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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je hodnocení realizace Lisabonské strategie Evropské unie. 

Důvodem výběru tohoto tématu byla neustále stoupající úloha evropské integrace a jejího 

prohlubování. Téma Lisabonské strategie je v souvislosti se světovou krizí často zmiňovaným 

pojmem, a proto je její evaluace namístě. Není to ani rok co skončila její platnost a pro lepší 

úspěch nové strategie je zapotřebí se poučit z minulých chyb. Desetiletí, ve kterém probíhala 

Lisabonská strategie, bylo jedním z velmi důleţitých mezníků ve vývoji evropské integrace. 

Došlo k největšímu rozšíření Evropské Unie v celé její historii a zároveň také proběhla 

ekonomická krize, která měla negativní dopad na celý svět. Lisabonská strategie poloţila 

jasný základ a vizi, jakým směrem se má Evropská unie ubírat a jak bude vypadat Evropský 

kontinent v budoucnosti. 

V posledních letech získávají čím dál důleţitější roli ve světové ekonomice integrační 

procesy. Evropská unie staví svou existenci jiţ od počátku na vzájemném sbliţování 

ekonomik členských zemí. Ačkoli se tento postup zdá jako nejlepší moţný, a jeho úspěchy 

jsou nesporné, na konci 20. století Evropa zaostávala za světovými velmocemi (hlavně USA) 

v mnoha oblastech. Lisabonská strategie, která byla přijata Evropskou Radou v Lisabonu 

a schválená tehdejšími patnácti členskými státy na jaře roku 2000, měla být východiskem 

z této situace. Specifikovala cíle a nástroje k jejich dosaţení, které měly zastavit zaostávání 

Evropy a posunout ji v časovém horizontu deseti let na úroveň ostatních vyspělých států. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit vývoj, který předcházel vzniku původní Lisabonské 

strategie. Také budou analyzovány důvody, které vedly Evropskou komisi k tomuto 

zásadnímu kroku, protoţe Lisabonská strategie i přes své neúspěchy byla zlomovou pro vývoj 

evropské integrace. Poté bude přesněji specifikována revidovaná strategie z roku 2005, která 

měla zlepšit celkovou přehlednost a tímto i její implementaci. Na závěr bude zhodnocena 

celková úspěšnost strategie za celé desetiletí. Budou nastíněny její přínosy a neúspěchy, 

a určeny jejich důvody. Na konec bude představen nový plán pro evropskou ekonomiku, 

Strategie Evropa 2020, která navazuje na Lisabonskou strategii. Přidává k ní některé záměry 

a celkově ji zefektivňuje a přizpůsobuje potřebám světové ekonomiky. Evropa má za úkol 

přizpůsobit se stále důleţitějším procesům globalizace. Strategie Evropa 2020 by se měla 

poučit z chyb své předchůdkyně a těchto nedostatků se vyvarovat. Evropské ekonomiky, které 

se úspěšně snaţily v uplynulém desetiletí implementovat Lisabonskou agendu, se dostatečně 

připravily na její zodpovědné přijetí. Má tedy vynikající předpoklady, ať jiţ na úrovni celé 
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Unie, či na úrovni jednotlivých členských států, ve kterých jiţ Lisabonská strategie stačila 

zahájit potřebné procesy k přeměně celé evropské ekonomiky na konkurenceschopnou a 

celosvětově významnou oblast. 

Poté, co skončilo období, pro které byla strategie původně stanovena (2000-2010), je 

zapotřebí provést zhodnocení její realizace ve všech oblastech hospodářské politiky, na jejíţ 

priority byla původně zaměřena. Jak se jiţ ukázalo, její implementace byla hned na počátku 

ztíţená mnoha bariérami. Jako nejvýznamnější překáţka se jeví stanovení příliš velkého 

mnoţství nejasně vytyčených cílů.  

V roce 2004 Komise rozhodla, ţe se musí Lisabonská strategie zhodnotit a měl by být 

nastíněn její další osud. Jiţ v té době bylo jasné, ţe Evropa nebude schopná do roku 2010 

splnit tak ambiciózní cíle, jaké stanovila Lisabonská strategie. Evropa se měla stát 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa. Pro její zhodnocení byla 

sestavena expertní komise pod vedením Wim Koka. Zpráva, kterou tato komise zpracovala, 

jen potvrdila dosavadní domněnky. Výsledky hodnocení, které předloţila expertní skupina, 

nebyly pro Evropu vůbec uspokojivé. Implementace strategie zaostávala a splnění jejích cílů 

bylo v nedohlednu. Evropská komise proto v roce 2005 přišla s novou verzí strategie. Cílem 

bylo znovuobnovení strategie, tentokrát s menším mnoţstvím cílů a s přehlednější strukturou. 

Bylo zapotřebí jasně stanovit další postup, který by Evropské unii mohl pomoci dosáhnout 

stanovených cílů. Bylo stanoveno méně cílů a byla zde snaha o jejich větší konkretizaci, neţ 

tomu bylo doposud. 

První kapitola se bude věnovat příčinám vzniku Lisabonské strategie. Stručně vymezí, 

jaký vývoj koncepci předcházel a co vedlo představitele Evropské unie k rozhodnutí přijmout 

takový rámec. Také nastíní předpoklady, které strategii provázely jiţ při jejím vzniku. Druhá 

kapitola se bude věnovat charakteristice Lisabonské strategie, jejím jednotlivým pilířům 

a nástrojům, které byly při její existenci pouţívány. Bude představeno hodnocení v polovině 

existence z roku 2005, a její pokračování. Třetí kapitola je věnována celkovému hodnocení 

Lisabonské strategie po skončení jejího trvání a její nástupkyni, nové strategii nazvané 

Strategie Evropa 2020. 
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2 Příčiny vzniku Lisabonské strategie 

Historický vývoj ukázal, ţe vzájemné sbliţování a prorůstání ekonomik, je správnou 

cestou pro budoucí vývoj a růst evropského kontinentu. Evropská unie (EU) prochází neustále 

se vyvíjejícím integračním procesem a proto je moţné Lisabonskou strategii (LS) chápat jako 

další krok ve sbliţování jednotlivých ekonomik. Lisabonská strategie byla jedním z programů, 

které si kladly za úkol oţivit ekonomiku Evropské unie. Obecné příčiny příjímání těchto 

programů jsou v zásadě společné. Jedním z důvodů vzniku těchto strategií je sniţování 

a předcházení výskytu krizí a sniţování nákladů na jejich překonání. Jak jiţ ukázala historie, 

jsou krize ve všech oblastech nepříznivě vnímaným jevem a působí negativně na celosvětové 

hospodářství. Vznik takovéto strategie na základě analýz zhodnotí stávající situaci, zjistí 

existující problémy a nabídne jejich moţná řešení. Dalším důvodem vzniku těchto strategií je 

celkové nasměrování budoucího vývoje hospodářské politiky (HP). Aby byla HP úspěšná, 

musí být stanoveny určité předpoklady jejího budoucího vývoje, aby následně na jejich 

základě, mohla být vykonávána ta aktuální. V EU hrají strategie důleţitou roli, protoţe 

ekonomiky EU lze označit za smíšené s vysokým podílem státu na hospodářství
1
. 

Představy o tom, jakým směrem se bude dále ubírat evropská integrace, se postupně 

vytvářely v průběhu 90. let 20. století. Dosavadní ekonomické výsledky, politická a sociální 

situace, to vše byly aspekty, které předcházely stanovení lisabonských cílů. Tyto cíle byly 

stanoveny zodpovědně, vzhledem k předchozím událostem a dosavadním zkušenostem. V té 

době se dosaţení těchto velice ambiciózních cílů zdálo naprosto reálné. Ekonomika rostla 

a prohlubování integrace se zdálo jako nejlepší moţné řešení pro budoucí vývoj. 

 

2.1 Evropská unie v období 90. let 20. století 

Evropská unie měla v historii Evropy důleţitou roli. Sdruţovala nejvyspělejší ekonomiky 

a tím získala dominantní postavení v rámci celé Evropy. Evropská unie dosáhla mnoha 

nesporných úspěchů. Období 90. let 20. století by se z hlediska EU dalo hodnotit obecně 

pozitivně. Byly naplněny některé stanovené cíle a tím posílena úloha EU. Vývoj však také 

zaznamenal některé přetrvávající bariéry, které musely být odstraněny, aby bylo moţno 

dosáhnout dalšího pokroku. 

                                                 
1
 www.phil.muni.cz/angl/conference/students/.../Baresova-Brysa.doc, 2011. 
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Vývoj předcházející přijetí Lisabonské strategie 

Aby vůbec mohla vzniknout myšlenka na přijetí takovéto strategie, a bylo moţné 

předpokládat schopnost EU ji realizovat, musel jejímu přijetí předcházet určitý vývoj. 

Předpoklady pro tak důležitý krok získávala EU hlavně v posledním desetiletí dvacátého 

století, kdy došlo k uskutečnění některých dosavadních záměrů. Na počátku 90. let se 

podařilo podstatně rozšířit sféru komunitarizace
2
 i do neekonomických oblastí. Došlo také ke 

spuštění vnitřního trhu, v oblasti průmyslových výrobků byl dokonce rozšířen i na tři 

nečlenské země
3
. Všechny tyto události ukazovaly výhodnost integrace pro všechny 

zúčastněné strany. Čím lépe společně dokázaly státy vycházet, tím byly výsledky více 

pozitivní. Počátkem devadesátých let došlo k naprostému přerozdělení dosavadního světa 

rozpadem sovětského bloku. To bylo výzvou pro EU k dalším důleţitým krokům v rámci 

integrace. 29. května 1990 byla v Paříţi podepsána smlouva o založení Evropské banky pro 

obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), která měla 

poskytovat finanční podporu zemím střední a východní Evropy. Většina z nich byla jiţ v té 

době rozhodnuta se jak ekonomicky, tak i politicky přimknout k EU. Bylo to pro ně výhodné 

jak ekonomicky, tak i politicky. 

Důležité události 

Významnou událostí v dějinách Evropy bylo sjednocení Spolkové republiky Německo 

(SRN) s Německou demokratickou republikou (NDR) na podzim roku 1990. Evropská 

společenství (ES) se fakticky rozšířila o jeden stát a Německo se stalo jednou z vedoucích 

evropských mocností. Pod vlivem politických změn konce 80. let 20. století i nových výzev 

a rizik konce tisíciletí, bylo zapotřebí věnovat pozornost vytvoření rámce pro uţší politickou 

spolupráci v oblasti zahraniční politiky, justice a vnitřní bezpečnosti. Roční jednání 

vyvrcholilo v Maastrichtu ve dnech 9. a 10. prosince 1991, kde hlavy států a vlád členských 

zemí přijaly návrh smlouvy o EU. Tento návrh znamenal důleţitý mezník v historii EU. Dne 

7. února 1992 došlo k podpisu Smlouvy o Evropské unii, jinak často také nazývané 

Maastrichtská smlouva, čímţ se ES definitivně přejmenovala na EU. Tato smlouva se stala 

součástí primárního práva EU
4
 a znamenala jeden z důleţitých mezníků ve vývoji evropské 

integrace. 

                                                 
2
 Tímto se rozumí přenesení oblasti z druhého nebo třetího pilíře EU do pilíře prvního. 

3
 Členové Evropského sdruţení volného obchodu a to Norsko Island a Lichteštejnsko. 

4
 Primární právo EU je vytvářeno členskými státy a je tedy zásadně tvořeno mezinárodními smlouvami. Kromě 

tří zřizovacích smluv všech tří – Paříţská, Římská a Maastrichtská (dnes jiţ jen dvou – Paříţská smlouva zanikla 

2002) Společenství jsou to také všechny jejich změny a doplňky, resp. revize. 



6 

Dne 1. ledna 1993 byly naplněny čtyři základní ekonomické svobody a to: volný pohyb 

zboţí mezi členskými státy bez jakýchkoli překáţek; volný pohyb osob mezi členskými 

zeměmi s právem usadit se, pracovat a ţít v kterékoli zemi ES; volný pohyb kapitálu mezi 

členskými zeměmi bez jakýchkoli omezení a překáţek; a volný prostor pro poskytování 

sluţeb po celém území ES, čímţ byla ukončena dlouhodobá příprava k vytvoření Evropského 

hospodářského prostoru (EHP, European Economic Area - EEA). V roce 1994 EU a 7 členů
5
 

Evropského sdružení volného obchodu (European Free Trade Association, EFTA) vytvořily 

EHP, společný trh 19 zemí
6
. V praxi však některé překáţky nebyly nikdy úplně odstraněny 

a přetrvávají dodnes. 

Dne 1. ledna roku 1995 byla EU rozšířena o další tři členské státy a to Rakousko, Finsko 

a Švédsko. Toto čtvrté rozšíření bylo pro EU, jak se později ukázalo, velmi prospěšné. Dne 

17. června 1997 byla podepsána Amsterodamská smlouva, jeţ revidovala Smlouvu o EU 

i zakládající Římské smlouvy. Stanovila také plány na reformu orgánů EU, které byly 

bezpodmínečně zapotřebí vzhledem k předpokládanému rozšiřování. Dne 1. ledna 1999 byla 

na světové trhy uvedena jednotná měna "EURO", která je hlavní částí hospodářské a měnové 

unie, a to jedenácti členských států EU (SRN, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, 

Itálie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Rakousko). Tyto státy začaly tuto měnu 

pouţívat v bezhotovostní podobě, tedy zatím pouze pro obchodní a finanční transakce, ale i to 

byl velký úspěch, protoţe zavedení mincí a bankovek do oběhu bylo jiţ pouze otázkou času. 

Mince a bankovky byly dány do oběhu aţ o tři roky později, dne 1. ledna 2002. Euro bylo 

tehdy zavedeno v hotovostní podobě ve dvanácti členských zemích. Do oběhu byly dány 

euromince a eurobankovky. Těmito zeměmi byly: Německo, Rakousko, Belgie, Francie, 

Lucembursko, Nizozemí, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Itálie a Irsko. Tímto 

vstoupil integrační proces do další ze svých důleţitých vývojových fází. 

Problematické rysy přijetí Lisabonské strategie 

Ovšem ne všechny aspekty ekonomického vývoje byly zcela bez problémů. Na prvním 

místě byla neustále přetrvávající vysoká míra nezaměstnanosti, která se pohybovala průměrně 

okolo 10% v celé Evropě. EU nedokázala prosadit ve světovém fóru, na tehdejší poměry 

poměrně přísné představy o ochraně ţivotního prostředí a ani podmínky liberalizace 

                                                 
5
 Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. 

6
 WTO: Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, EU: Belgie, Francie, Itálie, 

Lucembursko, SRN a Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko a Španělsko. 
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mezinárodního obchodu v rámci Světové obchodní organizace (World Trade Organization, 

WTO). I přes všechny snahy, se nepodařilo odstranit veškeré bariéry vnitřního trhu. 

Cíle, které byly v rámci LS vytyčeny EU na desetileté období, byly velice ambiciózní 

a pro jejich dosaţení musely být přizpůsobeny jednotlivé postupy, jak na komunitární, tak na 

národní úrovni. Jednotlivé členské státy musely tyto záměry zohlednit při vytváření svých 

hospodářských politik. Jednotlivé vlády musely být schopny tuto strategii aplikovat do 

fungování svých národních ekonomik. Cíle LS byly jiţ v době, kdy byla tato usnesení přijata, 

velmi ambiciózní i pro 15 členských států
7
, které ji ratifikovaly. Vzhledem k faktu, ţe jiţ 

v roce 2000 bylo jasné, ţe dojde k dalšímu rozšíření Unie, naskýtá se otázka, zda byly tyto 

cíle opravdu splnitelné vzhledem k nízké ekonomické úrovni potenciálních kandidátů. 

Bohuţel, dosavadní vývoj ukázal, ţe jednotlivé oblasti strategie působily protichůdně, 

mnohdy aţ neslučitelně a reálné ekonomické výsledky nebyly zrovna uspokojivé. 

Aby mohlo být zodpovědně rozhodnuto o dalším směřování evropské integrace, muselo 

být přihlédnuto i k předpokládanému rozšíření Unie s ohledem na dosavadní situaci v nově 

přistoupivších státech. Pro země střední a východní Evropy musely mít důvody přijetí 

takovéto strategie velmi vysokou vypovídací hodnotu. Všechny kandidátské země si totiţ 

v minulosti prošly jiţ řadou nemalých změn a ne vţdy byly tyto změny pozitivní. Samozřejmě 

se i EU přes své nemalé úspěchy potýkala s určitými problémy
8
. Potenciální kandidátské 

země se jiţ těmto problémům chtěly vyhnout, a proto zde panovala určitá nevole. Důvody pro 

vznik strategie se však zdály být podloţené dostatečnými argumenty, které nakonec podpořily 

její přijetí.
9
 

 

2.2 Vnější a vnitřní důvody přijetí Lisabonské strategie 

Myšlenka LS byla specifikována na základě situace, která panovala v Evropě na konci 90. 

let 20. století. Hospodářský vývoj EU koncem 90. let 20. století nelze označit za příznivý. 

Ve srovnání s jinými konkurenčními zeměmi
10

 byl tento vývoj značně neuspokojivý. Příčiny 

byly spatřovány především v nerealizovaných ekonomických reformách, v nadměrných 

a dlouhodobě neudrţitelných sociálních výdajích. Dalším důvodem byla přetrvávající nízká 

                                                 
7
 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, 

Španělsko, Portugalsko, Finsko, Rakousko a Švédsko. 
8
 Největším problémem byla nezaměstnanost, dále to byly nedostatky v inovacích a vývoji, zaostávání za 

ekonomickými konkurenty. 
9
 www.phil.muni.cz/angl/conference/students/.../Baresova-Brysa.doc, 2011. 

10
 Zejména USA a Japonsko byly v hospodářském vývoji napřed. 
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míra investic do výzkumu a vývoje a také do rozvoje lidských zdrojů. Vzhledem k některým 

dalším faktorům, jako nepříznivý demografický vývoj v Evropě, strukturální změny 

v ekonomice jednotlivých členských zemí a to vše v podmínkách rostoucí globalizace, bylo 

stále více zřejmé, ţe EU potřebuje komplexní hospodářskou strategii, prostřednictvím 

které by bylo možné dosáhnout vyššího hospodářského růstu při zachování principů 

evropského sociálního modelu
11

. 

Vnější důvody vzniku Lisabonské strategie 

Vzhledem k důleţitým změnám ve světové ekonomice během 90. let, působily na EU 

mnohé vnější vlivy, které zapříčinily tlak na zvyšování růstu a zlepšování ţivotní úrovně na 

kontinentu. Ke konkurenci v podobě USA se přidaly i další rychle rostoucí ekonomiky jako 

např. Čína a Japonsko a EU se musela, pokud chtěla i nadále zaujímat důleţité místo ve 

světové ekonomice, přizpůsobit novým vlivům. 

Outsourcing 

Začátkem 90. let 20. století došlo k mnoha změnám ve světové ekonomice. To mělo 

pozitivní vliv na proces globalizace. Docházelo ke globalizaci finančních toků a tím se 

zvyšovala mobilita kapitálu. Celosvětově začaly být uzavírány dohody o ochraně investic 

a zamezení dvojího zdanění. To zapříčinilo intenzifikaci kapitálových toků. V Evropě v té 

době přetrvávala vyšší míra zdanění a vysoká institucionální ochrana trhu. To mělo 

samozřejmě ne příliš pozitivní vliv na rozhodování investorů při umísťování výroby 

a investic. Začali odcházet ze západní Evropy a přesouvat výrobu jinam, do konkurenčních 

států. Tento jev je nazýván outsourcing. Tímto se začal sniţovat počet pracovních míst na 

evropském kontinentu a tudíţ zvyšovat nezaměstnanost. Vývoj nezaměstnanosti v Evropě je 

zobrazen v grafu č. 2.1. Je zde srovnán vývoj nezaměstnanosti v eurozóně s patnácti 

nejvyspělejšími státy EU. Jak je patrné z grafu, od roku 1995 měla nezaměstnanost tendenci 

ve vyspělých zemích klesat. V tomto směru však Evropa neustále zaostávala za konkurencí. 

                                                 
11

 http://www.societas.cz/societas4/lisabon.htm, 2005. 
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Graf č. 2.1: Vývoj nezaměstnanosti v Evropě v letech 1990 – 2000 

 
Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_l

fs/data/database#, 2011; vlastní zpracování. 

Pád železné opony 

Dalším aspektem byl rozpad dosavadního rozdělení světového hospodářství. Po rozpadu 

Sovětského svazu přestala být Evropa hospodářsky rozdělená na dvě části. Doposud panovalo 

rozdělení na západní a východní blok. Z politických a bezpečnostních důvodů se většina 

evropských států z východního bloku přiklonila na stranu EU. To však pro Unii znamenalo 

přizpůsobení se novému stavu a potřebu určitých ústupků v hospodářské oblasti. Konkrétně se 

to projevilo při uzavírání tzv. eurodohod. Tímto krokem tehdy EU nabídla státům jistou 

výjimku, která otevírala trh EU asociovaným státům rychleji. To samozřejmě zvýšilo 

konkurenční tlak na EU. 

Změna od průmyslu k výzkumu 

Uplatnění tzv. „new economics“ v USA, coţ znamená přechod od ekonomiky zaloţené na 

těţkém průmyslu na novou, zaloţenou na podpoře technologií a výzkumu, znamenalo počátek 

zaostávání Evropy za USA, neboť většina členských států se tomuto přechodu bránila. Rozvoj 

informačních technologií, investice do výzkumu a nových technologií, byly v Evropě značně 

podceněny a tímto se začala prohlubovat technologická mezera mezi Evropou a USA. Dodnes 

je výše prostředků vynakládaných do těchto oblastí v Evropě niţší neţ v USA
12

. 

                                                 
12

 V \EU se tyto výdaje i v roce 2008 stále pohybovaly pod úrovní 2% zatímco v USA dosahovaly tyto výdaje 

skoro 3% GDP. 
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Vnitřní důvody vzniku Lisabonské strategie 

Stejně jako na vznik působilo mnoho faktorů vnějšího světa, hrály důleţitou roli při 

vzniku strategie i vlivy vnitřní. Ekonomická nestabilita, stále přetrvávající míra 

nezaměstnanosti a jistá technologická rigidita v Evropě, to vše byly příčiny, které volaly po 

změně a řešení. 

Bariéry vnitřního trhu 

Odstraňování bariér vnitřního trhu mělo za následek zesílení vnitřní konkurence. Zesílila 

se konkurence uvnitř EU a to hlavně v sektoru sluţeb. Aby mohl vnitřní trh bezproblémově 

fungovat, bylo zapotřebí uvolnit pohyb osob v rámci pracovního trhu. V jednotlivých státech 

však neustále panovala neochota odstranit některá omezení pro určité profese. Státy si tímto 

chtěly zabezpečit ochranu vlastního trhu práce. 

Navzdory velkým snahám zde stále byl, a nejspíš ještě nějakou dobu bude, problém 

s jazykovým vybavením evropských občanů. Těţko se bez potřebné jazykové znalosti mohou 

bez problémů uplatnit na trhu práce občané členských zemí, jeţ nemají dostatečné jazykové 

vybavení. 

Rozdílnosti v ekonomické úrovni 

Dalším z problémů byla odlišná ekonomická úroveň jednotlivých členských států. Rozdíly 

byly značné nejen mezi státy, ale i mezi jednotlivými regiony. Tato heterogenita si vyţádala 

strukturální reformy, coţ se promítlo do nákladů a celkového rozpočtu EU. Uzákonění 

Evropské měnové unie (European Monetary Union, EMU) v Maastrichtské smlouvě si 

vyţádalo mnoho různých opatření, jeţ ne všechna byla prospěšná pro ekonomický růst. 

Dlouhodobě to však mělo mít pozitivní vliv na ekonomiky jednotlivých států. Plnění 

konvergenčních kritérií si totiţ vyţádalo přísnou fiskální disciplínu, coţ ztíţilo zavádění 

některých prorůstových opatření
13

. 

Odlišná daňová politika 

Další z překáţek bránících udrţitelnému růstu byla, je a zřejmě i bude různá daňová 

politika jednotlivých států. I přes mnohé snahy harmonizovat daňové systémy, zůstává tato 

oblast značně různorodá. Dosavadní vývoj a další rozšiřování naznačuje, ţe sjednocení 

daňových systémů stále zůstává otázkou budoucnosti. Státy nejsou příliš ochotné k jakékoli 

                                                 
13

 www.phil.muni.cz/angl/conference/students/.../Baresova-Brysa.doc, 2011. 
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harmonizaci daňových systémů. Kromě těchto rozdílů, si je EU vědoma i mnohých problémů 

s daňovými úniky, coţ je snazší díky liberalizaci kapitálových toků. 

Vysoká míra zdanění 

V neposlední řadě stále panovala v Evropě vysoká míra zdanění, coţ bezprostředně 

brzdilo ekonomický růst. Při tak vysoké mobilitě kapitálu byly vysoké daně spíše 

demotivující. V roce 2000 si to jiţ mnohé členské státy uvědomovaly, a proto prosadily 

určitou daňovou reformu. Přesto ale byla průměrná míra zdanění v roce 2001 v EU15 41,1 %, 

coţ znamenalo mírný nárůst oproti roku 1995, kdy se jednalo o hodnotu 40,8 %. Ovšem 

rozdíly v míře zdanění jsou v jednotlivých státech velmi výrazné. Ve srovnání s hlavními 

konkurenty, USA (29,6 %) a Japonskem (27,1 %) jde o výrazně vyšší daňovou kvótu a tím 

pádem niţší konkurenceschopnost EU 
14

. 

Nedostatek inovací 

Dalším problémem v zaostávání EU za svými konkurenty byla nedostatečná míra inovací. 

To znamenalo, ţe pro zlepšení situace bylo třeba provést mnoho změn v různých oblastech. 

Problémem číslo jedna byl v EU velký rozdíl mezi soukromými a veřejnými investicemi do 

vědy a výzkumu. Situace se sice neustále vyvíjela pozitivním směrem, ale dosaţení úrovně 

konkurence by se dalo označit spíše za dlouhodobý cíl, jehoţ se EU snaţí dosáhnout. Zatímco 

aţ 80 % investic do vědy a výzkumu v Japonsku šlo z prostředků soukromých firem, v EU 

tomu bylo jinak. V posledních 15 letech se měnil poměr mezi podnikovými, soukromými 

a vládními investicemi. Před patnácti lety byla většina vědecko-výzkumných investic 

v Evropě financována z podnikových prostředků, konkrétně firmy investovaly do vědy 

a výzkumu 62 % podílu vědecko-výzkumných investic k HDP, vlády v EU kolem 38 % 

celkových výdajů na vědu a výzkum, které dosahovaly jen 1,71 % HDP. V EU totiţ neustále 

zůstával dost vysoký podíl státních podniků, nebo podniků s částečnou státní účastí. Přesto 

byl ale rozdíl menší neţ v Japonsku či USA, kde americké firmy investovaly do vědy 

a výzkumu 69 %, z veřejných prostředků pak 27 %, celkově pak technologické investice 

v USA činily 2,77 % HDP. V Japonsku náklady na vědu a výzkum tvořily 2,82% podíl na 

HDP. Tlak na efektivitu těchto investic, na urychlenou aplikaci do výroby byl tak v Evropě 

znatelně niţší. 

 

 

                                                 
14

www.phil.muni.cz/angl/conference/students/.../Baresova-Brysa.doc, 2011. 
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Překážky institucionálního charakteru 

Další překáţkou pro evropskou ekonomiku byla její zastaralost v institucionálním 

hledisku. V Evropě byly veškeré institucionální úkony daleko zdlouhavější a nákladnější neţ 

u konkurence. Tyto institucionální překáţky bránily efektivnímu rozvoji celkové ekonomiky. 

Proto bylo jako jeden z cílů LS definováno tyto postupy zpřístupnit, zrychlit a zefektivnit, aby 

byl umoţněn celkový rozvoj. Měla se tím zvýšit ochota k zakládání nových podniků 

a instituce by se tímto měly přiblíţit blíţ k občanovi. 

Inovace, investice do vědy a výzkumu 

EU si kladla za jeden z cílů začít motivovat soukromé podniky k vyšším investicím do 

vědy a výzkumu. Důleţité bylo motivovat firmy k inovativní činnosti pomocí různých 

intervencí a subvencí. Inovační činnost byla jednou ze stěţejních, ve kterých Evropa 

zaostávala za svými konkurenty. Podniky v Evropě měly také problém v přístupu ke kapitálu. 

Finanční trhy v Evropě nebyly zdaleka tak transparentní jako například v USA. Z toho tedy 

vyplynul poţadavek na změnu stávající situace na finančních trzích, aby byl firmám umoţněn 

lepší přístup ke kapitálu a tím zvýšena i jejich motivace k investicím do vědy a výzkumu. 

Nízký podíl rizikového kapitálu 

K dalším nedostatkům v Evropě patřil nízký podíl rizikového kapitálu. V Evropě stále 

převládal spíše konzervativní přístup k investicím. Tento rizikový kapitál (v angličtině tzv. 

„ventures capital“) mohl výrazně podpořit flexibilitu firem a zvýšit jejich ochotu ke změnám, 

coţ mohlo pomoci zvýšit jejich konkurenceschopnost. Pro srovnání v letech 1998-2001 

v USA činil podíl rizikového kapitálu 0,163 % investic, v EU jen 0,044 %
15

. 

Technologická rigidita 

Jedním z problémů, který nadále způsoboval zaostávání Evropy za konkurencí, byla určitá 

technologická rigidita. Tu zapříčiňovala existence pouze národních patentů. Během fungování 

strategie měl vzniknout tzv. evropský patent, čímţ by se sníţily náklady a hlavně také časová 

náročnost patentového řízení. V červnu 2002 Evropská komise (EK) sice navrhla přijetí 

evropského patentu, ale neschopnost prosadit angličtinu jako jediný oficiální jazyk 

v patentovém řízení způsobila, ţe je EU stále bez jednotného evropského patentu. 

 

                                                 
15

 www.phil.muni.cz/angl/conference/students/.../Baresova-Brysa.doc, 2011. 
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Problémy v penzijních systémech a systémech sociálního zabezpečení 

Jedním z mnoha problémů v hospodářské oblasti EU byla také neudrţitelnost dosavadních 

systémů sociálního zabezpečení včetně penzijních systémů. Bez jejich radikální reformy by 

byla celá soustava lisabonských cílů v podstatě nerealizovatelná. Z toho důvodu 

rozpracovávala LS tuto otázku zcela samostatně v sociálním pilíři. 

Nezaměstnanost 

Asi největší výzvou a jedním z největších problémů, byla pro EU neustále relativně 

vysoká míra nezaměstnanosti v celé Evropě. Většina evropských států se neúspěšně potýkala 

s problémem nezaměstnanosti a LS měla tento problém radikálně řešit. Předpokládalo se, ţe 

pokud se Unii podaří sníţit míru zaostávání za ostatními konkurenty a zvýšit tím podíl 

hospodářské činnosti, tak by to mohlo evropskou ekonomiku popohnat natolik, ţe by se míra 

nezaměstnanosti podařila sníţit, dle některých předpokladů, aţ na přirozenou úroveň. 

Samozřejmě, ţe sniţování nezaměstnanosti nebylo podmíněno pouze hospodářským růstem. 

LS zároveň předpokládala i investice do lidského kapitálu a mnoho dalších podpůrných 

činností pro uskutečnění tohoto cíle. 

Nízká mobilita pracovních sil 

Dalším z problémů evropského trhu práce byla velmi nízká mobilita pracovních sil a to 

především na regionální úrovni. U evropských občanů stále převládala jistá míra neochoty 

ekonomicky aktivních obyvatel stěhovat se za prací. Existovaly pro to mnohé, často 

i opodstatněné důvody. Jedním z nich byla například jiţ vzpomínaná neznalost cizích jazyků. 

Dalším můţe být odloučení od rodiny, velká vzdálenost. Je zde i problém některých jedinců 

s adaptací v novém prostředí. 

 

2.3 Perspektivy naplňování Lisabonské strategie 

Jiţ při formulaci LS se Evropská rada (ER) dopustila mnohých chyb. Bylo jasné, ţe EU 

potřebuje určitou komplexní strategii HP, která by pomohla lépe koordinovat fungování EU. 

LS byla pro tento úkol velice perspektivní a zdálo se, ţe by mohla být správnou cestou pro 

EU do 21. století. Důleţitou roli v jejím uskutečnění měly samotné členské státy. Byl 

zapotřebí jejich zodpovědný přístup při implementaci Lisabonské agendy. Sloţitost a nejasná 

formulace cílů nakonec zapříčinily nedostatečnou důvěru ze strany členských států a tímto 

i nedostatky v začleňování Lisabonských cílů na národní úrovni. 
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Časový plán pro naplnění Lisabonské strategie 

LS byla specifikována na desetileté období (2000-2010), během kterého mělo být 

dosaženo jednotlivých cílů. Ke splnění základního cíle – stát se nejkonkurenceschopnějším 

hospodářským prostorem světa – stanovilo zasedání ER v Lisabonu osm parciálních cílů
16

: 

1. Informační společnost pro všechny 

2. Vytvoření evropského výzkumného prostoru 

3. Odstranění překáţek pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky 

4. Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu 

5. Vytvoření integrovaných finančních trhů 

6. Lepší koordinace makroekonomických politik 

7. Aktivní politika zaměstnanosti 

8. Modernizace evropského sociálního modelu 

                                                 
16

 Klvačová, Malý, Mráček, 2006. 
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Evropská komise stanovila také časový harmonogram pro naplňování LS a jejích 

jednotlivých dílčích cílů. (viz. tabulka č. 2.1). 

Tabulka č. 2.1: Časový harmonogram Lisabonské strategie 

Časový harmonogram Lisabonské strategie 

2001 
Registrace a vyhodnocení státní pomoci 

Strategie zjednodušení regulace 

2002 

Nový regulační rámec pro veřejné zakázky 

Nový regulační rámec pro elektronický obchod 

Národní akční plán proti vyloučení a chudobě 

Vyhodnocení sociálních politik 

2003 

Jednotný trh rizikového kapitálu 

Nový regulační rámec pro telekomunikace 

Větší otevření trhu elektrické energie pro podnikovou sféru 

Šestý rámcový program výzkumu a vývoje 

Liberalizace trhu transevropské ţelezniční nákladní dopravy 

2004 

Jednotný Evropský vzdušný prostor 

Další otevření trhu plynu – pro podnikovou sféru 

Regulační rámec pro zdanění úspor 

Regulační rámec pro zdaňování energií 

2005 

Jednotný trh pro všechny finanční sluţby 

Otevření trhů elektřiny pro spotřebitele 

Start Evropského systému obchodování s emisemi CO2 

2006 Druhá fáze otevírání trhu poštovních sluţeb 

2008 Liberalizace trhu veškeré mezinárodní ţelezniční nákladní opravy 

2009 Nová, resp. konečná fáze otevření trhu poštovních sluţeb 

Zdroj: Klvačová, Malý, Mráček, 2006; vlastní zpracování. 

Nedostatky při vzniku Lisabonské strategie 

Na jednání ER v Lisabonu v březnu 2000 došlo k formální integraci tří dosud fungujících 

procesů
17

 do procesu Lisabonského. To mělo zlepšit provázanost a koordinaci HP, které mají 

dopad na vývoj EU. LS tak dostala základní obrysy především v ekonomické rovině. 

V průběhu několika dalších let po zformulování základního cíle
18

  byla na jednáních ER 

rozšířena o sociální a environmentální rozměr. Tímto se však stala značně nepřehlednou 

                                                 
17

 Lucemburského, Cardiffského a Kolínského (blíţe viz. 2. Kapitola). 
18

 Stát se do roku 2010 „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou 

udrţitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudrţností.“ 
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s příliš velkým mnoţstvím často i vzájemně si odporujících cílů. Některé cíle byly stanoveny 

velmi obecně, byly obtíţně kvantifikovatelné a bez konkrétního časového rámce pro 

naplňování. To samozřejmě její důvěryhodnost ze strany členských států příliš neposílilo. 

Dalším nedostatkem, který vznikl jiţ při formulování LS bylo, ţe nebyly dostatečně 

provázány a vyuţity existující nástroje pro koordinaci HP. Formálně sloučené dosavadní 

procesy tak byly nadále vyhodnocovány a koordinovány spíše samostatně. Rovněţ 

z institucionálního hlediska nebyla LS pojata příliš šťastně. Nebyly vytvořeny vhodné 

mechanismy, které by zabránily duplicitám a formulování nových cílů a opatření. 

Nadměrné množství nejasně formulovaných cílů a nevhodně nastavený systém řízení 

Lisabonského procesu se ve svém důsledku promítly v nedostatečné implementaci cílů 

a opatření jak na evropské, tak zejména na národní úrovni. Lisabonská agenda nebyla ze 

strany jednotlivých členských zemí vnímána jako dostatečně konzistentní a byla spíše na 

okraji zájmu politických elit i široké veřejnosti. Bylo zřejmé, ţe v takové podobě LS nemohla 

představovat skutečný nástroj koordinace HP členských zemí EU
19

. 

Pochybnosti Evropského parlamentu 

V červenci roku 2000 přijal Evropský parlament (EP) usnesení, v němţ sice uvítal, ţe 

došlo ke shodě ohledně souboru politik, jak bylo stanoveno v závěrech ER, ale zároveň 

vyzval k přijetí interinstitucionální dohody. V následujícím roce se Parlament zabýval 

přípravnými pracemi Rady před jarním zasedáním a vyjádřil pochyby o tom, zda jsou členské 

státy vůbec schopné splnit závazky vyplývající z LS. Ačkoli Parlament byl pro to, aby LS 

obsahovala i environmentální rozměr, varoval před stanovováním přílišného počtu cílů 

a upozornil na potřebu širších konzultací zúčastněných stran včetně kandidátských zemí. 

Poté, co proběhlo zasedání ER v Göteborgu, souhlasil Parlament s tím, aby byl důraz 

poloţen na udrţitelný rozvoj. Zároveň však zkonstatoval, ţe se Rada shodla pouze na 

obecných zásadách a nedokázala LS dostatečně promítnout do konkrétních kroků
20

.. Tímto se 

pouze potvrdily pochybnosti, jeţ vyslovil EP jiţ v roce 2000, ţe bylo stanoveno příliš mnoho 

nejasně definovaných cílů. Začínalo být jasné, ţe takto specifikovaná strategie nemá takovou 

šanci na úspěch, jako se zprvu předpokládalo.
21

 

 

                                                 
19

 http://www.societas.cz/societas4/lisabon.htm, 2005. 
20

 http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_cs.htm, 2011. 
21

 Tamtéţ. 
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V této kapitole byly nastíněny důvody, dle kterých bylo jasné, ţe Evropa potřebovala 

komplexní strategii, která by nastínila její další postupy v oblastech společných 

i koordinovaných politik a zároveň také pomohla překonat stávající nedostatky. K tomu měla 

LS bezpochyby velmi dobré předpoklady. V následující kapitole bude rozebrána základní 

charakteristika této strategie, její rozčlenění do tří hlavních pilířů a nakonec také její 

zhodnocení z roku 2005, při kterém byl zkonstatován neúspěch, doporučeny určité změny 

a nový start této strategie. 
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3 Základní charakteristika Lisabonské strategie 

Lisabonská strategie byla ambiciózním cílem, který byl přijat na jaře roku 2000, 

Evropskou radou na zasedání v portugalském hlavním městě Lisabonu. Byla rozsáhlým 

programem pro komplexní hospodářskou, sociální a ekologickou obnovu EU. Měla za 

úkol odstranit nedostatky v ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti členských zemí 

Unie. Byla formulována na desetileté období (2000-2010). Definovala postupy pro jednotlivé 

členské státy v určitých oblastech
22

. Během tohoto období mělo být dosaţeno důleţitých 

změn. Hlavní cíl byl formulován takto: Unie se má stát „nejkonkurenceschopnější 

a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více 

a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“
23

. 

 

3.1 Hlavní prvky Lisabonské strategie 

Lisabonská strategie byla postavena na třech základních pilířích. Nejobsáhlejší z nich byl 

ekonomický, dále sociální a posledním byl environmentální. Tyto tři pilíře byly detailněji 

rozpracovány do devíti směrů, kterými se měla EU dále ubírat. 

Právní zakotvení Lisabonské strategie 

Právní podklady pro tuto strategii neexistují. Tento program strategického rozvoje byl 

stanoven v závěrech ze zasedání EK. Za obecný cíl LS bylo povaţováno: „stát se 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě schopnou 

udrţitelného hospodářského růstu s větším počtem pracovních míst, s lepšími pracovními 

místy a větší sociální soudrţností“ (závěry předsednictví ze zasedání ER v Lisabonu, 23. a 24. 

března 2000) a „udrţitelným ţivotním prostředím“ (tento poslední cíl byl přidán na summitu 

v Göteborgu v červnu 2001). Schválením této strategie 15 členskými státy
24

 byl zahájen 

proces, jehoţ hlavním cílem bylo přeměnit EU v konkurenceschopnou a dynamickou 

ekonomikou postavenou na znalostech. Hlavním záměrem LS bylo vytvořit podmínky pro 

růst a lepší využití potenciálu EU. Stejně důležitá byla podpora tvorby nových 

pracovních míst, posílení sociální soudržnosti a vzájemné posílení investic do životního 

prostředí a udržitelného rozvoje. 

                                                 
22

 Definováno na základě jednotlivých pilířů, bude rozebráno níţe. 
23

 Klvačová, Malý, Mráček; 2006 
24

 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, 

Španělsko, Portugalsko, Finsko, Rakousko a Švédsko. 
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Obecně by se dalo říci, ţe LS směřovala k řešení dlouhodobých makroekonomických 

a strukturálních problémů jak EU jako celku, tak i jednotlivých členských států. Jak tvrdí 

Urban, je LS v něčem výjimečná od ostatních strategií a proto měla i větší šanci na úspěch. 

„V historii evropské integrace můţeme nalézt několik programů na oţivení evropské 

ekonomiky, které nebyly vţdy zcela úspěšné. LS je ale odlišná a jedinečná v tom, ţe 

podrobně a komplexně popsala zaostávání Evropy v mnoha oblastech (ekonomická 

výkonnost, míra zaměstnanosti, objem výdajů na výzkum, intenzita inovační činnosti, 

fungování trhů a účinnost prováděných politik). Identifikovala problémy, které bránily 

vyuţívání potenciálu EU, a shodla se na způsobech, jak zaostávání postupně zmenšovat a celý 

proces řídit. LS je mnohem radikálnější a komplexnější neţ tomu bylo v předchozích 

programech na oţivení evropské ekonomiky."
25

 

Udrţitelný rozvoj byl definován jako rozvoj, který „má uspokojovat potřeby současné 

generace, aniţ by se tak stalo na úkor potřeb generací příštích".
26

 

Ekonomický, sociální, environmentální pilíř Lisabonské strategie 

LS se řídila na základě tří pilířů, které se dále rozdělovaly na devět směrů. Pilíře byly 

nazvány: ekonomický, sociální a environmentální. Sociální oblast, která představovala 

především potřebu zefektivnění politiky zaměstnanosti a modernizaci evropského sociálního 

modelu, byla prvotně rozvinuta na summitu ve francouzském městě Nice, v prosinci roku 

2000, a to přijetím Evropské sociální agendy a následně v březnu 2001, ve švédském 

Stockholmu, kde byl projednáván jiţ zmiňovaný sociální model
27

. Přesnou strukturu těchto tří 

pilířů zobrazuje tabulka č. 3.1. 

                                                 
25

 Urban, L., 2003. 
26

 http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=3060#, 2011. 
27

 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm, 2011. 
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Tabulka č. 3.1: Struktura pilířů Lisabonské strategie 

Pilíře lisabonské strategie 

Ekonomický pilíř lisabonské strategie 

Informační společnost pro všechny 

Vytvoření evropského výzkumného prostoru 

Odstranění překáţek pro podnikání, zejména pro malé střední podniky 

Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu 

Vytvoření integrovaných finančních trhů 

Lepší koordinace makroekonomických politik 

Sociální pilíř lisabonské strategie 

Aktivní politika zaměstnanosti 

Modernizace evropského sociálního modelu 

Ekologický (enviromentální) pilíř lisabonské strategie 

Udrţitelný rozvoj a kvalita ţivota 

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm; 2011, vlastní zpracování. 

Ekonomický pilíř 

Ekonomický pilíř je z hlediska objemu finančních prostředků největší. Týká se hlavně 

investic do vědy a výzkumu, podpory podnikání a různých ekonomických reforem převáţně 

v makroekonomické oblasti. 

a) Informační společnost pro všechny 

Během posledních dvaceti let se informační technologie a internet staly velmi důleţitou 

součástí ţivota skoro kaţdého jednotlivce, firmy a státu. Vedlo to ke změnám tradičních 

postupů pouţívaných v mnoha různých oblastech ţivota. Vyuţití nových technologií se 

ukázalo jako velice prospěšný nástroj pro urychlení růstu, zvýšení zaměstnanosti 

a konkurenceschopnosti. Proto zaujal přechod k ekonomice opírající se o nové technologie 

v LS první místo. V Lisabonu bylo ohlášeno, ţe bude připraven akční plán e-Europe, Tento 

program měl zajistit, ţe všichni v EU budou mít přístup k novým informačním 

a telekomunikačním technologiím a budou mít možnost je také plně využívat. Přístup 

k internetu se stává základním právem kaţdého občana a jednotlivé vlády mají za úkol toto 

právo zajistit. 
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Jednotlivé prvky programu e-Europe lze shrnout do tří hlavních oblastí: 

1. Levnější, rychlejší a bezpečnější internet pro všechny. 

2. Zvýšit investice do lidí a jejich dovedností. 

3. Všestranně podporovat pouţívání internetu. 

Summit ER v Seville, který proběhl v červnu 2002, rozhodl o dalším kroku, kterým bylo 

přijetí Akčního plánu e-Europe 2005. Tento plán rozšiřuje předchozí program o několik cílů 

a to: vytvoření předpokladů pro e-Learning (e-vzdělávání), pro e-Government (e-vláda), e-

Health (e zdravotnictví) a e-Business (e-podnikání). 

b) Vytvoření evropského výzkumného prostoru 

Evropa má sice silný výzkumný potenciál a udrţuje si prvenství v řadě oborů, ale i přesto 

stále značně zaostávala ve výzkumné a inovační činnosti, zejména za USA a Japonskem. 

Řešením mělo být vytvoření "evropského výzkumného prostoru". Výzkumná činnost na 

úrovni jednotlivých členských států a Unie měla být lépe propojena a koordinována. Tímto 

způsobem se EU snaţila a snaţí zajistit, ţe nadaným pracovníkům budou nabídnuty lákavé 

podmínky. Patenty a inovace je nutno v evropském výzkumném prostoru náleţitě odměňovat, 

zejména prostřednictvím patentové ochrany. 

Vytvoření evropského výzkumného prostoru mělo být podpořeno těmito opatřeními: 

1. S cílem lépe vyuţívat zdroje věnované v členských státech na výzkum a technologický 

vývoj měly být rozvíjeny vhodné mechanismy k propojení národních i společných 

výzkumných programů, zásadně však na základě dobrovolnosti. Do roku 2001 mělo 

být zmapováno, v čem jednotlivé členské státy vynikají ve výzkumu a technologickém 

rozvoji, podpořit šíření vynikajících standardů. Komise měla být pravidelně 

informována o dosaţených výsledcích v jejich výzkumné činnosti. 

2. Pro soukromé investice do výzkumu, pro partnerství v oblasti výzkumu 

a technologického vývoje zlepšovat prostředí, a to s vyuţitím daňové politiky, 

rizikového kapitálu a podpory Evropské investiční banky. 

3. Do června 2000 vypracovat ukazatele k vyhodnocování výkonnosti v jednotlivých 

oblastech výzkumu, zejména pokud jde o rozvoj lidských zdrojů, do června 2001 

zavést evropský přehled inovací. 

4. Do konce roku 2001 vytvořit s pomocí Evropské investiční banky vysokorychlostní 

síť, která propojí výzkumné ústavy a univerzity, vědecké knihovny, vědecká střediska 

a postupně také školy. 
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5. Do konce roku 2002 přijmout opatření, která by odstranila překáţky bránící mobilitě 

výzkumných pracovníků v Evropě a která by do Evropy přilákala kvalitní badatelské 

talenty. 

6. Zajistit, aby do konce roku 2000 byl přijat komunitární patent a aby patentová ochrana 

v Unii byla stejně snadná, levně získatelná a stejně komplexní jako v zemích 

obchodních rivalů. 

Summit Evropské rady v Barceloně (březen 2002) rozhodl, ţe je třeba dále vystupňovat 

celkové úsilí na poli výzkumu, vývoje a inovací, ţe celkové výdaje v této oblasti je potřeba 

zvyšovat, aby se v roce 2010 přiblíţily 3 % HDP členských států. Dvě třetiny těchto nových 

investic měly pocházet se soukromého sektoru. 

c) Odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé střední podniky 

Jedním z dalších bodů LS bylo, aby v Evropě bylo vytvořeno příznivé prostředí pro 

zakládání a rozvoj inovativních podniků, zejména malých a středních. Zatím v tomto ohledu 

Evropa dosti zaostávala. Administrativní procesy byly v porovnání s konkurenty pomalé 

a přístup firem ke kapitálu také nebyl snadný. Stále zde přetrvával tlak na zvyšování podílu 

rizikového kapitálu, který by výrazně napomohl rozvoji podniků. Sklon evropských států 

k riziku byl podstatně menší neţ např. v USA. Lisabonský summit si v tomto směru kladl 

ambiciózní cíle, aby bylo dosaţeno radikálního zlepšení. 

Pro radikální nápravu situace se lisabonský summit rozhodl orientovat na tyto úkoly: 

1. Do poloviny roku 2000 vyhodnotit řadu otázek: jaká doba a jaké náklady jsou 

v členských zemích nutné k zaloţení firmy, jaký je objem investovaného rizikového 

kapitálu, jaký je počet absolventů vysokých škol, kteří dokončili studium komerčních 

a přírodovědeckých oborů jaké jsou příleţitosti pro získání odborné přípravy pro 

podnikání. Výsledky tohoto zkoumání měly být předloţeny dokonce roku 2000. 

2. Komise měla v krátké době předloţit zprávu, jaké je podnikatelské a inovativní 

prostředí v Evropě a navrhnout víceletý program pomoci podnikům a podnikání na 

léta 2001-2005. 

3. Rada a Komise dostaly za úkol připravit Evropskou chartu malých firem, aby mohla 

být schválena v červnu 2000. Členské státy dostaly za úkol vyuţít nástrojů 

předloţených v tomto dokumentu, aby se malé a střední firmy staly hlavním motorem 

při vytváření nových pracovních míst. 
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4. Rada a Komise měly do konce roku 2000 podat zprávu o tom, jak by prostředky 

Evropské investiční banky mohly být vyuţity také k podpoře při zakládání nových 

podniků, zejména firem vyuţívajících vysoce vyspělé technologie. 

d) Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu 

Vnitřní trh je jednou z důleţitých součástí evropského integračního procesu. I přes mnoho 

dosavadních úspěchů se v závěru lisabonského summitu konstatovalo, ţe nadále zůstává 

aktuálním úkolem v některých odvětvích "dobudovat vnitřní trh" a v jiných odvětvích 

"zlepšit jeho dosud nízkou výkonnost". Cílem by mělo být vytvořit "plně funkční vnitřní 

trh", který bude podporovat růst, posilovat konkurenceschopnost a přispívat ke vzniku 

nových pracovních míst. 

Dobudování vnitřního trhu, který měl přispět k naplnění cílů LS, mělo zahrnout tyto 

úkoly: 

1. Do konce roku 2000 měla být vypracována strategie, která postupně odstraní 

překáţky volného pohybu sluţeb mezi členskými zeměmi. 

2. Měla být urychlena započatá liberalizace dalších sektorů: zemního plynu, elektrické 

energie, dopravy a poštovních sluţeb. 

3. Také měla být včas dokončena aktualizace pravidel pro veřejné zakázky, zejména 

s ohledem na malé a střední podniky, a to tak, aby tato pravidla vstoupila v platnost 

koncem roku 2002. Do konce roku 2003 měly být zpracovávány zakázky Unie 

i členských vlád v reţimu on-line. 

4. Do roku 2001 mělo být dosaţeno dohody o zásadách dalšího společného postupu 

při zjednodušování právního rámce vnitřního trhu, coţ se týká také výkonnosti 

veřejné správy. 

5. Dále bylo ţádoucí vystupňovat úsilí o udrţení konkurenčního prostředí na vnitřním 

trhu a zaměřit se zejména na sníţení objemu státních podpor. Místo podpory 

jednotlivých podniků nebo odvětví, se členské země měly přeorientovat na podporu 

řešení problémů průřezového významu, jako jsou např. zaměstnanost, rozvoj 

regionů, ţivotní prostředí, odborná příprava a výzkum. 

6. Náročné cíle lisabonského procesu (růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost) si 

vyţadovaly komplexní přístup ke strukturálním změnám. O nich ER jednala uţ 

v roce 1998 na svém zasedání v Cardiffu, jeţ zahájilo tzv. cardiffský proces 

směřující k odstranění zbývajících překáţek na trhu zboţí a kapitálu. Rada byla 
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vyzvána, aby do konce roku 2000 předloţila zprávu o ukazatelích, které mohou 

slouţit k hodnocení strukturálních změn. 

Program vnitřního trhu spojený s řadou ekonomických reforem, měl být v plném rozsahu 

zapojen do uskutečňování nového strategického cíle. Tento program a přechod ke znalostní 

ekonomice se týkal také sluţeb obecného ekonomického zájmu a těch podniků, které takové 

sluţby poskytují. 

e) Vytvoření integrovaných finančních trhů 

Summit v Lisabonu povaţoval za jeden z důleţitých úkolů vytvořit v Unii výkonné, 

transparentní a spolehlivé finanční trhy. To je důleţité proto, ţe podporují růst a zaměstnanost 

tím, ţe pomáhají lépe alokovat kapitál a sniţují náklady na jeho získání. Mají také zásadní roli 

při podpoře inovací a usnadňují přístup k novým technologiím a jejich vyuţívání. 

K dobudování vnitřního trhu finančních sluţeb byla v Lisabonu navrţena tato opatření: 

1. Do roku 2005 uskutečnit Akční plán finančních sluţeb, který měl přispět zejména 

k tomu, aby byl usnadněn nejširší přístup k investičnímu kapitálu na celém území 

EU, v tom také pro malé a střední podniky. Tomu mělo napomoci zavedení 

"jednotného pasu" pro emitenty akcií. Měly být také odstraněny překáţky 

investování z penzijních fondů. Zlepšit se mělo fungování trhů se státními 

obligacemi, zejména větší transparentností, pokud jde o termíny, techniky 

a nástroje emitování dluhopisů při přeshraničním prodeji a zpětném odkupu. Na 

programu byl také úkol zvýšit srovnatelnost účetních výkazů firem a intenzivnější 

spolupráce regulátorů finančních trhů v jednotlivých členských zemích. 

2. Akční plán rizikového kapitálu měl být završen do konce roku 2003. 

3. Rychlejší pokrok byl ţádoucí při vypracování návrhů týkajících se přijímání 

cenových nabídek, restrukturalizace a likvidace úvěrových ústavů a pojišťoven. 

4. Ţádoucí bylo dokončit podaný, avšak zatím neschválený soubor daňových 

předpisů, na němţ se usneslo zasedání ER v Helsinkách (prosinec 1999). 

f) Lepší koordinace makroekonomických politik 

Historický vývoj ukázal, jak je důleţité, aby ve státě byly zdravé finance. Na tom se 

shoduje většina ekonomů. Proto v tomto směru LS vyţadovala, aby makroekonomická 

politika byla zaměřena především na fiskální konsolidaci a na zvyšování udrţitelnosti 

veřejných financí. 
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Za tímto účelem byl stanoven tento úkol: 

Do jara 2001 měla ER a EK předloţit hodnotící zprávu, jak veřejné finance přispívají 

k růstu a zaměstnanosti a zejména zhodnotit, zda jsou přijímána vhodná opatření k těmto 

cílům: 

1. Sníţit daňovou zátěţ zaměstnanců, zejména těch s nízkou kvalifikací a malými 

příjmy, a posílit vliv daňového systému a systémů podpor na stimulaci 

zaměstnanosti a odborné přípravy. 

2. Přesměrovat veřejné výdaje tak, aby byly orientovány na podporu výzkumu 

a technologického rozvoje, inovací a informačních technologií. 

3. Zajistit dlouhodobou udrţitelnost veřejných financí, zejména v souvislosti se 

stárnutím populace a dopady na penzijní systém
28

. 

Sociální pilíř 

Sociální struktury jsou v Evropě hluboce zakotvené jiţ z historie. Za jejich velký 

nedostatek byla označena jejich zastaralost. V Evropě je třeba tedy podpořit jejich inovaci. 

Druhou, velice důleţitou součástí tohoto pilíře, je aktivní politika zaměstnanosti. Vzhledem 

k přetrvávající vysoké míře nezaměstnanosti v Evropě je patřičná politika podporující 

zaměstnanost a investice do lidského kapitálu zcela na místě. 

a) Aktivní politika zaměstnanosti 

Evropská komise na základě dosavadních hodnocení odhadla, ţe náklady spojené s nízkou 

mírou zaměstnanosti, chudobou a sociálním vyloučením jsou v EU kolosální. EU se tímto 

problémem zabývá od r. 1997. Velmi je nezaměstnaností postiţena věková skupina mezi 55-

65 léty, coţ by LS měla také změnit. 

Na základě doporučení Rady vypracovávají členské země Národní akční plány pro 

zaměstnanost. LS navazovala na tento program s cílem vytvořit více a lepších pracovních míst 

ve všech členských zemích. Celkovým výsledkem opatření zahrnutých v LS mělo být, aby 

se do roku 2010 zvýšila míra zaměstnanosti z průměrných 61 % a co nejvíce se přiblížila 

70 % a aby počet zaměstnaných žen, jichž bylo v roce 2000 v průměru 51 %, se do roku 

2010 zvýšil na více než 60 %. Vzhledem k velmi rozdílné situaci na trhu práce jednotlivých 

členských států bylo doporučeno, aby státy zpracovaly svůj národní plán zvyšování 

zaměstnanosti samostatně. 
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Lisabonský summit vyzval, aby se tato politika zaměřila na čtyři oblasti zásadního 

významu: 

1. Zvýšení zaměstnanosti mělo být výsledkem toho, ţe bude kvalifikace pracovníků 

uváděna do souladu s nabídkou, přičemţ hlavní roli přitom měly hrát národní 

sluţby v oblasti zaměstnanosti, jeţ se mohly opřít o celoevropskou bázi volných 

pracovních míst a vzdělávacích moţností. Měly být také podporovány speciální 

programy, které by umoţnily nezaměstnaným získat poţadovanou kvalifikaci. 

2. Mnohem větší důraz měl být kladen na celoţivotní vzdělávání, které je základní 

sloţkou evropského sociálního modelu. K tomu měly být podporovány dohody 

mezi sociálními partnery, zaměstnavateli a odbory, o inovacích a o celoţivotním 

vzdělávání. Předpokládalo se zavádění pruţných úprav pracovní doby. 

3. Měla se zvyšovat zaměstnanost ve sluţbách, včetně sluţeb osobních, měla se také 

nacházet řešení pro nejvíce znevýhodněné kategorie osob. 

4. Měla být podporována zásada rovných příleţitostí pro muţe a ţeny, lepší slaďování 

pracovní doby a rodinného ţivota, zejména zavedením nového systému hodnocení 

péče o děti. 

b) Modernizace evropského sociálního modelu 

V závěrech lisabonského summitu lze najít prohlášení, ţe: „lidé jsou hlavním aktivem 

Evropy a musí být proto v centru pozornosti všech politik, které provádí Unie. Má-li být 

upevněno místo Evropy ve znalostní ekonomice, musí se zde také zvýšit investice do lidského 

kapitálu
29

.“ Evropský sociální model se svými rozvinutými systémy sociální ochrany stále 

zůstává základem přechodu ke znalostní ekonomice. Tyto systémy však bylo nutno 

přizpůsobit, aby se vyplatilo lidem pracovat a zejména, aby byla zajištěna dlouhodobá 

udrţitelnost těchto systémů. Zvláštním problémem, který tu neustále zůstával, bylo riziko, ţe 

propast mezi těmi, kteří mají přístup k novým znalostem a těmi, kteří zůstávají vyloučeni, se 

bude ještě rozšiřovat. V závěrech lisabonského summitu se psalo, ţe nejlepší obranou proti 

vylučování ze společnosti je mít práci. V prosinci 2000 byla proto Evropskou radou přijata 

Evropská sociální agenda, jeţ formuluje hlavní směry budoucí sociální politiky. 
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ER v souladu s tím vyzvala členské státy, aby s přihlédnutím ke své specifické situaci se 

zaměřily na dosaţení těchto cílů: 

1. Kaţdým rokem výrazně zvyšovat objem investic do lidských zdrojů. 

2. Do roku 2010 sníţit počet osob ve věku 18-24 let, které mají pouze niţší 

středoškolské vzdělání a nejsou zapojeny do dalšího vzdělávání a odborné přípravy, 

na polovinu. 

3. Školy a střediska odborné přípravy, všechny jiţ napojené na internet, se měla 

přetvořit na víceúčelová všeobecně přístupná místní vzdělávací střediska oslovující 

široké spektrum sociálních skupin. Mezi školami, středisky odborné přípravy, 

firmami a výzkumnými zařízeními měla vzniknout výuková partnerství. 

4. Na evropské úrovni měl být definován rámec základních dovedností, které měly být 

poskytovány formou celoţivotního vzdělávání: dovednosti v informačních 

technologiích, cizí jazyky, technologická a podnikatelská kultura. Pro zvyšování 

digitální gramotnosti měl být v celé Unii zaveden evropský diplom v oblasti 

základních dovedností v informačních technologiích. 

5. Do konce roku 2000 měly být definovány nástroje k rozšiřování mobility studentů, 

učitelů, školících a výzkumných pracovníků, s vyuţitím stávajících programů 

(Socrates, Leonardo, Youth). Měly být odstraněny překáţky v uznávání kvalifikace, 

překáţky mobility učitelů (do roku 2002). 

6. Měl být vypracován společný evropský formulář pro sestavování curriculum vitae, 

který měl usnadnit mobilitu osob mezi členskými zeměmi
30

. 

Ekologický pilíř 

Ekologický, neboli environmentální pilíř byl k LS přidán aţ dodatečně. Na zasedáních byl 

učiněn závěr, ţe ţádná strategie, která má za úkol udrţitelný růst se neobejde bez ekologické 

oblasti. Cíle v tomto směru si klade Unie velice ambiciózní a předčí v tomto směru i USA. 

Udržitelný rozvoj a kvalita života 

Nový strategický cíl vytyčený v Lisabonu se orientoval na propojení ekonomických 

a sociálních problémů. ER došla k závěru, ţe novou strategii bylo ještě třeba doplnit 

ekologickou dimenzí, strategií udržitelného rozvoje. Bez ekologické dimenze by LS nebyla 

úplná. ER plánovala na svých zasedáních vyhodnocovat naplňování strategie udrţitelného 
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rozvoje a formulovat další směry této politiky. Předpokládalo se také, ţe členské státy 

vypracují svou vlastní národní strategii udrţitelného rozvoje. 

Procesy spojené s řízením Lisabonské strategie 

Jedná se o procesy, které byly spuštěny uţ dříve a po vzniku LS pokračovaly jako její 

součást. Tyto procesy měly důleţitou roli při průběhu LS. Všechny tři procesy se shodují 

v cíli podpořit zaměstnanost v EU a odlišují se ve způsobu jak dosáhnout stanoveného cíle. 

Jedná se o tyto procesy: 

 Cardifský - zahájen v roce 1998. Zaměřuje se na zlepšování konkurenceschopnosti 

a fungování trhů zboţí, sluţeb a kapitálu. Klade také důraz na informační technologie 

a infrastrukturu vzdělávání obecně. 

 Lucemburský - (známý pod jménem Evropská strategie zaměstnanosti) schválen 

v roce 1997, jeho cílem je zvýšení zaměstnanosti a sníţení nezaměstnanosti. 

V Lucemburku byla schválena první sada Směrů zaměstnanosti, které se skládaly ze 

čtyř pilířů: zlepšení zaměstnatelnosti, rozvoj podnikatelských aktivit, posílení 

flexibility a adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů a rovné příleţitosti na trhu 

práce. V Lucemburku byla nezaměstnanost vyhlášena za společný evropský problém. 

 Kolínský - představuje propojení předchozích programů. Na summitu v Kolíně nad 

Rýnem byl v roce 1999 přijat tzv. Evropský pakt zaměstnanosti. Jeho podstatou je 

propojení politiky zaměstnanosti, politiky ekonomického růstu a makroekonomického 

dialogu. 

Všechny tyto procesy byly v LS uplatňovány tak, aby byla respektována zásada 

subsidiarity. To znamená, ţe do procesu řízení, monitorování a hodnocení byly zapojeny jak 

orgány Unie, tak orgány členských států, orgány na regionální a místní úrovni, sociální 

partneři i subjekty občanské společnosti. 

Prosazování směrů LS se děje prostřednictvím toho, co dostalo název „soft law". V praxi 

to znamená, ţe ţádný orgán EU nepřikazuje a kvůli zásadě subsidiarity ani nemůţe 

přikazovat, jak mají členské země postupovat při plnění LS. Pouţití nové metody koordinace 

působilo spíše v podobě „morálního nátlaku". Z toho vyplynulo, ţe si členské státy mohly 

zvolit nástroje k dosaţení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů a vodítek 

společných pro všechny státy EU zcela samostatně
31

. 
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Hlavním úkolem pro LS bylo připravit přechod evropské ekonomiky k ekonomice 

a společnosti založené na znalostech, a to pomocí efektivnějších politik, pokud jde 

o informační společnost, výzkum a technologický rozvoj. Toho měla docílit 

prostřednictvím urychlení procesu strukturálních reforem směřujících ke 

konkurenceschopnosti, inovacím a dokončení vnitřního trhu. 

LS měla za úkol modernizovat evropský sociální model, investovat do lidí a bojovat proti 

vylučování ze společnosti. Dále také udrţet zdravou ekonomickou perspektivu a příznivý 

výhled pokud jde o růst, a to aplikací vhodné kombinace makroekonomických politik. 

 

3.2 Implementace Lisabonské strategie v kontextu Evropské unie 

Implementace LS spočívala převáţně na členských státech. Byla totiţ zaloţena na 

principu, ţe kaţdý členský stát má své individuální potřeby a proto je implementace LS 

individuální. Členské státy se tudíţ zavázaly začlenit lisabonské cíle na národní úrovni 

samostatně. Toho měly dosáhnout pomocí zpracování tzv. národních akčních plánů. LS si 

samozřejmě vyţádala jisté úpravy institucionálního charakteru. Bylo zapotřebí stanovit 

způsoby jejího řízení a financování. Tomu napomáhaly jiţ existující procesy v EU a mnoho 

dalších, jiţ existujících nástrojů. V neposlední řadě bylo také zapotřebí zajistit její zpětné 

hodnocení. 

Řízení Lisabonské strategie 

S přijetím LS bylo samozřejmě nutné vyřešit otázky týkající se řízení nové strategie 

a hodnocení jejího průběhu. Celkový průběh realizace LS nevyţadoval dle ER vytváření 

nových institucí nebo úřadů, zavádění nových nástrojů ani zahajování nových procesů. Bylo 

zapotřebí spíše kvalitnější a koordinovanější vyuţívání stávajících procesů a nástrojů, které se 

jiţ v minulosti osvědčily. 

Strategickým, koordinujícím, kontrolním a hodnotícím orgánem LS byla Evropská rada. 

Její kaţdoroční jarní zasedání byla plně věnována hodnocení dosaţených výsledků nové 

strategie, úspěšných i slabých míst v jejím postupu a vytyčení úkolů na další období. 

Nejdůleţitější roli hrály: Rada pro hospodářské a finanční otázky, Rada pro zaměstnanost 

a sociální otázky, Rada pro ţivotní prostředí, Rada pro školství, Rada pro dopravu 

a telekomunikace, Rada pro konkurenceschopnost. 



30 

EK měla předkládat souhrnnou zprávu o dosaţených výsledcích i nesplněných úkolech 

s návrhy na další postup. Připravila také soustavu ukazatelů pro hodnocení pokroku. Pomocí 

těchto ukazatelů se hodnotila situace a pokrok v otázkách zaměstnanosti, inovací, 

ekonomických reforem a sociální soudrţnosti. Tyto ukazatele byly také porovnávány se 

stavem v USA a v Japonsku. 

Vyuţívána byla nová metoda řízení – tzv. nová otevřená metoda koordinace. Spočívala 

v tom, ţe se shrnovaly, hodnotily a šířily nejlepší zkušenosti na základě dohodnutých 

ukazatelů. Tato metoda měla několik součástí: 

1. Obecná vodítka (guidelines) pro všechny členské státy, jeţ byla doplněna časovým 

harmonogramem k dosahování cílů v krátkém, středním i dlouhém období. 

2. Kvantitativní a kvalitativní ukazatele (benchmarks), které byly vztaţeny k tomu 

nejlepšímu, čeho bylo ve světě dosaţeno. Tyto ukazatele byly přizpůsobeny 

potřebám členských států a různých sektorů. 

3. Obecná evropská vodítka se převáděla do národních a regionálních politik 

a slouţila k vytyčování specifických cílů a přijímání konkrétních rozhodnutí na 

niţší úrovni. Přitom se přihlíţelo k rozdílům mezi členskými státy a regiony. 

4. Monitorování, vyhodnocování a kontrola, jeţ byly chápány jako proces 

vzájemného učení a byly prováděny pravidelně v určitých intervalech. 

Procesy byly vyuţívány při neporušení zásady subsidiarity
32

: 

 do procesu jsou zapojeny jak orgány EU, tak členských států (aţ do místní 

úrovně). 

 je politickou zásadu, podle níţ se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných 

záleţitostech má odehrávat na tom nejniţším stupni veřejné správy, který je 

nejblíţe občanům. 

Klíčovou úlohu hrály v LS členské státy. Byly důleţité jednak při projednávání 

a schvalování nových právních předpisů v Radě, ale především při realizaci LS. 

Úspěšné naplnění LS záviselo na postoji členských států, které musely plnit přijaté závazky, 

implementovat je do svých právních řádů a povaţovat LS za svou prioritu. LS byl program, 

který měl za úkol zvýšit konkurenceschopnost kaţdého členského státu a tím následně celé 

EU. Z toho důvodu bylo nutné, aby kaţdá členská země realizovala LS s ohledem na svá 

slabá místa. Obecně byl kladen důraz na opatření vedoucí ke zlepšení situace v oblasti 

výzkumu a vývoje, politiky zaměstnanosti a sociální politiky. 
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Specifikace nástrojů použitých při řízení Lisabonské strategie 

Obecná vodítka pro hospodářskou politiku nebo Hlavní směry hospodářské politiky 

(Broad Economic policy Guidelines) jsou nástrojem přijímaným od počátku 90. let. V LS byla 

jejich cílem podpora směrů LS. Jsou schvalována Radou pro hospodářské a finanční otázky 

(ECOFIN). Jejich obsahem je hodnocení celkové hospodářské situace v EU a jednotlivých 

členských zemích a doporučení pro jejich hospodářskou politiku, která by měla být vodítkem 

pro stanovení národních priorit v oblasti hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti. 

Nová otevřená metoda koordinace byla hlavním nástrojem LS, poprvé byla představena 

v Lucemburském procesu. Spočívala v tom, ţe se shrnovaly, hodnotily a šířily nejlepší 

zkušenosti na základě dohodnutých ukazatelů.  Nejčastěji k tomu byly vyuţívány strukturální 

ukazatele, kterých bylo na summitu v Nice v prosinci 2000 formulováno 35, a v roce 2003 byl 

jejich počet pro větší jednoduchost sníţen na 14. Ze strukturálních ukazatelů pak vycházel 

nástroj, který se nazývá benchmarking. Jeho smyslem bylo hodnotit situaci v různých 

oblastech a porovnávat výsledky zemí EU a nejvýznamnějších obchodních rivalů USA 

a Japonska. Přínosem benchmarkingu bylo vzájemné učení členských zemí a také moţnost 

srovnání. V nové metodě existovaly také zprávy nazývané scoreboard, které hodnotily situaci 

členských zemí v určité oblasti důleţité pro LS. Dosud byly sestaveny zprávy o sociální 

situaci (European Social Scoreboard), o vnitřním trhu (Single Market Scoreboard), 

a o inovačním procesu v Evropě (Innovation Scoreboard). Další součástí nové metody 

koordinace byly akční plány, které byly sestavovány se záměrem dosáhnout některého z cílů 

LS. Akční plány obsahovaly úkoly pro EK, členské státy i soukromý sektor. Členské státy na 

základě těchto akčních plánů vytvářely s ohledem na konkrétní situaci vlastní národní akční 

plány, jejichţ plnění bylo nezbytné pro úspěch LS. 

Směry zaměstnanosti, (Employment guidelines), jsou nástrojem Lucemburského 

procesu. Směry zaměstnanosti schvalovaly ER na návrh EK a vycházelo z nich vytváření 

národních akčních plánů pro oblast zaměstnanosti. Rozpracovávaly podrobnější doporučení 

pro členské státy v oblasti politiky zaměstnanosti. Do roku 2003 se Směry zaměstnanosti 

kaţdoročně měnily, od revize Lucemburského procesu se vytvářely vţdy na tříleté období
33

. 
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 http://library.muni.cz/toCP1250.eng/EU/html/15t.htm, 2011. 
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Financování Lisabonské strategie 

K financování LS byly vyuţívány jak národní tak komunitární zdroje. Do roku 2005 tj. 

rok, kdy proběhlo střednědobé hodnocení LS, byly komunitární zdroje čerpány, ale nebylo 

zřejmé, jaké mnoţství prostředků a v jaké struktuře je vyuţíváno. Za zlepšení v této oblasti lze 

povaţovat fakt, ţe od roku 2005 jsou zdroje na komunitární úrovni promítnuty ve finanční 

perspektivě na léta 2007-2013, kde jsou vymezeny samostatné výdajové podkapitoly: 

1A - „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost" 

 Finanční prostředky na dosaţení těchto priorit: podpora konkurenceschopnosti na 

vnitřním trhu EU, věda a technologický rozvoj, propojení Evropy prostřednictvím 

transevropských sítí, vzdělání, sociální agenda 

1B - „Soudržnost pro růst a zaměstnanost" 

 Prostředky na politiku soudrţnosti čerpané prostřednictvím strukturálních fondů 

a Fondu soudrţnosti
34

. 

Pod britským předsednictvím bylo schváleno, ţe finanční prostředky v podkapitole 1A 

budou ve výši 72 mld. EUR a v podkapitole 1B ve výši 308 mld. EUR. Komunitárním 

zdrojem je také Evropská centrální banka, která se zavázala uvolnit v letech 2003-2010 

prostřednictvím půjček 50 mld. EUR na projekty transevropských sítí a dalších 40 mld. EUR 

na projekty iniciativy Inovace 2010.
35

 

Financování LS na národní úrovni bylo úzce závislé na postoji kaţdé členské země k LS. 

Vzhledem k tomu, ţe si členské země samy stanovovaly priority podle vlastních potřeb, 

týkající se LS, měly i ve financování LS moţnost volby. Ve státních rozpočtech jednotlivých 

členských zemí se proto objevovaly výdaje na financování národních priorit týkajících se LS. 

Pro úspěšné splnění LS nestačilo jen stanovit národní priority, ale bylo zapotřebí vytvořit 

v celé společnosti zájem na jejich plnění. Z toho důvodu bylo nutné, aby existovalo takové 

prostředí, které by motivovalo jednotlivé soukromé podniky k přijetí cílů LS a jeho 

financování
36

. 

 

                                                 
34

 Kohezni fond /Fond soudrţnosti, solidarity je speciální fond strukturální pomoci stanovený Maastrichtskou 

smlouvou o Evropské unii a zřízený nařízením Rady (č. 1164/94) z 25. 5. 1994. Poskytuje v oblastech ţivotního 

prostředí a dopravní infrastruktury finanční pomoc členským státům, které dosahují HNP na obyvatele niţší neţ 

90 % průměru EU. 
35

 Pešek, O., 2005. 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0079:EN:HTML, 2011. 
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3.3 Revize Lisabonské strategie v roce 2005 

Polovina desetiletého časového horizontu byla pro EU příleţitostí k určitému ohlédnutí za 

celou LS. Proto je tato revize často označována jako střednědobá. V roce 2004 se na svém 

pravidelném jarním zasedání sešla ER, aby zhodnotila dosavadní průběh LS. Tato revize LS 

bývá často také nazývána „hodnocení v půli cesty". Celkové hodnocení strategie sice 

nedopadlo celkově negativně, ale bylo zkonstatováno, ţe LS není naplňována podle 

původních záměrů. Její úspěšnost byla nedostačující. Nedostatečně byl zhodnocen 

ekonomický růst, jeţ poklesl v letech 2000-2002 na 1,6% oproti 2,7%, které EU vykazovala 

v 90. letech. Nic nenasvědčovalo přibliţování se k úrovni USA.
37

 Dle tvrzení Mráčka jsou 

nedostatky spatřovány i v mnohých dalších oblastech, jako informační technologie, investice 

do lidského kapitálu a mnohé další. Přímo se v knize uvádí: 

„Nedostatečný je téţ přínos informačních a telekomunikačních technologií. Soukromé 

investice do lidského kapitálu jsou v porovnání s USA a Japonskem třikrát aţ pětkrát menší. 

Stabilní makroekonomické prostředí je ohroţováno expanzivní rozpočtovou politikou. 

Potenciálu vnitřního trhu není dostatečně vyuţíváno, integrace trhu s výrobky se zpomalila“
38

. 

V hodnocení byly samozřejmě uvedeny i pokroky, kterých EU docílila. „Od roku 1999 bylo 

vytvořeno více neţ 6 milionů nových pracovních míst, na trzích telekomunikací, ţelezniční 

dopravy zboţí, poštovních sluţeb, elektrické energie a plynu. Byla posílena hospodářská 

soutěţ, bylo dosaţeno vysoké míry připojení podniků, institucí veřejné správy, škol 

i domácností k internetu, začal se vytvářet Evropský výzkumný prostor.“
39

 

„Wim Kokova zpráva“ 

Za účelem zhodnocení a nastínění dalších postupů, ustanovila ER expertní skupinu, 

sloţenou z nejlepších expertů na velmi vysoké úrovni. Tato skupina měla také navrhnout 

řešení, pomocí kterého by se zlepšilo plnění LS. Vedoucím expertní skupiny se stal bývalý 

nizozemský ministerský předseda Wim Kok. V listopadu 2004 byla prezentována práce 

expertní skupiny pod názvem „ Kokova zpráva“. Ta konstatovala, ţe ve stávající podobě je 

LS naprosto nerealizovatelná. Strategie byla kritizována především kvůli mnoţství cílů, 

z nichţ si některé dokonce i odporovaly, objevilo se tvrzení, ţe LS je o všem a o ničem, ţe za 

ni nikdo nemá patřičnou odpovědnost a v jednotlivých státech panuje nedostatečná 

implementace. Bylo doporučeno upustit od stávajících, dle zprávy nereálných cílů. 
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 http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2008/B.../Lisabonska_strategie.ppt, 2011. 
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 Klvačová, Malý, Mráček, 2006. 
39

 Tamtéţ. 
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Rozhodujícím aspektem se mělo stát jednoznačné vymezení priorit, kdy strategie dostala 

pouze dva cíle. Prvním cílem bylo dosáhnout vyššího a trvalého růstu a druhým vytvářet 

více pracovních míst a také lepší pracovní místa. Tyto dva cíle byly klíčové i pro splnění 

záměrů v sociální a ekologické oblasti. Dále bylo doporučeno zaměřit LS na konkrétní 

opatření a stanovit období pro implementaci a také stanovit odpovědnost za plnění LS na 

komunitární i národní úrovni. Wim Kokova zpráva označila LS za správnou odpověď na 

výzvy, kterým EU v současném světě čelí s tím, ţe její naléhavost je v roce 2004 větší, neţ 

byla v roce 2000. Ke konkurenci v podobě USA se přidaly také Čína a Indie a proto by se 

Evropa měla přizpůsobit nové situaci. Zpráva doporučuje, aby se EU poučila z nedostatků 

a započala LS znovu, lépe a intenzivněji
40

. Předseda expertní skupiny zkonstatoval, ţe: 

„Realizace Lisabonské strategie je v současné době ještě naléhavější neţ dříve, protoţe 

růstová mezera mezi Severní Amerikou a Asií na jedné straně a Evropou na straně druhé se 

prohlubuje a Evropa musí současně čelit problému nízkého populačního růstu a stárnutí 

obyvatelstva. Čas rychle běţí a pocit sebejistoty není na místě. Potřebujeme zlepšit 

implementaci, abychom se vyrovnali se ztrátou času“
41

. 

Zhodnocení výsledků Lisabonské strategie do roku 2005 v číslech 

Jasné zhodnocení situace EU podala studie sdruţení evropských hospodářských komor 

EUROCHAMBRES zveřejněná v roce 2008. Tato studie jasně vypovídá o tom, ţe EU 

v hospodářské výkonnosti zaostává za USA o dobrých 20 let. Úroveň hrubého domácího 

produktu na hlavu v pětadvaceti zemích Unie je na stejné úrovni jako v USA před dvaadvaceti 

lety. Studie porovnává pomocí časových řad výši HDP, výdajů na výzkum a vývoj, 

produktivitu a zaměstnanost EU a USA. Studie se zabývá také předpovědí časového horizontu 

dosaţení úrovně USA ve zmíněných oblastech. I při nejoptimističtějších předpokladech 

potrvá dohánění desítky let, ale to by se nejprve EU musela výrazně vzchopit. Má-li se situace 

změnit, bude podle studie nutné především investovat do inovací a reformovat evropský 

sociální systém. Studie předpokládá, ţe pokud by ekonomika EU rostla kaţdý rok v kaţdém 

z vybraných odvětví o půl procenta rychleji neţ v USA, dosáhla by úrovně HDP na hlavu 

v USA v roce 2072, zaměstnanosti v USA v roce 2023, úrovně produktivity v USA v roce 

2056 a výdajů na rozvoj v roce 2123
42

. 
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 http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2008/B.../Lisabonska_strategie.ppt, 2011. 
41

 Wim Kok, 2004. 
42

http://www.lidovky.cz/studie-evropa-zaostava-za-amerikou-o-20-let-fi3-

/ln_eu.asp?c=A070307_073059_ln_eu_svo, 2011. 

http://www.eurochambres.eu/content/Default.asp?PageID=47, 2011. 
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Na grafech č. 3.1 – 3.4 je jasně vidět zaostávání EU za svými ekonomickými rivaly. Na 

grafech je zobrazeno porovnání vybraných makroekonomických ukazatelů a jejich pokroku 

od spuštění LS v EU ve srovnání s USA a Japonskem. Ať uţ je hodnocen vývoj v Evropě 

z hlediska HDP na hlavu, míry zaměstnanosti, produktivity práce, či výdajů na výzkum 

a vývoj, je naprosto jasné, ţe EU nemá v nejbliţší době ţádnou šanci svoji konkurenci 

dohonit. Přesto však zůstává velmi důleţitou součástí světové ekonomiky. 
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Graf č. 3.1: HDP na hlavu v PPS (EU-27=100) 

 
Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_pro

duct_code=TSIEB010; 2011, vlastní zpracování. 

 

Graf č. 3.2: Celková míra zaměstnanosti  

(zaměstnané osoby ve věku 20-64 jako podíl celkové populace ve stejné věkové kategorii) 

 
Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_pro

duct_code=T2020_10; 2011, vlastní zpracování. 
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Graf č. 3.3: Produktivita práce na zaměstnanou osobu (EU-27=100) 

 
Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_pro

duct_code=TSIEB030; 2011, vlastní zpracování. 

Graf č. 3.4: Výdaje na výzkum a rozvoj jako procento HDP 

 
Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_pro

duct_code=TSC00001; 2011, vlastní zpracování. 
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Revidovaná Lisabonská strategie 

Summit, na kterém proběhlo střednědobé hodnocení LS zpřesnil priority LS, jimiţ se staly 

růst a zaměstnanost, a jednoznačně potvrdil, ţe výzkum má pro oţivení této strategie 

zásadní význam a ţe znalosti a inovace se mají stát „motorem udrţitelného růstu“. Nový 

začátek lisabonské strategie, znamenal v rámci lisabonského procesu zlomový okamţik. Nové 

finanční zdroje měla poskytnout také EIB za pomoci nových finančních nástrojů, jeţ měly 

podporovat výzkumné projekty. 

Důleţité místo v oţivení Lisabonského procesu měly nadále mít informační 

a komunikační technologie (Information and Communication Technologies, ICT), k nimţ 

přistupují ještě ekologické technologie, hlavně v energetice a dopravním sektoru. 

Jiţ v tuto dobu bylo jasné, ţe původně stanovených cílů nebude moţné dosáhnout. 

Nedostatky, které byly zjištěny, nebylo moţné přehlíţet a tímto byla EU postavena před 

nutnost tyto nedostatky odstranit. Bylo zapotřebí provést v LS určité změny, které by vedly 

k jejímu lepšímu plnění. 

Na základě doporučení Wim Kokovy zprávy bylo rozhodnuto, ţe LS bude pokračovat, 

ale zároveň je nutné přesněji specifikovat cíle, odstranit její nedostatky a tímto začít její 

„nový start“
43

. 

Na základě nedostatků lisabonského procesu, které obsahovala Kokova zpráva, předloţila 

Komise ER návrh strategických cílů Unie, kterými se staly obnova růstu a zajištění plné 

zaměstnanosti. Tyto strategické cíle byly v rámci hodnocení doplněny o návrhy nástrojů 

vyuţitelných k jejich dosaţení. Střednědobé hodnocení LS a další pokračování bylo schváleno 

na jarním zasedání Evropské rady v roce 2005 tak, jak jej Komise předloţila. 

Strategie pro růst a zaměstnanost 

Po neúspěchu první verze LS přišla na řadu její nová verze, zpracovaná na základě 

doporučení Kokovy zprávy. Byla v ní zahrnuta jednotlivá doporučení, která měla zajistit co 

nejlepší plnění „nové LS“. 

Nová strategie byla zaměřena na: 

 podporu znalostí a inovací v Evropě; 

 reformu politiky státních podpor; 
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 http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2008/B.../Lisabonska_strategie.ppt, 2011. 
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 zlepšení a zjednodušení regulačního rámce pro podnikání a dokončení vnitřního trhu 

sluţeb; 

 odstranění překáţek ve volném pohybu v oblasti dopravy, práce a vzdělávání; 

 vypracování společného přístupu k ekonomické migraci; 

 podporu úsilí o zvládnutí sociálních dopadů hospodářské restrukturalizace. 

Na zasedání ER v březnu 2005 se všechny členské státy zavázaly vypracovat na vlastní 

zodpovědnost do října 2005 národní programy reforem zaloţené na integrovaných hlavních 

směrech. Programy reforem přitom braly ohled na to, ţe situace v různých členských státech 

se často liší a státy mohou mít různé politické priority
44

. 

Jedním z nových prvků aktualizované LS byl poţadavek na to, aby se ekonomické 

reformy a aktivity přenesly více na úroveň jednotlivých členských zemí. Dalším zajímavým 

prvkem nově aktualizované LS byla snaha o celkové zjednodušení a zpřehlednění. 

Celá revidovaná LS obsahovala deset prioritních oblastí a byla rozdělena do tří hlavních 

bloků: 

 Učinit Evropu atraktivnějším místem pro investice a zaměstnávání.  

 Znalosti a inovace pro růst.  

 Vytváření více lepších pracovních míst
45

.
 

Evropa jako atraktivnější místo pro investice a zaměstnávání 

K dosaţení tohoto cíle bylo zapotřebí dokončit jednotný trh v oblastech, které mohly 

zajistit skutečný růst a zvýšení zaměstnanosti a které měly bezprostřední význam pro 

spotřebitele (vyváţená dohoda o sluţby, regulovaná povolání, energie, veřejné zakázky 

a finanční sluţby, vyváţená dohoda o systému REACH, tj. nový rámec pro chemikálie, který 

bral do úvahy dopad konkurenceschopnosti, inovací a malých a středních podniků). Dále také 

bylo třeba zajistit otevřený a konkurenční trh uvnitř i vně Evropy, přesměrovat státní podpory 

do odvětví s vyšším potenciálem růstu, vytvořit příznivé podnikatelské prostředí pro malé 

a střední podniky, zpřístupnit trhy v třetích zemích a zjednodušit evropské a národní předpisy.  

Zjednodušení evropských i národních předpisů bylo zapotřebí jiţ delší dobu. Evropě byl 

vytýkán příliš sloţitý byrokratický proces. Toto zjednodušení sebou mělo také přinést úsporu 

administrativních nákladů. Dále bylo účelem strategie rozšířit a zlepšit evropskou 

infrastrukturu, ať uţ v osobní či nákladní dopravě. Důleţitá pro posun v této oblasti byla jiţ 
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 http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_cs.htm, 2011. 
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déle trvající snaha o prosazení patentu Společenství a posun vpřed v oblasti konsolidovaného 

základu daně z příjmu podniků.  

Znalosti a inovace pro růst 

Zásadní hybnou silou ekonomického růstu v Evropě se dle aktualizované strategie měly 

stát znalosti společně s inovacemi. To znamenalo nutnost zvýšení výdajů na vědu a výzkum. 

Cílem, který byl stanoven jiţ v původní LS bylo zvýšení výdajů na výzkum a vývoj aţ na 3 % 

HDP. 

Důleţitou roli získala také podpora informačních a komunikačních technologií (IKT), 

které získávaly stále více na významu. Podpora evropské průmyslové základny měla být dle 

obnovené strategie zajištěna mobilizací partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Podporován měl být také rozvoj inovačních míst spojujících regionální střediska, univerzity 

a podniky. Dále také strategie slibovala podporu evropských plánů v oblasti technologií 

pomocí veřejného a soukromého partnerství. 

Komise dále navrhuje vytvoření Evropského technologického institutu, ve kterém by byly 

soustředěny nejlepší myšlenky, nápady a podniky Evropy.
46

 

Ačkoli původní LS stanovila cíl dosáhnout míry investic do oblasti vědy a výzkumu ve 

výši 3 % HDP, v roce 2005 dosahovaly tyto výdaje v EU pouhých 1,96 %. Pro srovnání, 

výdaje na vědu a výzkum ve stejném roce činily v USA 2,59 % HDP, v Koreji 2,91 % HDP 

a v Japonsku dokonce 3,12 % HDP. Tento výsledek byl vzhledem ke stanoveným cílům 

velice neuspokojivý. 

Vytváření více lepších pracovních míst 

Aby mohlo být dosaţeno tohoto cíle, bylo zapotřebí zaměstnat více lidí při hledání 

zaměstnání. Cílem bylo zavést opatření na sníţení nezaměstnanosti mládeţe (Evropská 

iniciativa mládeţe) a modernizovat systémy sociálního zabezpečení. 

Pro dosaţení niţší míry nezaměstnanosti bylo také zapotřebí zvyšovat přizpůsobivost 

pracovníků a podniků a pruţnost trhů práce odstraňováním překáţek volnému pohybu 

pracovních sil a za pomoci reformy strukturálního fondu a fondu soudrţnosti EU investovat 

do lidského kapitálu a přispívat k lepšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 
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Zcela novou koncepcí v rámci LS bylo Partnerství. To znamenalo společnou 

odpovědnost Unie a členských států za oblast politiky zaměstnanosti, makroekonomické 

politiky a strukturální reformy vyţadující uzavírání partnerství. Akční program jasně 

rozlišoval mezi opatřeními na úrovni členských států a na úrovni EU. Vycházel ze zkušeností 

získaných z programu vnitřního trhu. Určoval odpovědnost, stanovil lhůty a sledoval 

dosaţený pokrok. Vlády měly jmenovat „pana nebo paní Lisabon“, který byl zodpovědný za 

provádění programu
47

. Program značně zjednodušil realizační mechanismus. Dle něj začal 

existovat pouze jeden národní akční program a po rozsáhlých konzultacích následovala jedna 

národní prováděcí zpráva. 

Celková implementace LS byla finančně velmi náročná a tudíţ počítala i s příspěvky 

jednotlivých členských zemí. Aby byla Komise schopná plnit vytyčené cíle v oblasti investic 

a soudrţnosti, musely být členské státy ochotny přispět do společného rozpočtu EU, 

prostředky odpovídajícími jejich zásadním hospodářským a sociálním prioritám a společným 

závazkům. 
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4 Hodnocení výsledků Lisabonské strategie na úrovni Evropské 

unie 

Uplynulé desetiletí bylo pro EU jedním z velmi rušných období jak z politického, tak 

i ekonomického hlediska. V letech 2004 a 2007 se počet členských zemí téměř zdvojnásobil. 

To si vynutilo změny v mnoha oblastech. Jistý tlak byl vytvářen i na demokratickou legitimitu 

Unie. Po nepřijetí evropské ústavy v roce 2005, se představa demokratické legitimity nakonec 

zhmotnila v podobě přijetí Lisabonské smlouvy. Hospodářský vývoj během desetiletí také 

zaznamenal mnohé vzestupy i propady. Konec desetiletí byl charakteristický nejvýznamnější 

globální hospodářskou krizi od dob světové hospodářské krize z let 1929–1933. Ekonomická 

krize jasně zdůraznila význam konkurenceschopnosti a poukázala na nedostatky, ze kterých je 

třeba, aby se EU poučila pro další vývoj. 

 

4.1 Evaluace realizace Lisabonské strategie na úrovni Evropské unie 

EU se rozrostla z 15 členských Států v roce 2000 na 27 členských států v roce 2011. Také, 

euro se za tuto dobu stalo jednou z hlavních světových měn. Eurozóna se  rozrostla z 12 zemí 

v roce 1999 na 16 zemí v roce 2011, a euro se ukázalo být kotvou pro makroekonomickou 

stabilitu během světové krize. Dopady ekonomické krize se hluboce podepsaly na evropské 

ekonomice, stejně jako v jiných částech světa. Hospodářská krize měla významný a trvalý 

vliv na hospodářství Evropy. Hrubý domácí produkt klesl v roce 2009 o celé 

4%. Nezaměstnanost se blíţila 10%. Veřejné deficity dosahovaly v průměru 7% HDP 

a celkový dluh se zvýšil o 20 procentních bodů. Při pohledu zpět na období LS se svět 

nevyhnutelně změnil
48

. Realita se v mnohém odlišovala od předpokladů analytiků a tvůrců 

společných politik v roce 2000. 

Cílem LS bylo zvýšení produktivity práce a zvýšení konkurenceschopnosti Evropy 

prostřednictvím různých politických iniciativ a opatření. Zřejmý nedostatek politické vůle 

jednotlivých členských států prosadit nezbytné reformy na národní úrovni měl nakonec 

za následek výsledný neúspěch celého Lisabonského procesu. 
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 Zvyšuje se důleţitost východních ekonomik, celý svět prošel hospodářskou krizí. Mnohé se změnilo a Evropa 

se jiţ poučila z některých chyb. 
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Hodnocení výsledků Lisabonské strategie dle nejdůležitějších ukazatelů 

Pro efektivní vyhodnocení výsledků LS na poli makroekonomických ukazatelů lze vyuţít 

čtyř nejdůleţitějších, které měly přímou vazbu na plnění vytyčených cílů LS a přímo ovlivnily 

její výsledky. Výsledný efekt implementace LS v číslech nejlépe ukáţe vývoj růstu reálného 

HDP, nezaměstnanosti, výdajů na vědu a výzkum a produktivity práce. Všechny tyto 

ukazatele jsou důleţitým hodnotícím kritériem pro LS. 

Míra růstu reálného HDP během fungování Lisabonské strategie 

Na grafu č. 4.1 je vidět, ţe hrubý domácí produkt vykazoval během fungování LS značnou 

variabilitu. Po zavedení strategie se rapidně sniţoval. Poté, co došlo k jejímu znovuobnovení 

v roce 2005, se začal HDP v Unii zvyšovat. Velký propad zaznamenal v důsledku 

hospodářské krize v roce 2008. 
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Graf č. 4.1: Míra růstu reálného HDP 

 
Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_pro

duct_code=TSIEB020; 2011, vlastní zpracování. 

Vývoj nezaměstnanosti během fungování Lisabonské strategie 

Sníţení nezaměstnanosti v EU byl jeden z nejdůleţitějších cílů, které si kladla LS. Na grafu 

č. 4.2 je vidět, ţe míra nezaměstnanosti se během deseti let fungování LS měnila. V první 

polovině strategie měla tendenci zůstávat konstantní, poté dokonce začala klesat. Negativní 

dopad na zaměstnanost v celé Unii měla celosvětová krize. Ta měla za následek i následné 

zvyšování míry nezaměstnanost v členských státech. Do budoucna lze očekávat v důsledku 

krize spíše její růst neţ sniţování. 

Graf č. 4.2: Vývoj nezaměstnanosti 

 
Zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_prod

uct_code=TSIEM110; 2011, vlastní zpracování. 
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Vývoj výdajů na vědu a výzkum během fungování Lisabonské strategie 

Dalším z cílů LS, který byl stanoven v důsledku zaostávání v této oblasti ve srovnání 

s konkurencí, bylo zvýšit výdaje na vědu a výzkum. Jak je vidět na grafu č. 4.3, tak se to 

povedlo. Zvýšení sice nedosáhlo původně plánovaných cílů, ale Evropě se podařilo výdaje 

v této oblasti zvýšit. Aktuální situace však ukazuje, ţe nedostatky v této oblasti jsou v EU 

stále ještě velké. 

Graf č. 4.3: Vývoj výdajů na vědu a výzkum 

 
Zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_prod

uct_code=TSDEC320; 2011, vlastní zpracování. 

Vývoj produktivity práce během fungování Lisabonské strategie 

Produktivita práce, jako jeden z důleţitých makroekonomických ukazatelů v oblasti 

hodnocení úspěšnosti hospodářských politik se v průběhu LS dost sniţovala. Graf č. 4.4 jasně 

ukazuje, jakým způsobem se produktivita práce vyvíjela. 
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Graf č. 4.4: Vývoj velikosti produktivity práce 

 
Zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_prod

uct_code=TSDEC310; 2011, vlastní zpracování. 

4.2 Přínosy a neúspěchy Lisabonské strategie 

Tak jako většina podobných záměrů měla i LS své kladné a záporné stránky. Celkový 

přínos LS lze hodnotit veskrze pozitivně. Ačkoli nebylo dosaţeno předem stanovených cílů, 

znamenala LS pro Evropu nesporný úspěch v mnohých oblastech. Tato strategie pomohla 

vybudovat všeobecnou shodu na reformách potřebných v prioritních oblastech společných 

i koordinovaných politik EU, a přinesla konkrétní výhody pro občany a podniky, jako je 

zvýšení zaměstnanosti, méně byrokratické prostředí pro podnikání, větší výběr pro 

spotřebitele a udrţitelnější budoucnost. Na druhé straně byly zaznamenány i jisté neúspěchy. 

Komise uvedla, ţe zvýšení zaměstnanosti se ne vţdy promítne sniţováním chudoby 

a samozřejmě rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími výsledky jednotlivých zemí je velmi 

významný
49

. 

Hlavní závěry Evropské komise při hodnocení výsledků Lisabonské strategie 

Přínosy – pozitivní stránky 

LS pomohla vybudovat široký konsensus o reformách, které EU potřebuje 

Obnovení strategie v roce 2005 pomohlo objasnit její oblast působnosti a cíle. Zejména 

definování čtyř prioritních oblastí (výzkum a inovace, investice do lidí / modernizace trhů 

práce, uvolnění podnikatelského potenciálu, zejména malých a středních podniků, změny 

v oblasti energií a klimatu) bylo důleţitým krokem vpřed. Ve všech členských státech jsou 
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nyní tyto cíle na vrcholu politické agendy, coţ prokazuje schopnost LS nastavit reformní 

program. Jednotlivé státy měly v průběhu obnovené strategie dostatek času pro implementaci 

cílů, a tudíţ pro ně nebude tak obtíţné, zakomponovat tyto cíle do HP státu. 

LS přinesla konkrétní výhody pro občany a podniky EU 

Reformy dohodnuté v rámci LS přinesly hmatatelné výhody, včetně zvýšení 

zaměstnanosti (ještě před začátkem krize bylo vytvořeno 18 milionů nových pracovních míst), 

dynamičtějšího podnikatelského prostředí s méně byrokracií (např. EK navrhla sniţování 

administrativní zátěţe týkající se pravidel EU, které stojí více neţ 40 miliard €, s výhradou 

jejich přijetí Radou a Parlamentem) a větší výběr pro spotřebitele. Přinesla také udrţitelnější 

budoucnost (např. ekonomický růst byl v mnoha členských státech doprovázen trendem 

klesající energetické náročnosti). I kdyţ to není vţdy moţné prokázat, existuje příčinná 

souvislost mezi lisabonskými reformami a výsledky v oblasti růstu a zaměstnanosti. Existují 

důkazy, ţe reformy zde sehrály důleţitou roli. 

Strukturální reformy učinily ekonomiku EU odolnější a pomohly zvládnout krizi 

Většina členských států šla v minulém desetiletí správným směrem. Klesaly schodky 

státních rozpočtů a zvyšovala se dlouhodobá udrţitelnost prostřednictvím reforem 

v důchodových systémech. Fiskální konsolidace vytvořila prostor pro koordinované fiskální 

stimuly. Ve chvíli kdy zasáhla krize, klesla poptávka a tyto fiskální stimuly pomohly 

stabilizovat ekonomiku a odvrátit začarovaný kruh s klesající poptávkou, klesajícími 

investicemi a zvyšující se nezaměstnaností. Stejně tak reformy na trhu práce a aktivní politika 

zaměstnanosti pomohly ochránit pracovní místa a zastavit růst nezaměstnanosti. To bylo 

„kotvou“ pro udrţení makroekonomické stability během krize. 

Vyčlenění prostředků ze strukturálních fondů, pomohlo mobilizovat investice pro růst a 

zaměstnanost 

Uvolňování prostředků ze strukturálních fondů EU výrazně pomohlo růstu investic do 

inovací, výzkumu a vývoje a podpory podnikání. Uvolňování prostředků je samozřejmě 

vázáno na jednotlivé Národní strategické referenční Rámce, které stanovují priority regionální 

politiky a Národní programy reforem, které definují sociálně-ekonomické priority. Vyuţívání 

strukturálních fondů také přispělo k tomu, ţe LS je finančně zajišťována skrz regionální 

a místní orgány, coţ ji posouvá blíţe k občanovi. 
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Partnerství mezi EU a členskými státy byla obecně pozitivní zkušenosti ... 

Koncept partnerství zavedený v roce 2005 měl pozitivní dopad na kooperaci a rozdělení 

pravomocí mezi orgány EU a členských států. Výsledný dialog mezi EK a členskými státy, se 

vyvinul do konstruktivní výměny názorů, kdy Komise informovala členské státy 

o moţnostech politiky, často s vyuţitím svých zkušeností z ostatních částí Unie, zatímco 

členské státy nabídly vnitrostátní perspektivy, zdůraznily příleţitosti pro reformy a také 

přesněji identifikovaly omezení. V některých případech přijaly členské státy partnerství 

s vědomím, ţe to přináší určité úkoly v rámci strategie (např. aktivní politiky trhu práce, 

vzdělávání, rozvoj infrastruktury, podnikatelského prostředí). Mnohé úkoly si přímo 

vyţadovaly řízení na regionální a místní úrovni. Ve výsledku však v mnoha případech bylo 

zapojení regionálních, místních a sociálních partnerů méně rozvinuté a zúčastněné strany byly 

spíše zúčastněny na ad hoc
50

 hodnocení, pokud vůbec, a to navzdory tomu, ţe regionální 

a místní subjekty mají často důleţité politické pravomocí. 

Pomocí politiky vzdělávání a výměny osvědčených postupů došlo k posílení 

Historie prokázala, ţe kaţdý členský stát zaţívá úspěch při provádění reforem. Z těchto 

„úspěšných“ reforem vyplývá i značný prostor pro vzájemné učení a šíření osvědčených 

postupů, s ohledem na vnitrostátní kontexty a tradice. Od roku 2005, došlo k zintenzivnění 

politiky vzdělávání a výměny osvědčených postupů. Členské státy ukázaly značný zájem 

o zkušenosti druhých, coţ je samozřejmě přínosem pro EU jako celek. Většina výměn 

proběhla v rámci tzv. otevřené metody koordinace. 

Neúspěchy – negativní stránky 

Lisabonská strategie není dostatečně vybavena k řešení problémů, které stály u vzniku 

světové hospodářské krize 

LS byla celkově zaměřená pouze na strukturální reformy. na přípravu EU na globalizaci 

a stárnutí a na zvýšení její prosperity. Nicméně, s odstupem času byo zřejmé, ţe Strategie by 

měla být lépe organizována, více se zaměřit na kritické prvky, které hrály klíčovou roli ve 

vzniku světové krize, jako je robustní dohled a systémová rizika na finančních trzích, 

spekulativní bubliny (např. na trhu s bydlením), a úvěrech poháněných konzumerismem, které 

v některých členských státech, v kombinaci s růstem mezd překročily růst produktivity, 

poháněný vysokými schodky běţného účtu. Makroekonomická nerovnováha zapříčinila 

potíţe s konkurenceschopností a to bylo hlavní příčinou hospodářské krize. Tyto problémy 
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 Zkratka ad hoc znamená následné zhodnocení aţ po proběhnutí úkonu. 
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nebyly adekvátně řešeny na úrovni členských států. Ekonomiky měly vyuţít Pakt stability 

a růstu, který tímto inklinoval k poţadavku být souběţně vyuţit s LS. 

Nebyla dostatečně rozpoznána důležitost vzájemné závislosti v úzce integrovaném 

ekonomickém systému 

Ve vzájemně propojených ekonomikách, jako jsou ekonomiky EU, mohlo být vyuţito 

potenciálu pro růst a zaměstnanost pouze pokud by všechny členské státy provedly jejich 

implementaci skrz reformy zhruba stejným tempem, s ohledem na jejich národní výzvy 

a dopady jejich činností i na ostatní členské státy a Unie jako celku. Hospodářská krize 

předvedla tuto vzájemnou závislost v ostrém světle. Nejen, ţe některé důleţité pozitivní 

efekty neproběhly kvůli nerovnoměrnému pokroku, v některých případech byly negativní 

efekty dokonce spuštěny. 

Realizace Lisabonské strategie trpěla variabilním vlastnictvím a slabou strukturou 

řízení 

Role ER v postupu reforem v rámci LS nebyla dopředu jasně definována. Lze tedy tvrdit, 

ţe ER měla často, i přes intenzivní práci malý prostor pro věcné diskuse a rozhodování. Úloha 

EP mohla být také přesněji specifikována, aby mohl hrát větší roli při vylepšování strategie 

a jejímu posouvání vpřed. Pokud jde o nástroje, integrované hlavní směry, které jsou zaloţeny 

na Smlouvě, pomohly určit směry pro národní HP a politiky zaměstnanosti. Zatímco pokyny 

byly komplexní a pomohly intelektuálnímu postupu reforem, jejich "catch-all"
51

 charakter 

a nedostatek vnitřních priorit měl omezený dopad nástrojů na vnitrostátní politiku.  Národní 

programy reforem (NPR), které jsou zaloţeny na těchto pokynech, byly uţitečné nástroje pro 

podporu komplexních strategií růstu s větším propojením makro a mikro politiky 

zaměstnanosti. Nicméně se přístupy k NPR v jednotlivých členských státech značně lišily. Na 

jedné straně velmi ambiciózní a soudrţné reformní plány pro některé země v kontrastu 

s vágními a více popisnými programy v jiných. V těchto zemích postrádala LS podporu vlád 

a národních parlamentů. Cíle na-úrovni EU byly příliš četné a nedostatečně odráţely rozdíly 

ve výchozích pozicích jednotlivých členských států. Zejména po rozšíření Unie zhoršila 

absence jasně dohodnutých závazků jiţ stávající problémy a nedostatky. Výkon některých 

členských států jiţ překročil stanovené cíle, pro jiné byly stanovené cíle zcela nereálné. 
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Dopad specifických doporučení pro jednotlivé země byl značně různorodý 

Pro kaţdou zemi byla v rámci LS vydána specifická politická doporučení, která byla 

zaloţena na smlouvě. Tento nástroj byl důleţitou součástí strategie. V některých členských 

státech tato doporučení měla správný dopad. Byly stanoveny důleţité politiky v rámci 

evropské dimenze. Členské státy pouţily tato doporučení k vybudování tlaku na 

reformy. Nicméně, ne všechna doporučení vedla k politické debatě nebo následnému 

efektivnímu pouţití. Jejich formulace probíhala spíše v posloupnosti od konkrétní rady na 

obecné směry. V druhém případě zase bylo těţší, aby členské státy posoudily, která politická 

opatření jsou potřebná k plnění cílů tohoto doporučení. Ve všech zmíněných případech by 

jasný a transparentní hodnotící rámec mohl přispět k větší akceptaci doporučení na úrovni 

členských států. 

Komunikace byla velkým nedostatkem pro fungování Lisabonské strategie 

Celkově lze říci, ţe soustředění na výhody, které mohla přinést vyšší míra komunikace 

bylo slabé a nedostatečné. V důsledku toho informovanost, zapojení občanů a veřejná 

podpora pro cíle této strategie zůstala slabá na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni nebyla vţdy 

dostatečně koordinována. Pokud jiţ členské státy sdělily typ reformy v rámci Lisabonského 

cíle, byly  jen zřídka prezentovány jako součást evropské strategie. EK označila komunikaci 

doslova za „Achillovu patu LS“. 

Doporučení 

Mohlo by se udělat více k posílení významu eurozóny 

LS se časově shodovala s prvními deseti lety, kdy fungovala nová evropská měna euro. 

Integrované hlavní směry uznávaly potřebu posílení spolupráce a-koordinace HP v rámci 

eurozóny, Zvláštní doporučení byla určena pro země eurozóny od roku 2007. Tato se 

zaměřovala na politická opatření, která byla zvláště důleţitá pro hladké fungování 

hospodářské a měnové unie. V praxi však zůstává postup eura relativně pomalý. Velmi 

odlišné dopady krize v eurozóně ukázaly, ţe v některých zemích je mnohem větší pokrok neţ 

v ostatních. Rozdíly panují v provádění strukturálních reforem, agend a také při podpoře 

jejich konkurenceschopnosti, coţ vysvětluje velké vnitřní oblasti nerovnováhy, které 

představují problémy pro hladké fungování hospodářské a měnové unie. 
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Měl by být posílen vnější rozměr Lisabonské strategie 

Tato strategie byla moţná příliš zaměřena na vnitřní rozměr. Je třeba se více zaměřit na 

přípravu k EU ke globalizaci, spíše neţ se pokoušet ji utvářet. Krize také dala jasně najevo, ţe 

globálního hospodářství se stále vzájemně ovlivňují. Proto se krize tak rychle rozšířila po 

celém světě. Právě z toho důvodu se EU aktivně podílí na zapojeni se do procesu G-20, 

pracuje na zavedení robustní struktury k odstranění nedostatků a zabránění opakování stejné 

chyby. vnitřní vazby mezi EU a ekonomiky významnými světovými hráči, jako jsou USA, 

Japonsko a země BRIC by také mohla být výraznější. V neposlední nejméně, tam byla malá 

snaha o srovnávání EU proti výkonu hlavních obchodních partnery a hodnotit pokrok EU 

v relativním vyjádření. 

Měl by být posílen vztah mezi Lisabonskou strategií a dalšími nástroji Evropské Unie 

Dalším zkonstatováním po deseti letech trvání strategie byl fakt, ţe je zapotřebí zlepšit 

vazby mezi LS, dalšími nástroji EU a také ostatními strategiemi
52

. Tyto doposud vyhlášené 

strategie však nebyly dostatečně silné a účinné. Z toho vyplývá skutečnost, ţe většina z nich 

nakonec působí izolovaně, přestoţe jejich původním záměrem bylo se vzájemně spíše 

doplňovat. LS byla také vytýkána nepřítomnost některých hlavních politických priorit, jako 

například integrace trhu ve finanční oblasti. Navíc, jednotlivá opatření, schválená na nejvyšší 

politické úrovni, sebou nenesou vţdy okamţité výsledky. V dalších oblastech, jako je 

odstranění překáţek na vnitřním trhu, zlepšení svobodného toku digitálního obsahu, podpora 

mobility pracovních sil nebo urychlení zavádění interoperabilních norem, je pokrok příliš 

pomalý. Proto bude zapotřebí zvýšení úsilí při implementaci Lisabonského programu 

Společenství, který byl zaveden jako součást reformy z roku 2005. 

Výsledky přinášející kladné i záporné stránky 

Zvýšení zaměstnanosti nebylo doprovázeno předpokládaným snižováním chudoby 

Ačkoli se v EU zvyšuje zaměstnanost, coţ bylo samozřejmě v celkovém pohledu 

pozitivním výsledkem, nebylo dosud dosaţeno dostatečného přiblíţení trhu práce k lidem 

a zároveň se také ne vţdy podařilo sníţit počet lidí ohroţených chudobou. Některé skupiny 

stále čelí specifickým překáţkám, jako je nedostatečný přístup ke vzdělání nebo ke sluţbám. 

V některých členských státech neustále přetrvává silná segmentace trhu práce. Tím vznikají 

rozdíly v úrovni jednotlivých členských států. Z této skutečnosti je třeba vyvodit patřičné 

důsledky. 
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Celkově bylo dosaženo růstu, ale tempo provádění reforem bylo pomalé a nerovnoměrné 

Zatímco LS přinesla hmatatelné výhody, mezi které patří i dosaţený růst, a pomohla 

vytvořit konsensus kolem reforem EU, přetrvává však stále časový rozdíl mezi zadáním 

závazků a opatření a jejich opravdovou implementací. Nevykonávání ambicióznějších 

reforem některými členskými státy má za následek, ţe některé skupiny stále čelí specifickým 

překáţkám, jako je například nedostatečný přístup ke vzdělání. Naopak jiné státy postupně 

vybudovaly správný přístup k implementaci opatření. To znamenalo, ţe důleţité výhody 

nebyly v některých členských státech ani vyuţity. Totéţ lze říci o prosazování jednotlivých 

politik s tím, ţe pokrok v některých oblastech politiky byl výraznější neţ v jiných. Pokroky 

v mikroekonomické oblasti stále zaostávaly za pokroky v oblasti zaměstnanosti 

a makroekonomických opatření. LS zaměřená na podporu větší integrace politik napříč 

makroekonomickými opatřeními v oblasti zaměstnanosti a mikroekonomickými rozměry byla 

tudíţ jen částečně úspěšná. 

 

4.3 Perspektiva naplňování Strategie Evropa 2020 

Strategie nazývaná Evropa 2020 je novou perspektivou, která je zaloţená na dosavadních 

výsledcích jiţ aplikovaných strategií. Poprvé byla představena na jaře 2010. Dle zpráv EK 

bylo zjištěno, ţe účinnost strategie by se mohla zlepšit díky uţší vazbě mezi LS a dalšími 

nástroji a strategiemi, jako je například Pakt stability a růstu. Na základě hodnocení EK bylo 

také zjištěno, ţe komunikační strategie byla jednou z velkých slabostí, a ţe větší zaměření na 

formulaci výhody programu reforem pro širokou veřejnost, by posílilo reformní proces. Tyto 

závěry byly EK vyuţity při přípravě nové růstové strategie pro příští desetiletí: "Strategie 

Evropa 2020". Cílem bylo určit silné stránky LS, aby mohly být zahrnuty do nové strategie 

růstu. Při formování strategie byl kladen důraz na to, aby jiţ nebyly opakovány nedostatky 

zjištěné při implementaci LS. Evropa 2020 se zaměří na další oblasti zaměstnanosti, na 

udrţitelnost ţivotního prostředí a na důleţité aspekty rozvoje. 

Charakteristika nové evropské strategie růstu – Strategie Evropa 2020 

Vzhledem k tomu, ţe platnost LS skončila v roce 2010, připravila EU novou desetiletou 

strategii růstu, která by měla  nahradit lisabonský proces. Strategie byla sestavena se snahou 

zlepšit celý proces. Tato byla nazvána "Strategie Evropa 2020". Tato strategie usiluje 
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o zvýšení dodávek pro růst a zaměstnanost na následující desetiletí. Cílem tohoto programu je 

inteligentní, udrţitelný růst, vyplývající z lepší koordinace národních a evropských politik.
53

 

Hlavními prioritami strategie jsou: 

• Inteligentní růst: rozvoj ekonomiky zaloţené na znalostech a inovacích 

• Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější hospodářství méně 

náročné na zdroje 

• Růst podporující začlenění: podpora vysoké zaměstnanosti v hospodářství, které bude 

typické sociální a územní soudrţností
54

 

Strategie Evropa 2020 se tedy mnohem více zaměřuje na udrţitelnost, neţ tomu bylo 

v LS, ale stále zdůrazňuje rozvoj dovedností a digitální ekonomiky. Konkrétněji se zaměřuje 

na podporu nízko-uhlíkového průmyslu, investic do vývoje nových produktů, rozvoj digitální 

ekonomiky a modernizaci vzdělávání a odborné přípravy. 

V rámci plánu bylo navrţeno pět specifických cílů: 

1. Zvýšení míry zaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva na 75%. 

2. Posílení výdajů na výzkum a vývoj v EU na 3% HDP. 

3. Dosažení cíle EU "20/20/20" v oblastech klimatu a energie (včetně zvýšení závazku 

na sníţení emisí na 30%, pokud k tomu budou příznivé podmínky). 

4. Snížit počet lidí ohrožených chudobou o 20 milionů. 

5. Snížit počet dětí, které předčasně ukončí školní docházku ze současných 15% na 

sazbu nižší než 10% a zvýšit podíl mladých lidí s vysokoškolským vzděláním (z 

31% na 40%). 

Komise navrhla převést tyto cíle do podoby vnitrostátních cílů a směrů, a tím zaručit, ţe 

kaţdý členský stát tuto strategii přizpůsobí své konkrétní situaci. Tyto hlavní vize a cíle 

definovala Komise a nutno dodat, ţe se jedná o celoevropské průměry; národní cíle se budou 

vyjednávat individuálně a mohou se od těch unijních výrazně odlišovat. K posílení schopnosti 

dosaţení těchto cílů, strategie hovoří o sedmi stěţejních iniciativách, které by měly být 

vyuţity k podpoře růstu a zaměstnanosti: 

1. „Inovace v Unii“ – zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financím pro 

výzkum a inovace, aby se zajistilo, ţe se z inovativních nápadů stanou výrobky 

a sluţby vytvářející růst a pracovní místa. 
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2. "Mládež v pohybu", ke zvýšení výkonnosti vzdělávacích systémů a usnadnění 

vstupu mladých lidí na trh práce. 

3. "Digitální agenda pro Evropu" k urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu, 

aby bylo moţné těţit z výhod digitálního jednotného trhu pro domácnosti a firmy. 

4. “Evropa méně náročná na zdroje“ na pomoc k oddělení hospodářského růstu od 

vyuţívání zdrojů, podpora přechodu na nízko-uhlíkovou ekonomiku, zvýšení 

vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci odvětví dopravy a zvýšení 

energetické účinnosti. 

5. "Průmyslová politika pro éru globalizace" pro zlepšení podnikatelského prostředí, 

zejména pro malé a střední podnikání, a na podporu rozvoje silné a udrţitelné 

průmyslové základny schopné konkurence v globálním měřítku. 

6. "Program pro nové dovednosti a pracovní místa" na modernizaci trhů práce 

a posílení postavení občanů za pomoci rozvoje jejich dovednosti v průběhu celého 

ţivota s cílem zvýšení účasti na trhu práce, a aby lépe odpovídala nabídka práce 

poptávce, mimo jiné prostřednictvím mobility pracovních sil. 

7. "Evropská platforma proti chudobě" pro zajištění sociální a územní soudrţnosti, 

která je přínosem pro růst a zaměstnanost, a pro pomoc lidem ţijících v chudobě 

a sociálním vyloučení, aby jim bylo umoţněno ţít důstojně a aktivně se podílet na 

ţivotě společnosti
55

. 

S ohledem na provádění strategie Komise navrhla, aby se vlády dohodly na národních 

cílech, které by braly v úvahu podmínky v jednotlivých zemích a zároveň by pomohly EU 

jako celku dosáhnout svých cílů. Komise má v úmyslu sledovat pokrok a vydávat varování 

v případě "neadekvátní reakce". Zaměřením se na méně oblastí a stanovení jasných cílů, 

existuje naděje, ţe Evropa roku 2020 bude úspěšnější neţ uplynulá strategie.
56

 

Předpoklady pro úspěch strategie Evropa 2020 

Pro co nejlepší implementaci nové strategie mají být vyuţity jiţ existující nástroje, jako 

například jednotný trh, finanční nástroje a nástroje vnější politiky. Tyto nástroje je nutné 

zmobilizovat, aby bylo dosaţeno odstranění překáţek pro realizaci cílů. Komise se jako 

okamţitou prioritu rozhodla stanovit vše potřebné pro vypracování věrohodné strategie pro 

překonání krize, pokračování reformy finančních systémů, zajištění rozpočtové konsolidace 

pro dlouhodobý růst a pro posílení koordinace uvnitř hospodářské a měnové unie. 

                                                 
55

 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/strategie-evropa-2020/1000521/58802/, 2011. 
56

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_en.pdf, 2010. 



55 

Vzhledem k tomu, ţe se strategie Evropa 2020 na rozdíl od LS zaměřuje na další oblasti 

zaměstnanosti, na udrţitelnost ţivotního prostředí a na důleţité aspekty rozvoje, má proti své 

„předchůdkyni“ jisté výhody. Nová strategie se mnohem více zaměřuje na udrţitelnost, neţ 

tomu bylo v LS, avšak nezapomíná na stále rostoucí význam i dalších aspektů jako je rozvoj 

dovedností a digitální ekonomiky. 

Úkoly jednotlivých institucí v procesu implementace 

Aby bylo moţné jasné a konkrétní dosaţení cílů, je samozřejmě nutná určitá spolupráce 

jasně daná pravidla v procesu řízení nové strategie. K dosaţení viditelných výsledků bude 

třeba zefektivnit celkové řízení ekonomiky. ER ponese za novou strategii plnou 

zodpovědnost. EK má za úkol sledovat pokrok vedoucí k dosaţení cílů, usnadňovat výměnu 

politických postupů a činit nutné návrhy s cílem stanovit směr, kterým by se činnosti měly 

ubírat, a provádět stěţejní iniciativy EU. EP má být vůdčí silou mobilizující občany 

a působící jakoţto spolutvůrce právních předpisů v oblasti klíčových iniciativ
57

. 
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5 Závěr 

Lisabonská strategie představovala v Evropské unii jedinečný koncept. Svými cíly 

a ambicemi se odlišovala od mnohých předcházejících programů, které měly podobné 

záměry. Důvody pro přijetí byly jasné. Konec dvacátého století přinesl mnohé změny, se 

kterými se musela EU vyrovnat. Bylo zapotřebí, aby byla připravena na to, ţe se k ní jak 

politicky, tak i ekonomicky přimknou státy bývalého sovětského bloku. To vyţadovalo jistý 

stupeň připravenosti na obou stranách. Jiţ v roce 2000 bylo jasné, ţe se Unie rozšíří o státy 

střední a východní Evropy, jeţ nemají tak vysokou ekonomickou úroveň jako dosavadní 

členové a jejich přijetím se sníţí i celková úroveň Unie. 

Předběţné průzkumy, ale i zpětné analýzy lisabonského procesu ukázaly, ţe Lisabonská 

strategie byla pro Evropu správnou cestou do 21. století, jejím velkým nedostatkem však byla 

implementace na národní úrovni. Částečně to zapříčinila Unie sama tím, ţe bylo stanoveno 

příliš nepřehledných cílů a jednotlivé státy tak nebyly povzbuzovány k reformám pro její 

zavádění. 

Cílem této práce bylo zhodnotit desetiletou existenci Lisabonské strategie. Potřeba 

komplexní hospodářské strategie na evropském kontinentu byla na konci dvacátého století 

více neţ jasná. Lisabonská strategie v teoretické rovině tuto potřebu splňovala. V roce 2004 

však byla provedena revize a bylo zjištěno, ţe její výsledky zdaleka neodpovídaly 

stanoveným cílům. Proto bylo navrţeno její přepracování a následné znovuobnovení. 

Revidovaná Lisabonská strategie jiţ přinesla hmatatelné výsledky. Pomohla Evropě „přeţít“ 

celosvětovou ekonomickou krizi a jasně vytyčila priority, na které je třeba se zaměřit v dalším 

vytváření jednotlivých hospodářských politik. 

Byla zde představena nová strategie, která má navázat na Lisabonskou strategii a to 

Strategie Evropa 2020. Tato nová strategie, přijatá v roce 2000 má mnohé nelehké úkoly, 

kterých chce Unie s její pomocí docílit. Hodnocení úspěchu této strategie je prozatím 

předčasné, ale jisté je, ţe v procesu vývoje světové ekonomiky sehraje ještě důleţitou roli. 
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