
Sjezdová rezoluce ČSSD: Za silnou Českou republiku v silné a jednotné Evropě! 
 
Kapitalismus v éře globalizace vede k prohlubování sociálních rozdílů, k větší nerovnosti mezi 
bohatými a chudými a to jak mezi státy, tak uvnitř států. Evropská unie umožňuje tyto 
problémy řešit a je velmi důležité, abychom se na tom jako členský stát EU podíleli. 
V současné době prochází Evropská unie významnými  změnami. V roce 2019 po vystoupení 
Velké Británie z Evropské unie získá devatenáct zemí eurozóny rozhodující vliv nad dalším 
vývojem evropského projektu. Země eurozóny budou mít dohromady více než 330 milionů 
obyvatel, tj. 75 procent obyvatel a více než  75 procent hrubého domácího produktu EU/27. 
Zaujmou rozhodující postavení při rozhodování kvalifikovanou většinou v EU/27. Po 
vystoupení Velké Británie z  Unie se tak zásadně zmenší politický a ekonomický prostor 
nečlenských států  eurozóny, mezi něž patří i Česká republika. Proto je v zájmu České 
republiky včas formulovat politiku pro toto období, tak jako to učinilo Slovensko. 
Musíme mít na paměti, že již nyní se těžiště evropské integrace přesouvá do eurozóny.  Od 
roku 2015 se realizuje významný projekt dokončení hospodářské a měnové unie, jenž má být 
hotov do roku 2025. Směřuje se k postupnému vytváření hospodářské unie, měnové unie, 
fiskální unie a politické unie a jejich institucí, jejímž společným jmenovatelem bude společná 
evropská měna. Země mimo eurozónu mohou být postaveny na druhou kolej. 
Naším cílem musí být aktivní účast na rozvíjení EU v nových podmínkách s cílem zapojit se do 
integračního jádra a vstup do eurozóny. To umožní čelit globálním výzvám a zajistit našim 
lidem bezpečnost a prosperitu. Jinak se můžeme ocitnout na periferii, kde budeme odkázáni 
na mizerně placenou práci a na zboží a služby druhé kategorie. Většina zásadních rozhodnutí 
se bude odehrávat mimo náš vliv. Česká republika patří k nejlépe připraveným státům ke 
vstupu do eurozóny. Splňujeme podmínky pro vstup do mechanismu směnných kurzů ERM 
II, ve kterém musí kandidátský stát setrvat minimálně dva roky před vstupem do eurozóny. 
Je žádoucí využít příznivých podmínek a co nejdříve rozhodnout o vstupu do tohoto 
mechanismu a zároveň příznivého ekonomického vývoje ke stanovení výhodného směnného 
kurzu české koruny k euru podobně, jako to učinilo Slovensko. 
Svět se mění a s ním i pojetí charakteru práce. V rozvoji evropského průmyslu a ekonomiky 
musíme nalézt nové přístupy jak těmto změnám čelit. Humanizace práce a zajištění 
pracovních míst v době nastupující digitalizace pro nás jako sociální demokraty musí být 
stěžejním úkolem. To je úloha, kterou nelze řešit na úrovni jednoho státu. V rámci 
hospodářské a měnové unie k tomu bude mít Česká republika příznivější  podmínky než 
doposud.  Je nutná větší evropská koordinace v oblasti  změn charakteru práce a sociálních 
dopadů, které sebou tento proces přináší .  
Podporujeme proto účast České republiky v nově vzniklém Evropském pilíři sociálních práv, 
který má zajistit lepší životní a pracovní podmínky pro Evropany. Zásadně odmítáme 
kategorizování osob členským států dle země jejich původu. Naši pracující nesmí být 
evropskými zaměstnanci nižší kategorie. Spravedlivá mzda, pomoc nezaměstnaným, ochrana 
dat a soukromí zaměstnanců, nebo větší bezpečnost na pracovišti nesmí být v evropské 
politice tabu. Důležitý je i sociální dialog na evropské úrovni. Tento přístup jako sociální 
demokraté důsledně prosazujeme.   
V oblasti bezpečnosti vznikají nové hrozby. V reakci na ně prosazujeme aktivní společnou 
zahraniční politiku a vznik společné evropské armády v těsné spolupráci s NATO. Řešení 
migrační krize nevidíme v uzavírání a oplocování jednotlivých států, ale v důsledné ochraně 
vnější hranice schengenského prostoru. Evropská unie musí zároveň jednat s africkými a 
středovýchodními státy o odstranění příčin ekonomické migrace a o vhodné ekonomické 
pomoci. Musí též aktivně působit při řešení konfliktů, které vedou k migraci. Silná a jednotná 
Unie je pro spolupráci a realizaci potřebných opatření s partnerskými zeměmi nezbytná. 
Odmítáme modely společné migrační politiky, jejichž  principem jsou povinné přerozdělovací 
kvóty.  



Vyslovujeme se pro rozvíjení evropského projektu, odstranění jeho nedostatků a slabých 
míst a pro aktivní zapojení České republiky do procesu dokončování hospodářské a měnové 
unie. Hospodářská situace Česka, ve které se nyní nacházíme, k tomu vytváří příznivé 
předpoklady. Nevyužití této příležitosti může způsobit zaostávání a oslabováním pozice 
Česka a jeho vlivu v měnící se Evropě. Demokratická a dobře fungující Evropská unie je 
v našem národním zájmu. Vyslovujeme se pro přijetí odvážných řešení a využití příznivé 
situace, která se v budoucnu nemusí opakovat.  

 


