvím Záruky pro děti, by mohlo být představení zřetelného a důvěryhodného národního
akčního plánu proti dětské chudobě včetně opatření navrhovaných v doporučení Komise o Investicích
do dětí.10

Předpokládáte nějaká dodatečná opatření pro zintenzivnění boje
proti dětské chudobě?
Záruka pro děti navrhovaná Stranou evropských socialistů doporučuje kroky pro řešení nejnaléhavějších
potřeb dětí. Záruka pro děti, kterou navrhujeme, se zaměřuje na zajištění následujících podmínek pro
všechny děti v Evropě:
• Zdravotní péče
• Vzdělání
• Péče o děti
• Bydlení
• Výživu
Dětská chudoba je často důsledkem chudoby rodičů. Jako Strana evropských demokratů jsme se
tedy zavázali bojovat nejen s chudobou u dětí, ale také u rodičů.
Podporujeme směrnice, které v Evropě změní širší ekonomické klima. Naším politickým bojem je změnit
přístup založený pouze na úsporných opatřeních, který na kontinentu momentálně převládá a vede ke
krizi zaměstnanosti a sociální krizi.
Chceme sociální Evropskou unii a sociální Ekonomickou a monetární unii, která na první místo staví
lidi a ne zájmy trhů (viz deklarace Strany evropských socialistů v rámci jejího předsednictví ‘Towards an
EMU of sustainable economic growth and employment’ z 16. června 2016 a prohlášení ministrů práce
a sociálních věcí zastoupených ve Straně evropských socialistů ‘Towards a Social Union‘ z února 2013).

10

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060
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Jak se tato politika momentálně vyvíjí?
V tuto chvíli probíhají v několika výborech Evropského parlamentu diskuse o tom, zda by měl rozpočet
EU pro rok 2017 obsahovat i obálku pro pilotní projekty spojené se Zárukou pro děti. Skupina
socialistů a demokratů tento krok v Evropském parlamentu velmi podporuje.
Evropská komise a části EPP ale se zavedením těchto pilotních programů váhají, neboť v nich vidí
otevřené dveře pro plnohodnotný a řádně financovaný program evropské Záruky pro děti.
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