Evropská občanská iniciativa (EOI) za bezpodmínečný základní příjem
PŘÍLOHA
Iniciátoři Iniciativy evropských občanů
Osoby předkládající návrh za naši EOI jsou občany 15 členských států EU (Rakousko, Belgie,
Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko,
Slovensko, Španělsko, Velká Británie), lišící se kulturou, jazykem, sociálními zájmy a
politickým a náboženským/filozofickým pozadím, avšak sdílející společný pohled, který je
zde prezentován jako dlouhodobé řešení.

Definice bezpodmínečného základního příjmu (BZP)
BZP nenahrazuje sociální stát, ale doplňuje a transformuje ho z kompenzačního na
emancipační sociální stát.
Emancipační BZP je definován následujícími čtyřmi kritérii: obecným, individuálním,
bezpodmínečným a dostatečně vysokým na to, aby zajistil důstojnou existenci a účast ve
společnosti.
Obecný: V principu každý člověk, bez ohledu na věk, původ, místo bydliště, profesi atd. bude
mít nárok na získání tohoto přídavku. Tímto požadujeme celoevropský, garantovaný,
bezpodmínečný základní příjem.
Individuální: Každá žena, každý muž, každé dítě má právo na základní příjem na
individuálním základě a v žádném případě ne na základě partnerství či domácnosti. BZP bude
nezávislým na jejich poměrech: rodinném stavu, partnerském soužití či konfiguraci
domácnosti, příjmu či majetku jejich domácnosti nebo členů rodiny. Toto je jediný způsob jak
zajistit soukromí a předcházet ovládání jiných osob. Umožňuje to jedincům činit jejich vlastní
rozhodnutí.
Bezpodmínečný: Základní příjem považujeme za lidské právo, které by nemělo záviset na
žádných podmínkách, ať se jedná o povinnost přijmout placené zaměstnání, být zapojený do
veřejně prospěšných prací, či chovat se podle tradičních generových rolí. Zároveň nebude
podléhat příjmu, úsporám či majetkovým omezením.
Dostatečně vysoký: Částka by měla zajistit slušnou životní úroveň, která bude v souladu se
sociálními a kulturními standardy společnosti dané země. Měla by zabránit materiální
chudobě a poskytnout příležitost participovat ve společnosti. To znamená, že čistý příjem by
měl být minimálně na úrovni rizika chudoby podle standardů EU, což odpovídá 60%
takzvaného národního průměrného ekvivalentu čistého příjmu. Především v zemích, kde má
většina obyvatel nízké příjmy, a tedy průměrný plat je nízký, by mělo být na určení výše
základního příjmu použito alternativní měřítko (např. košík zboží), aby byl zajištěn důstojný
život, materiální bezpečnost a plná účast ve společnosti.

Oprávnění pro BZP
V důsledku současných modelů zaměstnanosti a neadekvátních systémů udržení příjmu
(podmínečné, testující finanční prostředky, ne dost vysoké) považujeme zavedení BZP za

podstatné k zajištění základních práv – především práva na důstojný život – jak jsou uvedena
v Listině základních práv EU.
BZP především napomůže předcházet chudobě a daruje svobodu každé individuální bytosti,
aby mohla činit rozhodnutí o svém vlastním životě a posílila účast všech ve společnosti.
BZP pomůže předcházet sociálním rozdílům, debatám založeným na závisti, zneužívání a
jejich následkům, stejně tak jako nadbytečné, nákladné, represivní a výlučně dohlížející a
kontrolující byrokracii. Jakožto převod financí bez diskriminace a stigmatizace, BZP
předchází skryté chudobě a rozličným druhům nemoci.
BZP s sebou přináší sociální svobodu, pomáhá občanům identifikovat se s EU a zajišťuje
jejich politická práva. Podporuje dodržování základních lidských práv. „Důstojnost lidské
bytosti není pouze samo o sobě základním právem, ale představuje skutečný základ
základních lidských práv.“ (oficiální vysvětlení článku 1 Listiny základních práv EU).
Za zavedení BZP a případná počáteční opatření jsou v příslušných oblastech zodpovědné
členské státy EU.
Existuje několik studií, které ukazují různé způsoby financování BZP. V této Iniciativě
evropských občanů neprosazujeme žádné konkrétní z nich.

PŘÍLOHY

Lisabonská smlouva
„Konsolidované verze Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie“
2010/C83/01 (30. březen 2010)
Článek 2
Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti,
právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou
společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností
diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
Důvody pro BZP:
BZP, tak jak je definován svými čtyřmi kritérii, zahrnuje všechny výše zmíněné hodnoty.
Poskytuje materiální bezpečnost a plnou účast ve společnosti bez jakýchkoliv podmínek –
spolu s rovností všech lidských bytostí.
Článek 3
3. Unie vytváří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém
hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním
hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni
ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok.
Bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a ochranu,

rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte.
Podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.
Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj
evropského kulturního dědictví.
Důvody pro BZP:
BZ, podporující redukci a redistribuci pracovních hodin, umožní novou formu zaměstnání na
plný úvazek. BZP bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, které jsou vlastní
současným systémům udržování příjmu. Věříme, že BZP napomáhá dosáhnout cíle EU, které
se týkají získání zaměstnání na plný úvazek, boje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, a
podpory sociální spravedlnosti a sociální ochrany (čl. 3 odstavec 3 Lisabonské smlouvy).
BZP navíc podporuje práva dětí, solidaritu mezi generacemi a mezi členskými státy EU.
Z tohoto důvodu přebíráme iniciativu a žádáme Evropskou komisi, aby byla aktivní v rámci
svých pravomocí v oblasti sociální politiky (čl. 151 Lisabonské smlouvy) v souladu s článkem
156, zachovávajíc práva členských států.

Smlouva o fungování EU
„Konsolidované verze Lisabonské smlouvy a Smlouvy o fungování Evropské unie“
2010/C83/01 (30. březen 2010)
Článek 5
(3) Unie může dávat podněty pro zajištění koordinace sociálních politik členských států.
Důvody pro BZP:
Sociální politika členských států může být koordinována, aby se zabránilo sociálnímu
dumpingu. Společným opatřením pro všechny země by bylo zavedení BZP podle výše
uvedených čtyř kritérií. Zodpovědnost za přizpůsobení existujícího národního sociálního
systému BZP náleží členským státům.
Článek 156
Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 151 a aniž jsou dotčena jiná ustanovení Smluv,
podporuje Komise spolupráci mezi členskými státy a usnadňuje koordinaci jejich činnosti ve
všech oblastech sociální politiky spadajících do této kapitoly, a zejména v oblastech:
— zaměstnanosti,
— pracovního práva a pracovních podmínek,
— odborného a dalšího vzdělávání,
— sociálního zabezpečení,
— ochrany před pracovními úrazy a nemocemi z povolání,
— ochrany zdraví při práci,
— práva sdružovat se v odborových organizacích a práva kolektivního vyjednávání mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci.

Za tím účelem Komise v úzké spolupráci s členskými státy vypracovává průzkumy, zaujímá
stanoviska a organizuje porady o problémech, které vznikají na vnitrostátní úrovni, a o
problémech, které se týkají mezinárodních organizací, a zejména vyvíjí podněty ve snaze
stanovit směry a ukazatele, pořádat výměnu osvědčených postupů a připravit nezbytné
podklady pro pravidelný dohled a hodnocení. Evropský parlament je plně informován.
Před zaujetím stanovisek podle tohoto článku konzultuje Komise Hospodářský a sociální
výbor.
Důvody pro BZP:
Podle článku 156 může Evropská komise podporovat spolupráci mezi členskými státy tím, že
použije BZP jako nástroj na zlepšení jejich systémů sociální bezpečnosti.

Listina základních práv EU
„Konsolidované verze Lisabonské smlouvy a Smlouvy o fungování Evropské unie“
2010/C83/01 (30. březen 2010)
Článek 1
Lidská důstojnost
Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.
Důvody pro BZP:
Důstojnost jednotlivce musí zahrnovat možnost žít svobodně a odpovědně ve společnosti.
BZP poskytuje každému jednotlivci svobodu a odpovědný život tím, že odstraňuje existenční
a administrativní omezení, a také vyloučení ze sociálního života.
Článek 2
Právo na život
1. Každý má právo na život.
Důvody pro BZP:
Lidské právo na život je nesporné. V rámci našich současných ekonomických systémů život
závisí na získání materiální existence z fondů. Samozřejmě, že člověk by mohl toto získat i
pomocí poukazů. Uživatelé těchto poukazů by byli diskriminování oproti osobám, které
mohou svobodně rozhodnout o tom, jak naloží se svými financemi z různých zdrojů příjmu.
Právní nárok na převod BZP zajišťuje důstojný život s možností participovat ve společnosti, a
také naplňuje právo na spravedlivý život bez diskriminace.

Článek 6
Právo na svobodu a bezpečnost
Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.
Důvody pro BZP:
BZP podporuje svobodnou volbu osobního životního stylu, uspořádání sociálních vztahů
člověka a také to, zda se bude účastnit sociální a ekonomické spolupráce. Se svobodou
přichází zodpovědnost v solidaritě. Jako doplněk k ochraně zajišťované současnými systémy
sociálního pojištění, BZP je nejlepší zárukou finančního zabezpečení v době nemoci a
nezaměstnanosti.
Článek 15
Právo svobodné volby povolání a právo pracovat
1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.
Důvody pro BZP:
BZP ulehčuje vykonávání svobodně vybraného, nebo alespoň přijatelného, zaměstnání.
V mnoha současných systémech na udržení příjmu potřeba materiálního zboží a služeb
k tomu, aby člověk přežil - spolu s různými administrativními omezeními - omezují svobodný
výběr povolání a nutí člověka přijmout nedostatečně placenou práci.
Článek 21
Zákaz diskriminace
1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém
nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení,
politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině,
majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
2. V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje
jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.
Důvody pro BZP:
BZP se vyhýbá diskriminaci a podporuje autonomii tím, že zajišťuje materiální a finanční
zabezpečení pro každou osobu.
Článek 34
Sociální zabezpečení a sociální pomoc
1. Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním
službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc, pracovní úrazy,

závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel stanovených právem
Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
2. Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky
sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními
právními předpisy a zvyklostmi.
3. Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na
sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly
stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou
existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.
Důvody pro BZP:
BZP je nejlepší metodou k naplnění základního práva na finanční zabezpečení a sociální
podporu, jako doplněk k příslušným sociálním pojištěním a sociálním službám každé země.
Získá ho každý občan, a tedy nikdo nebude vyloučen či diskriminován. Toto je v přímém
kontrastu se stigmatizující podstatou mnoha současných systémů na udržení příjmu, které
odrazují od pobírání dávek mnoho potencionálních žadatelů s právním nárokem, přičemž tato
nízká úroveň pobírání dávek zvyšuje sociální vyloučení.

