
Chcete-li zabránit tomu, aby ideje zanikly v mediálním cynismu, musíte pro ně nejprve 
vytvořit chráněný prostor. Bez stabilní platformy, která teoriím poskytne čas, aby dozrály 
v praxi, dobré ideje, které zpochybňují konvenční moudrost, pravděpodobně zapadnou, 
nebo – což je ještě horší – poklesnou na bezobsažná klišé. To platí zvlášť o pokrokových 
idejích. Vůbec není přehnané říct, že zprávy o solidaritě, naději nebo kolektivním řešení jed-
notlivých problémů dnes jen těžko upoutávají pozornost. Zejména v sevřené, „synergetic-
ké“ formě má mediální zpravodajství málo času na takové koncepty soužití. Co se prodává, 
je idea jednotlivce. Výběr, svoboda a volná soutěž jsou magnety publika, účinné jsou také 
strašné hororové příběhy, které v detailu sice působí statisticky podivně, jsou ale zveličovány 
do podoby obecného ohrožení.

Proto nelze oddiskutovat, že je třeba nejprve vytvořit názorovou platformu. To se týká 
také budoucnosti sociální demokracie v Evropě. Dřív než vůbec můžeme začít přesvědčovat 
milióny zklamaných a z politiky rozčarovaných voličů, musíme vytvořit prostor, který nám 
poskytne příležitost, abychom své poselství zformulovali ve všech jednotlivostech.

Proto bych se rád v tomto stručném pojednání, které je věnováno deseti tezím o budouc-
nosti sociální demokracie v Evropě, nejprve (teze 1–4) soustředil na to, jak bychom mohli 
nejlépe vybudovat uvedenou platformu a v návaznosti na to (teze 6–10), jak bychom 
mohli prezentovat sociálně-demokratickou politiku, o níž věříme, že je cestou k pozitivní 
budoucnosti.
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Pokud jde o možnost a schopnost zastupovat a spojovat 

lidi v celé Evropě, nemá žádné jiné politické hnutí tak 

dobré postavení jako Strana evropských socialistů (PES). 

Dějiny sociální demokracie a socialismu spočívají právě 

na myšlence masové spoluúčasti, větší transparentnosti 

a pevné víře v základy demokracie.

Přesto nesmíme toto postavení nikdy považovat za samo-

zřejmé. Nyní stojíme jako nejreprezentativnější politické 

seskupení s ohledem na náš status před dvěma velkými 

výzvami.

Za prvé – lidé v Evropě jsou hluboce rozčarováni, pokud 

jde o reprezentativnost politiky obecně. Tento pocit poli-

tické podrážděnosti víc působí na levici než na pravici. Čím 

méně mají lidé náladu volit nebo spolupracovat v politi-

ce, tím méně reprezentativní se politika stává. Socialisté 

a sociální demokraté nemohou doufat, že obstojí s úspě-

chem ve volbách, jichž se zúčastňuje polovina nebo ještě 

méně voličů. Při volbách v posledních letech, při nichž 

došlo k většímu posunu směrem k progresivní politice, 

byl zaznamenán výrazný vzestup hlasů prvovoličů a opě-

tovných voličů. V těchto volbách byla také zpravidla pod-

statně větší volební účast než v předcházejících volbách. 

K nejdůležitějším příkladům tu patří prezidentské volby 

ve Spojených státech v roce 2008 a parlamentní volby 

ve Velké Británii v roce 1997. Naopak k většímu posunu 

doprava došlo, když se volební účast dramaticky snížila. 

Tak tomu bylo nedávno v Maďarsku (2010), ve volbách 

do Evropského parlamentu v roce 2009 ve Velké Británii 

a v prezidentských volbách v roce 2002 ve Francii, což je 

ten nejznámější příklad.

 

Za druhé se stále mění způsob, jak oslovit naše přiro-

zené voličstvo, aniž bychom hovořili o rozšiřování volič-

ské základny v evropských členských státech. Radikálně 

se mění tradiční metody mobilizace a především šíření 

informací během volebních kampaní. Nejpříznačnějším 

prvkem těchto změn je kombinace nových komunikač-

ních prostředků, zejména sociálních sítí, a stále užších 

cílových skupin. Tradiční „geografická“ mobilizace sice 

stojí jako dříve na prvním místě, ale nová „na identitě 

založená“ společenství mají dnes v každé politické kam-

pani ústřední roli. Taková společenství, která spočívají na 

identifikaci s jedním požadavkem nebo tématem, umož-

ňují politickým stranám mnohostranný přístup. Nicméně 

tento přesun na politiku identifikace vedl také k posu-

nu při zprostředkování politického poselství. Už nejde 

o jednosměrnou ulici. Místo toho musejí noví „dobře 

informovaní“ voliči mít pocit, že se skutečně podílejí na 

tvorbě diskursu. K tomu přirozeně patří, aby je bylo sly-

šet hned na začátku procesu, tedy ve chvíli, kdy se daná 

politika připravuje. 

Proto se PES zavázala vytvořit z 20 000 našich stranic-

kých aktivistů nedílnou součást širokého evropského 

hnutí. Zjistili jsme, že v každé obci potřebujeme zástup-

ce, abychom znovu zapojili naše voliče a představili naše 

evropské ideály jako naléhavé. Při přípravě voleb do 

Evropského parlamentu v roce 2014 zajistíme, že naši 

aktivisté budou vysoce motivovanou a nejlépe informo-

vanou silou a že vnesou volební kampaň do života lidí.

Členové strany mají rozhodující význam pro výstavbu 

skutečně evropské strany. Poskytneme jim více možnos-

tí, aby se angažovali. Proto jsme se také rozhodli uznat 

jejich roli ve stanovách PES a ustavit „Skupinu aktivistů 

PES / PES activist initiative“, abychom vytvořili skutečně 

celoevropský aktivismus, který by byl také vnímán orgá-

ny PES.

Nadto PES v rámci konzultací v projektu Pokrokové spo-

lečnosti (Progressive Society) založí on-line komunitu, 

aby politické debaty, teze ke kampaním a také obecné 

politické požadavky mohly být sdíleny napříč kontinen-

tem. 

Vina za to, že se politika vzdálila lidem, se často dává tak-

zvané „profesionalizaci“. Přitom se poukazuje na nové 

zištné politické funkcionáře, které zajímá výlučně vlastní 

kariéra. Naštěstí je to, jak se zdá, jen vyčpělé klišé. Lidé 

nemají vůbec žádný problém s profesionalizací v práv-

nické oblasti a přirozeně ještě méně v lékařství: nikdo si 

nestěžuje na to, že lékaři jsou „kariéristé“, když se plně 

věnují svému povolání. Lidé jsou rádi, že tito lékaři mají 

požadované znalosti. Totéž by mělo platit pro politiky 

z povolání. Problémem není, že se politika profesiona-

lizovala, ale to, že je zatížena z největší části negativ-

ními souvislostmi. Honba médií za jadrnými vyjádřeními 

a jednoduchými řešeními je nevyčerpatelná. Ale to, že 

je tato potřeba nekonečná, ještě zdaleka neznamená, 

že má být uspokojena. Vedoucí politické osobnosti mají 

v lidech probouzet odhodlání. Tento druh inspirace má 

ale vycházet z praktické práce, ne z rétoriky.

Vedoucí sociálně-demokratičtí politici mají odpovědnost 

ve vztahu ke svému životu. Jejich soukromí má pocho-

pitelně být chráněno, ale jestliže obhajujeme hodnoty, 
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máme podle nich také žít. Voliči velmi dobře odlišují sku-

tečné angažmá od prázdných slov. Jaký druh poselství 

se zprostředkovává, když politici, kteří působí jako před-

sedové strany nebo dokonce jako šéfové vlád, po svém 

odchodu z politiky pokračují jako hospodářští poradci 

nebo ředitelé podniků? Je to zakázáno? Není. Ale je to 

inspirující? Jistěže ne.

Proto se PES zavázala k určitému způsobu jednání, podle 

něhož má být jednoznačně demokraticky vyhledán lídr 

do evropských voleb. V současné politice je nezbytné dát 

tvář politické platformě, zvláště při tak nesnadných vol-

bách, jako jsou ty do Evropského parlamentu. Aby tyto 

volby získaly na významu, musejí občané vědět, že jejich 

hlas může vytvořit výkonnou moc a změnit politiku. 

Proto jsme se rozhodli, že v příštích evropských volbách 

postavíme kandidáta PES na předsedu Evropské komise. 

Od tohoto kandidáta se očekává, že bude inspirovat jak 

stranické aktivisty, tak především možné voliče.

Ve svých nejúspěšnějších chvílích sociální demokracie 

nejen určovala agendu, ale také nově definovala spole-

čenské standardy – příkladem toho mohou být veřejné 

zdravotnictví, veřejné důchodové pojištění a rozumná 

pracovní doba. Z toho, co začalo jako průkopnická inici-

ativa, se rychle stal status quo. Byl to výsledek politické 

odvahy a ochoty určit a definovat standard. V posledních 

letech jsme se však přespříliš starali o takzvaný „politic-

ký střed“. Místo toho, aby progresivní strany pozitivně 

určovaly, co je politicky přijatelné, podlehly pokušení 

předpovídat, co chce mytický „přelétavý středový volič“. 

Z takové dodatečně reagující politiky nikdy nevzejde nic 

dobrého. Jen se ukáže, že někomu chybí odvaha jednat 

podle vlastního přesvědčení. A právě tento pocit pře-

svědčivosti chce PES znovu vnést do evropské politiky.

Politický „střed“ je stále se proměňující koncept, který je 

nepřetržitě otevřen pro novou formulaci svého obsahu. 

Sociální demokraté se musejí chopit každé příležitosti, 

aby tuto definici řídili. Když se pokoušíme honit za před-

pojatými idejemi o „politickém středu“, ocitáme se na 

dopravním pásu, který nás unáší stále více doprava.

Pravice v Evropě se v posledních letech v mnoha ohle-

dech změnila. Rozštěpila se na tradiční proevropské stra-

ny a na strany euroskeptické a nacionalistické. Ty použí-

vají Evropu jako obětního beránka a ignorují důsledky 

izolacionistické rétoriky. Mnohé z těchto stran zastírají 

takovou negativní politiku sociálně-demokratickými hes-

ly. Vychvalovat práva žen, sociálního státu a požadovat 

reformu finančních trhů – to jsou jen vynucená přiznání, 

pokud je neprovázejí dlouhodobá politická opatření.

Zároveň mnohé pravicové strany používají proti imigran-

tům a menšinám nepřátelskou rétoriku, aby se vetřely do 

voličské přízně. Tak využívají štvavou politikou identity 

nejistotu a strach lidí.

Při naší spolupráci s jinými demokratickými politickými 

stranami se musíme řídit našimi principy rovnosti, spra-

vedlnosti a respektu ke kulturním, jazykovým a etnickým 

nebo národnostním menšinám a používat stejné stan-

dardy ve vlastní zemi právě tak jako v cizině. Jen tímto 

přístupem spočívajícím na přesvědčení vytvoříme pro 

voliče důvěryhodnou názorovou platformu. Musíme 

být ochotni ozvat se proti každé formě nespravedlnos-

ti a nesnášenlivosti a nesmíme ji legitimizovat naším 

mlčením. Nesmíme přenechat politické pravici možnost 

definovat, co je snesitelné, zvláště pak ne, když sahá 

k taktice, kterou se využívají obavy méně odolných lidí. 

Ujišťování, že tyto obavy nejsou odůvodněné, samo 

o sobě nestačí. Musíme vytvořit solidní politické zákla-

dy, které názorně vysvětlí, jak mohou rozmanité kultury 

a identity obohatit život občanů.

V jedné z největších debat „pokrizové doby“ je ústřed-

ním tématem otázka stupně hospodářské regulace. Jed-

noduše řečeno se zdá, že se rozcházejí ti, kteří v rámci 

regulaci usilují o koordinaci překračující jednotlivé země, 

a ti, kteří chtějí jen silným členským státům umožnit, aby 

potrestaly slabé. Za touto debatou o hospodářském říze-

ní se obratně skrývá dalekosáhlá evropská diskuse – totiž 

otázka, zda chceme mít skutečnou koordinaci prostřed-

nictvím Evropské unie jako jediné jednotky nebo pouze 

řadu usměrněných kroků, které podniknou samy o sobě 

jednotlivé národní státy. 

Strana evropských socialistů si přeje posílení spolu-

práce členských stran v evropských otázkách. Musíme 

prohloubit společnou práci mezi členskými stranami ve 

vládě i v opozici, právě tak jako mezi našimi členskými 

organizacemi a relevantními aktéry.

 

PES chce být pro své členské strany a organizace nejen 

diskusní platformou, ale i místem, kde se členské strany 

scházejí, aby formulovaly politické vize, strategie a opat-

3. Určit politické těžiště

4. Evropa by mohla být mnohem lepší 
– koordinace místo izolace
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ření pro socialisty, sociální demokraty a jiné pokrokové 

síly v celé Evropě. Budeme posilovat spolupráci mezi 

členy PES, kteří mají odpovědnost za rozhodování ve 

všech institucích EU, zejména s našimi vládami, zvláš-

tě pokud předsedají Evropské radě, s našimi evropský-

mi komisaři a s našimi členy Evropského parlamentu 

a Výboru regionů. 

Tento druh koordinace povede nejen k tomu, že se bude 

na PES pohlížet jako na skutečně evropskou stranu, 

nýbrž také zdola přispěje k vytvoření husté sítě mozků 

na místní úrovni. Tak si budeme moci vyměňovat názory 

s aktivisty zdola při přípravě voleb v roce 2014 a učit se 

od nich.

Kromě toho to rozhodně přispěje k oživení spolupráce se 

zájmovými skupinami, jakými jsou naši partneři v odbo-

rovém hnutí a ve všech sférách občanské společnosti, 

a to na pravidelné a koordinované platformě.

Jedním z nejvíce šokujících aspektů současné krize je, 

jak rychle se přenáší vina za finanční krizi ze skutečnosti 

špatných bank a investičních společností na mýtus pře-

kročených státních rozpočtů. Přitom se přehlíží jednodu-

chá skutečnost, že by situace bez státních záchranných 

balíčků byla nesrovnatelně horší. Jak rychle to však zřej-

mě zapomněli stoupenci „trhů nade všechno“, kteří nyní 

volají po drastických zásazích do veřejných výdajů. Místo 

toho státní rozpočty dostaly nejen účet za krizi, ale mají 

za ni také vinu. Od té doby zatěžuje bezpříkladný tlak 

veřejné rozpočty a tím také evropský sociální model.

Naneštěstí jsou nejtišší hlasy těch, kteří úspornými opat-

řeními nejvíce ztratili. Znevýhodnění a společensky vylou-

čení jsou nedobrovolnými věřiteli takzvaných finančních 

obrů. To je nepřijatelná situace.

Z těchto důvodů volá Strana evropských socialistů po 

politické podpoře pro posílení evropského sociálního 

modelu. Musíme zabezpečit, aby se řadový občan nestal 

dlouhodobou obětí marnotratnosti a neschopnos-

ti finančního sektoru. Co Evropa potřebuje, je stručně 

řečeno Pakt o sociálním a zaměstnaneckém pokroku. 

Nejvyšší prioritu má co nejrychlejší vytváření nových 

pracovních míst. Nehledě na krizi mohou být vytvořeny 

milióny pracovních míst v nových sektorech, jako jsou 

technologie na ochranu životního prostředí, a ve zdra-

votnictví, bude-li evropské hospodářství nově struktu-

rováno tím, že se podpoří aktivní hospodářská a soci-

ální politika a politika trhu práce. To vyžaduje, aby se 

jak veřejné tak soukromé investice přesunuly do sektorů 

s intenzivní potřebou práce a aby se přitom využily evrop-

ské i národní programy na vytváření pracovních míst. 

Současně musíme naše dělníky připravovat na zaměst-

nání budoucnosti. Evropa se nesmí pokoušet vstoupit do 

soutěže se zeměmi na prahu rozvoje na základě nízkých 

pracovních nákladů. Evropská konkurenceschopnost 

musí místo toho spočívat na vysoké úrovni schopností, 

účinnosti, produktivitě a inovační schopnosti hospodář-

ství založeného na znalostech.

Má-li se zabránit masové nezaměstnanosti, je nejdů-

ležitější, aby vlády podnikly rychlá a účinná opatření 

k zachování pracovních míst, která mají budoucnost. 

Je třeba povzbudit zaměstnavatele, aby upustili od pro-

pouštění. Kromě toho se musí posílit aktivní politika trhu 

práce, aby se rychle znovu, popř. konečně integrovali 

do trhu práce jak nedávno propuštění zaměstnanci, tak 

také dlouhodobě nezaměstnaní.

 

Mělo by být jasné, že nerovnost, s níž se ve společnosti 

zachází s muži a ženami, působí tak jako dřív velmi nega-

tivně na hospodářství, sociální spravedlnost a demokra-

cii. Ženy stále ještě vydělávají za stejnou práci průměrně 

o 17,4 % méně než muži. Nezaměstnanost je postihuje 

mnohem častěji a pro nedostatek přijatelných pracovních 

míst nejsou motivovány, aby se vůbec ucházely o místo 

na trhu práce, popř. pracují mnohem častěji na špatně 

placených, velmi málo kvalifikovaných místech nebo na 

místech se zkrácenou pracovní dobou. Finanční a hos-

podářská krize a zejména následná špatně promyšlená 

úsporná opatření mají tíživé důsledky pro ženy ve veřej-

ném sektoru, kde představují 68 % zaměstnanců.

PES a její členské strany ukázaly, že ty evropské země, 

které udělaly nejvíce pro to, aby posílily práva a šance 

žen, patří k trvale vedoucím evropským společnostem, 

pokud jde o podíl žen mezi výdělečně činnými a vysokou 

míru porodnosti.

Jsme proto přesvědčeni, že otázky rovnosti pohlaví mají 

být začleněny do všech politických opatření a nástrojů 

Evropské unie a také do národních a evropských progra-

mů pro posílení konjunktury. Evropská unie by měla co 

nejrychleji přijmout Evropskou chartu práv žen, aby zlep-
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šila práva a šance žen a začala požadovat mechanismy, 

jimiž lze dosáhnout rovného postavení obou pohlaví ve 

všech aspektech sociálního, hospodářského a politické-

ho života.

Na rozdíl od svých politických protivníků PES uznává, že 

skutečný pokrok ve vztahu k rovnému postavení obou 

pohlaví je možno uskutečnit výlučně rozumnou kombi-

nací státně politických opatření. Například lepší úprava 

placené a společné péče rodičů, tak jako zlepšená před-

školní péče pro děti by příznivě působila na účast žen 

na trhu práce a na hospodářskou výkonnost, přispěly by 

k boji s chudobou – a tím k nižšímu zatížení sociálního 

státu – a v neposlední řadě by zvýšily životní šance dětí.

Jako evropští socialisté, sociální demokraté a pokrokáři 

povedeme dále boj proti globálnímu oteplování. Budeme 

pracovat na tom, aby naše politické seskupení zaujalo na 

evropské a mezinárodní úrovni postavení jako vedoucí 

síla progresivní a ctižádostivé politiky v oblasti klimatu.

PES je toho mínění, že je třeba snížit emise skleníkových 

plynů přinejmenším o 30 % do roku 2020 a o 80–95 % 

do roku 2050, přičemž je nutno stanovit závazné mezicí-

le. Je také zapotřebí stanovit obecně závazné cíle pro 

snížení emisí v oblasti letecké dopravy, lodní dopravy 

a zemědělství. Slabé rozvojové země, které se přizpů-

sobují důsledkům změn klimatu, musejí být podporová-

ny výstavbou kapacit, poskytováním znalostí a finanční 

pomocí. Ve všech rozvojových zemích se musejí vytvořit 

mechanismy a nástroje financování, mezi jinými globál-

ní systém obchodu s emisemi oxidu uhličitého a shodně 

vybavený globální fond pro opatření k zmírnění škod 

a k přizpůsobení. Finanční pomoc pro přizpůsobení se 

klimatickým změnám musí být poskytnuta jako doplněk 

k prostředkům poskytovaným v rámci spolupráce s roz-

vojovými zeměmi. Mají-li se potřebné investice uskuteč-

nit, je třeba promyslet inovativní nástroje financování.

Boj proti klimatickým změnám pomocí kroků, jakými 

jsou drastické zvýšení energetické účinnosti a podpora 

obnovitelných energií, slouží také evropské energetické 

bezpečnosti, protože se tím snižuje závislost Evropy na 

vnějších zdrojích energie. Investice do veřejné infrastruk-

tury a přeshraniční rozšíření sítí je předpokladem úspěš-

né a nové evropské energetické politiky a politiky kli-

matu. Podle našeho názoru by měla Evropská unie a její 

členské státy uvážit vydání zvláštní zelené státní půjčky 

na národní nebo také evropské úrovni. PES také doporu-

čuje zásadu sociálně spravedlivé ekologické daně, která 

by přivodila nezbytnou a hlubokou změnu vzorců naše-

ho života a vývoje.

Evropské sociální státy podstatně přispěly k tomu, že 

lidé zůstali ochráněni před nejhoršími důsledky finanč-

ní a hospodářské krize. Ale nyní stojí před ještě větším 

zatížením, které vzniká z hromadné nezaměstnanosti 

a stárnutí obyvatelstva, a to při stále se tenčících finanč-

ních zdrojích. Krizí se zvýšilo nebezpečí trvalých spole-

čenských rozkolů a nerovností. Konzervativní odpověď 

„pouze šetřit“ tuto situaci, zdá se, zostřuje.

PES odmítá tento pokus o podminování sociálního státu 

a naopak požaduje sociální platby orientované na spo-

třebu, aby byl zajištěn důstojný život důchodcům, neza-

městnaným a práce neschopným ve všech evropských 

zemích. Navrhujeme, aby do každého jednotlivého evrop-

ského zákona byla zahrnuta sociální pokroková klauzule 

a aby se při vypracování evropského zákonodárství dbalo 

na jeho důsledky pro společnost a pro životní prostředí. 

Navrhujeme Evropský pakt o mzdách, který by zaručoval 

stejnou mzdu za stejnou práci a zakotvoval nezbytnost 

rozumných minimálních mezd ve všech zemích Evropské 

unie, které by byly regulovány zákonem nebo tarifními 

smlouvami a platily by jak pro občany jednotlivých zemí, 

tak i pro putující dělníky.

Jako podstatný prvek sociální Evropy a jako předpoklad 

lidsky důstojné práce je spolurozhodování na pracovišti 

na evropské a globální úrovni klíčovým tématem budouc-

nosti. Evropská unie by měla zaručovat přednostní posta-

vení zákonů o zaměstnancích – včetně úmluv o tarifech 

a pracovních právech jako je stejná mzda za stejnou práci 

– před jinými zákony evropského vnitřního trhu.

Společně s celoevropským programem „Nové kompe-

tence pro nová zaměstnání“ se musí počítat s obsáhlými 

školícími opatřeními pro nová pracovní místa. Měly by 

být zavedeny programy, které by zaměstnavatelům brá-

nily rušit pracovní místa, například takové, které předví-

dají kombinaci pracovní doby a školících programů.

Právě tak podstatné je, aby evropská pravidla pro pod-

nikání a soutěž nesměla být v rozporu s naší schopností 

poskytovat veřejné služby. Proto věříme, že základem je 
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zákonný rámec pro silné veřejné služby na evropské úrov-

ni. Toto zákonodárství musí zaručit všem občanům uni-

verzální a rovnoprávný přístup k práci a rovněž kvalitu, 

místní autonomii, transparenci výkonu pracovní činnosti 

nezávislou na jazykových kompetencích jejich uživatelů 

a zachování jejich integrity definované národností tak, 

aby evropské zákony o soutěži a podnikání nebyly v roz-

poru s občanskými právy.

Všichni jsme si velmi dobře vědomi toho, že v září 2008 

Evropskou unii postihla nejhorší hospodářská krize v ději-

nách. Bez základní reformy finančních trhů nemůže dojít 

k trvalému rozmachu a novému modelu růstu. Hlavním 

cílem takové reformy by mělo být zabránit budoucím 

finančním krizím. Solidní regulace a dohled musí sledo-

vat dva cíle – aby finanční trhy sloužily reálnému hospo-

dářství a aby byla zajištěna finanční stabilita. Banky se 

musejí znovu soustředit na své vlastní cíle, aby sloužily 

lidem a podnikání. Stínový bankovní systém musí praco-

vat na stejných zásadách a regulačních systémech.

Proto je Strana evropských socialistů toho názoru, že 

není možné, aby občané dopláceli na bezohledné jedná-

ní finančních aktérů. Je pro nás nepřijatelné, aby sedm 

miliónů občanů ztratilo práci vinou finančních spekulací. 

Ti, kteří tuto krizi způsobili, musí být pohnáni k odpověd-

nosti. Právě z tohoto důvodu požadujeme daň z finanč-

ních transakcí1. Daň ve výši 0,05 % na každou spekulační 

finanční transakci v Evropě by ročně přinesla až 200 mili-

ard euro, které by mohly být použity na zmírnění důsled-

ků aktuální krize a na zabránění krizím budoucím.

Konzervativci a liberálové začali mluvit o regulování fi-

nančních trhů teprve v loňském roce. Jejich návrhy jsou 

ale jen slátanina; jejich angažování se ve prospěch základ-

ních reforem není přesvědčivé. Musíme postupovat roz-

hodně, abychom překonali odpor proti regulacím.

O sociálně-demokratickou ideu je v Evropě velmi dobře 

postaráno. Jen se v mnoha případech stala obětí vlast-

ního úspěchu, neboť její hlavní části jako spravedlnost, 

vysoce hodnotné veřejné služby, rovné postavení a rov-

noprávnost, jakož i daňová progrese jsou nyní obecně 

přijímány. Je to však stálý zápas, mají-li se tyto trvalé 

hodnoty přizpůsobovat stále se měnící společnosti.

Sociálně-demokratická „ideová platforma“ je založena 

na těchto prvcích:

 na zapojení našich aktivistů a tím i voličů;

 na vedoucích politicích, kteří jsou hotovi důrazně 

 hájit své hodnoty tím, že jimi žijí;

 na politické odvaze vytyčit politické zásady; 

 na koordinaci úsilí na celém kontinentu, aby se PES 

 stala skutečně evropskou stranou.

Sociálně-demokratické hodnoty a ideály spočívají dnes 

i v budoucnu na vytváření dobrých pracovních míst, na 

přizpůsobování se požadavkům ochrany životního pro-

středí, na skutečně rovném postavení obou pohlaví, na 

respektování sociálního státu a na závazku od základu 

reformovat finanční sektor, aby byl užitečný pro reálné 

hospodářství.
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1 bližší informace viz http://www.pes.org/en/financialtransaction-tax/
pes-european-day-of-action
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