
INICIATIVA EVROPSKÝCH OBČANŮ 
JEDEN MILIÓN PODPISŮ 

PRO EVROPSKÝ SPECIÁLNÍ ZÁMĚR 
PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST  

OBČANÉ PRO JINOU EVROPU  
Projekt evropského sjednocení přinesl mír, demokracii a prosperitu na část kontinentu 
zbídačelou a rozvalenou po dvou světových válkách. Přesto Evropská unie v dnešní 
podobě již není schopna čelit současným výzvám. Změna je žádoucí. 
 
Už vice nechceme akceptovat tuto Evropu, která dodává nezaměstnanost, podřadnou a 
špatně placenou práci, škrty v sociální ochraně, zvyšuje chudobu, ekonomický i sociální úpadek 
a konec nadějím pro budoucnost. 
 
Voláme po změně politik Evropské unie a jsme pro společenskou solidaritu, udržitelný rozvoj 
a participativní demokracii. Požadujeme velký evropský New Deal k ukončení této krize. 
 
Chceme Spojené státy evropské: nejen společný trh, ale i opravdovou společnou vládu se 
sdílenou odpovědností a pravomocemi schopnou mluvit  “jedním hlasem” ve světě. 
 

Ztratíme-li tuto možnost, ztratíme vše. 
 
Voláme evropské občany k zapojení se, k využití této šance přes občanskou – lidskou – 
iniciativu ve všech zemích Evropské unie. 
 

Touto velmi potřebnou iniciativou je právě 
 
Evropská občanská iniciativa New Deal 4 Europe pro zavedení Evropského 
speciálního záměru pro udržitelný rozvoj a zaměstnanost. 
 
Dovolte nám posbírat alespoň jeden million podpisů v nejméně 7 zemích tak, abychom 
mohli požádat Evropskou komisi připravit legislativní návrh k zavedení tohoto záměru s cílem 
ukončit současnou krizi, změnit Evropu a dát nám znovu naději. 
 

Evropští občané, nechť je náš hlas slyšen!  
 

PODEPIŠTE, PROSÍM NA 
www.newdeal4europe.eu 



INICIATIVA EVROPSKÝCH OBČANŮ 
  NEW DEAL 4 EUROPE - PRO EVROPSKÝ SPECIÁLNÍ ZÁMĚR 

PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST  
 

 

Lisabonská smlouva (článek 11.4, SEU) poskytuje možnost pro jeden milión občanů Evropské 

unie z nejméně sedmi členských států  navrhnout legislativní záměr Evropské komisi ve věcech, 

kde Evropská unie má pravomoc vytvářet zákony. Je to velmi důležitý nástroj participativní 

demokracie, jehož zavedení může pomoci získat občanskou podporu evropskému projektu v čase 

blížící se kampaně do evropských voleb, kdy populisti, nacionalisti a euroskeptici se 

shromažďují a získávají půdu pod nohama. 

Věříme, že je nejvyšší čas zapojit silně zakořeněné evropské hnutí přes Evropskou občanskou 

iniciativu, která volá po zavedení Evropského speciálního záměru pro udržitelný rozvoj a 

zaměstnanost. Limity úsporné politiky jsou dány dnešní realitou, současnou krizi je nutno 

překonat. Náš záměr má být financován vlastními zdroji - ze zdanění finančních transakcí, která 

penalizuje finanční spekulace (výnos dle odhadu Evropské komise může být až 30 mld EUR 

ročně) a uhlíkové daně, která pomůže omezit klimatickou změnu a přesunout váhu 

energetických zdrojů směrem k obnovitelným (výnos této daně dosáhne nejméně 50 mld EUR 

ročně) - a eurodluhopisy, obzvláště pak evropskými projektovými dluhopisy. Prostředky 

poskytované Evropskou unii k vypořádání se s nezaměstnaností jsou totálně neadekvátní, tedy 

naprosto nedostačující. Potřebujeme proto umístit nové zdroje do  Evropského fondu pro 

zaměstnanost, především pak mladých lidí.  

Návrh této evropské občanské iniciativy je podporován širokou škálou politických, ekonomických 

a společenských sil: evropskými federalisty, odbory, organizacemi občanské společnosti, 

starosty velkých měst a osobnostmi kulturního světa. Národní rady byly ustaveny v Belgii, 

České republice, Francii, Řecku, Maďarsku, Itálii, Lucembursku, Španělsku. Další rady se ustavují 

v dalších zemích Evropské unie. 

  

Evropští občané, nechť je náš hlas slyšen!  
 

  PODEPIŠTE, PROSÍM NA 
www.newdeal4europe.eu 


