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Preambule
001. Evropská unie a její členské státy musí čelit celé řadě vážných a nebývalých výzev. Na
druhé straně se rovněž setkávají s novými důležitými příležitostmi. Pokud výzvy zůstanou bez
reakce a příležitosti nevyužity, Evropa riskuje permanentní krizi, stagnaci a úpadek. Pokud se
ale výzvě postavíme a dobře využijeme svůj potenciál, můžeme krizi překonat a vést Evropu k
silnějšímu ekonomickému růstu a prosperitě.
002. Naše politická rodina je hnací silou evropské integrace. Evropští křesťanští demokraté
založili v roce 1976 – jako první evropskou stranu – Evropskou lidovou stranu. Stala se stranou
středu a pravého středu. Po skončení studené války před dvěma desetiletími jsme pomohli
položit základy pro Evropu, která je skutečně sjednocená a svobodná. Devadesátá léta se
ukázala jako desetiletí stále pevnější integrace a přípravy na rychlé rozšíření euroatlantických
institucí. Pro toto desetiletí byl charakteristický optimismus ohledně globální šíření liberální
demokracie a sociálně tržního hospodářství. ELS byla v čele tohoto vývoje. V tomto duchu se
nese i náš aténský program z roku 1992 o základních principech. Podobně berlínská deklarace
z roku 2001, „Unie hodnot“, odráží rozšířenou rodinu ELS v předvečer přistoupení
demokratických zemí střední a východní Evropy do Unie.
003. Po celém světě zůstávají problémy spojené s bojem proti chudobě, násilí
a nerespektování lidské důstojnosti a lidských práv. Navíc se v prvním desetiletí po roce 2000
objevily nové výzvy. Západ se celosvětově ocitá v bezprecedentním a sílícím globálním
konkurenčním boji s rozvíjejícími se hospodářskými velmocemi. Zatímco v některých částech
světa se šíří demokratické ideje, skrytá autoritářství a fundamentalistické, protizápadní myšlení
se jinde stává ještě naléhavějším. Tato situace vyžaduje ještě užší transatlantické partnerství.
Změna klimatu, zhoršování životního prostředí, vyčerpání přírodních zdrojů, vlny migrace,
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volatilita světových trhů, upadající státy, terorismus a nadnárodní kriminální sítě vyžadují lepší
spolupráci na globální úrovni.
004. Evropská unie, která reformovala své struktury v dlouhém a složitém procesu, nyní čelí
nutnosti zásadního zlepšení své hospodářské a politické správy. Musí také znovu nabýt
konkurenceschopnost a udržitelný růst podporující začlenění a také nadále vyvíjet úsilí
o zvýšení důvěry občanů v orgány EU a evropský projekt. Evropská unie a její členské státy
jsou konfrontovány s mnohými demografickými výzvami a zároveň očekávají období snižování
dluhů nebývalého rozsahu. K těmto výzvám patří stárnutí obyvatelstva, nutnost účinnější
a rychlejší integrace velkého počtu přistěhovalců, často pomocí technických inovací, do
společnosti a poskytnutí příležitostí mladým generacím. Občanská společnost a organizace
občanské společnosti budou důležitější než kdy jindy.
005. Všechny tyto výzvy, globální i evropské, kolektivní i individuální, lze úspěšně řešit pouze
na základě základních hodnot. Tyto hodnoty zůstaly během posledních dvou desetiletí stejné.
Od roku 2000 se počet členských stran ELS téměř zdvojnásobil. K ELS se připojily zejména
středové a středopravicové strany ze střední a východní Evropy a zvýšily tak rozsah naší rodiny
a obohatily ji o svěží myšlenky pocházející z jejich historických zkušeností. Protože přispěly k
osvobození své země od komunismu, jsou si více než ostatní plně vědomy, že svobodu a lidská
práva nelze považovat za samozřejmost a je třeba je každý den chránit. Společně v politické
rodině, která je nyní širší než kdy jindy, tedy znovu potvrzujeme svoji oddanost společným
základním hodnotám ELS.
006. Tyto hodnoty jsou: důstojnost lidského života v každé fázi jeho existence, svoboda a
odpovědnost, rovnost a spravedlnost, pravda, solidarita a subsidiarita. Křesťanský obraz
člověka je jejich výchozím bodem. Dosažení společného dobra je jejich konečným cílem. Pro
jejich zavedení je nezbytná silná občanská společnost. V tomto úsilí nás vede rozum
a historické zkušenosti. Naše politická a společenská rozhodnutí jsou inspirována neustálou
potřebou změn a správným používáním nástrojů k jejich dosažení i respektováním historie a
způsobu, jakým jsou naše hodnoty uznávány a jak se vyvíjí jejich výklad.
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007. Jsme přesvědčeni, že bez silnější Evropské unie v tomto okamžiku nelze dosáhnout
společného blaha a naše základní hodnoty nelze realizovat. Pro takovou Unii jsou určujícími
charakteristikami liberální demokracie a sociálně tržní hospodářství. Silnější Evropská unie
vyžaduje bližší spolupráci a v některých záležitostech udržování a širšího využití společných
metod při rozhodování v EU. Podpora evropského projektu ze strany našich občanů bude
klíčová pro jeho budoucí úspěch. Vzhledem k tomu, že mladší generace často považuje mír,
prosperitu a bezpečnost za samozřejmost, musíme účinněji vysvětlovat, že mír a prosperita,
kterým se můžeme nyní v největší míře od konce druhé světové války těšit, jsou výsledkem
moudré a odvážné politiky, z níž se zrodila Evropská unie a která ji podporovala v dalším vývoji.
Rovněž musíme vysvětlovat, že ekonomický přínos plynoucí z evropské integrace značně
převyšuje náklady.
008. V kombinaci tvoří tyto základní hodnoty a nástroje soudržný celek, který nás odlišuje od
všech našich politických konkurentů. Socialismus a radikální environmentalismus nedávají
stejný důraz na svobodu, osobní odpovědnost a subsidiaritu. Libertarianismus zanedbává
solidaritu a přirozené hodnoty. Populismus a radikální environmentalismus jsou v rozporu s
pokrokem,

demokracií

a sociálně

tržním

hospodářstvím.

Populismus,

nacionalismus

a euroskepticismus jsou neslučitelné se silnou a efektivní Evropskou unií schopnou čelit
výzvám budoucnosti.
009. Evropská unie čelila vážné hospodářské krizi, která má své kořeny v několika desetiletích
nadměrných výdajů, nedostatečné konkurenceschopnosti některých členských států, chybných
postupech a nedostatečné regulaci na finančních trzích a nedostatečných mechanismech
řešení základních problémů v členských státech a na evropské úrovni. Abychom se vrátili
k udržitelnému hospodářskému růstu a zajistili prosperující budoucnost v celé Unii, budeme
muset pomoci většímu počtu lidí nalézt práci a pracovat déle. To je možné pouze na základě
hodnot, které jsou blízké naší politické rodině. Budeme muset dále rozvíjet hospodářskou a
měnovou unii, posilovat správu ekonomických záležitostí a lépe a účinněji koordinovat nástroje
fiskální a přeshraniční sociální politiky. Dále budeme muset neustále pracovat na zvyšování
naší konkurenceschopnosti na globalizovaných trzích i na osvobozování nevyužitého
potenciálu růstu a protekcionistických a roztříštěných trhů od nadměrné regulace a byrokracie.
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Víme, že to nebude snadné, ale pokud nebude řešit tyto problémy naše politická rodina,
neudělá to nikdo jiný.
010. Před dvaceti lety byla Evropa na vrcholu. Mezitím se nahromadila nová rizika, ale bylo
dosaženo obrovského pokroku na cestě k vytvoření stabilnější a více prosperující Evropy. Naše
politická rodina v tomto procesu hrála a bude i nadále hrát vůdčí roli. Dokázali jsme to
a dokážeme to tím, že se budeme držet svých základních hodnot a zároveň budeme
přizpůsobovat svoje strategie současným i budoucím výzvám. Před námi stojí úkoly rozvíjet
vědomí o cíli a směřování Evropy a potvrzovat tyto hodnoty, aplikovat je na výzvy a příležitosti,
kterým čelíme, a na základě těchto hodnot rozvíjet politické strategie, které pomohou Evropské
unii překonat tento kritický moment. Společně můžeme vybudovat Evropu, která je stabilní,
svobodná a prosperující, bezpečná pro naše děti a prospěšná světu.
Část I: Hodnoty
Koncepce lidské bytosti
101. My, členské strany ELS, potvrzujeme nezcizitelnou důstojnost každé lidské bytosti od
počátku i v každé fázi její existence. Člověka považujeme za subjekt, nikoliv objekt historie. Za
základ považujeme židovsko-křesťanské hodnoty a dědictví Řecka a Říma, a proto
považujeme každého muže i každou ženu za jedinečnou lidskou bytost, která je jako osoba
nenahraditelná, zcela nezjednodušitelná, přirozeně svobodná a otevřená transcendenci.
Zejména tvrdíme, že všichni muži i ženy mají stejnou přirozenou důstojnost a význam, a jsou
si proto přirozeně rovni. Mají stejná práva a povinnosti.
102. Velmi si ceníme správné rovnováhy mezi tradicí a moderností, protože se navzájem
doplňují. Na jedné straně respektujeme určující instituce a hodnoty evropské historie a stabilitu
a soudržnost její společnosti. Na druhé straně vycházíme ze dvou základních konceptů
u kořenů modernosti: Pokroku, myšlenky, že můžeme a musíme pracovat pro lepší budoucnost
prostřednictvím neustálé změny, a evropského osvícenství v jeho apelu na používání rozumu
k osvobozování od závislosti, kterou jsme na sebe sami uvalili.
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103. Protože lidé jsou svobodní, zodpovědní a vzájemně závislí, účastní se budování
a zlepšování společnosti.
104. Svoboda je neodmyslitelnou přirozeností člověka. To znamená, že každá osoba má právo
a povinnost být plně odpovědná za své činy a sdílet odpovědnost ve vztahu ke svému sousedu
a Zemi za účelem dosažení integrity stvořeného světa.
105. Pokrok je výsledkem řady pokusů o dosažení společného dobra různými cestami: pokusy,
omyly a dialogem. Pravda není člověku automaticky přístupná a člověk je ze své podstaty
omylný. Proto uznáváme, že je pro kohokoliv nemožné vymyslet, nemluvě o vybudování,
dokonalou společnost zcela bez bolesti a konfliktu. Odmítáme jakoukoli formu totalitarismu
založenou na takových postojích. Každá lidská bytost je schopna mít, prosazovat a upravovat
svou vlastní představu dobra. Demokratická vláda se stejným respektem a zájmem zachází
s lidmi s různými představami dobra za podmínky, že jsou vyjádřeny v souladu s hodnotami
tolerance a jsou demokratické.
106. Myšlenky a politická činnost ELS je založena na základních, vzájemně závislých, stejně
důležitých a univerzálně použitelných hodnotách: na svobodě, odpovědnosti, fundamentální
rovnosti, spravedlnosti, pravdě, solidaritě a subsidiaritě. Tyto hodnoty považujeme za
univerzální, nikoli výhradně západní, ačkoliv historicky se nejdříve objevily za Západě
a rozvíjely se v dialogu s jinými kulturami. To se týká zejména rovnosti mezi ženami a muži,
oddělení orgánů státní správy od náboženských institucí, dělby moci, demokracie a právního
státu.
Svoboda a odpovědnost
107. Více než dvě desetiletí žijeme v Evropě sjednocenější a svobodnější než kdy předtím. Je
tomu tak jednak částečně díky procesu evropské integrace, který je nad všechna očekávání
úspěšný, ale i v důsledku osvobození střední a východní Evropy od totalitních komunistických
režimů a části jižní Evropy od autoritářské nadvlády. Zkušenosti s tím, jak se zbavit totalitarismu
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a diktatury, nemít základní osobní a politická práva a bojovat za svobodu, a riskovat přitom
osobní pohodlí a někdy i život, obohatily celou Evropu. V naší politické rodině to upevnilo
nezvratný závazek hájit lidskou svobodu a vytrvalé odmítat totalitní a autoritářské vlády. Ani po
20 letech úsilí těchto stran pracujících v bývalých komunistických zemích po zavádění
a udržování demokratických hodnot nemůže (a nesmí) polevovat, a to kvůli zakořeněným
a vytrvalým autokratickým tradicím nebo kvůli předstíranému přechodu bývalých komunistické
stan na evropské standardy.
108. Věříme, že skutečná svoboda znamená autonomii a odpovědnost, nikoli nezodpovědnou
nezávislost. Skutečná spravedlnost a solidarita nemůže existovat, pokud není svoboda
přijímána všemi jako nezbytný předpoklad.
109. Podle této koncepce je každý spoluodpovědný ve vztahu k integritě stvořeného světa.
Osoby, skupiny, komunity, národy a státy jsou proto zodpovědné za své činy vůči všem žijícím
i budoucím lidským bytostem, jenž jsou všechny jedinečnými součástmi stvořeného světa.
110. Proto ELS usiluje o to, aby mohl každý ve svém každodenním bytí využívat nezcizitelná
práva přiznávaná všem. Patří sem právo rozvíjet a využívat svá nadání, talent a schopnosti
v plném rozsahu a na druhou stranu povinnost nabízet tyto služby komunitě a neustále
aplikovat hodnoty spravedlnosti a solidarity ve vztazích s ostatními.
111. Vládní orgány odvozují svou legitimitu od požadavku na vytvoření vhodných podmínek
pro osobní rozvoj každého, jednotlivě i v kontextu komunit. Každá autorita, veřejná i soukromá,
ať už funguje na libovolné úrovni, musí za všech okolností chránit obecný zájem a společné
dobro lidstva se zvláštním důrazem na ty nejchudší a nejzranitelnější.
112. Společné dobro nesmí být zaměňováno se souhrnu zájmů jednotlivců. Tyto zájmy musí
být

vždy

v souladu

s patřičnou

úctou

k právům

každého

člověka:

osobním,

občanským, politickým, ekonomickým, sociálním, náboženským, kulturním a kolektivním.
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113. Práva národů na sebeurčení a svobodné uplatňování jejich nezadatelných práv musí být
uplatňována tak, aby jednotlivci nebylo odepíráno uplatňování a využívání jeho základních práv
ani nedocházel ke svádění lidí na cestu násilí.
114. Tento respekt k svobodě a rovnosti ostatních musí být podle názoru ELS rovněž uznáván
ve způsobu, kterým spolu jednáme, diskutujeme a komunikujeme, zejména ve veřejných
diskusích, a to bez ohledu na názor a přesvědčení ostatních, a způsobu, kterým odkazujeme
na jiné skupiny, menšiny a instituce.
115. Domníváme se, že je třeba respektovat právo na výhradu svědomí.
Důstojnost a základní rovnost
116. Všichni lidé mají stejná práva, protože mají stejnou důstojnost na základě lidské
přirozenosti. Ve vztazích s ostatními je proto svoboda každého člověka omezena respektem
ke svobodě a důstojnosti druhých vyplývajících z uznání této základní rovnosti. Bez ohledu na
rozdíly v nadání, talentu a schopnostech musí mít každá osoba možnost dosáhnout osobního
rozvoje v rámci svobody a rovnosti bez ohledu na svůj původ, pohlaví, věk, rasu, sexuální
orientaci, národnost, náboženství, přesvědčení, sociální status nebo zdravotní stav.
Spravedlnost

117. Z koncepce spravedlnosti vyplývá, že v závislosti na jejich povaze a cílech musí být
jednotlivcům i jejich komunitám vždy zaručeny nezbytné podmínky pro uplatňování jejich práva
na svobodu.Vlastností spravedlnosti je, že každému jednotlivci připisuje jeho úděl a aktivně
usiluje o větší rovnost příležitostí a život ve společnosti založené na vzájemném respektu.
Povinností státu, sociálních partnerů a občanské společnosti prostřednictvím zákonů,
partnerství a účasti na všech úrovních – soukromé, národní a mezinárodní – je zajišťovat
sociální spravedlnost.
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118. Jedním rozměrem spravedlnosti je respektování zákona a jeho nestranné uplatňování.
Občané si musí být před zákonem rovni. Zákony se neustále vyvíjejí v souladu s dynamickým
rozvojem civilizace a technického pokroku, ale musí vždy respektovat lidskou důstojnost
a lidská práva a musí být svobodně přijímány lidmi i jejich komunitami.
119. Zákony se musí vyvíjet na základě všeobecného respektu k základním a nepopiratelným
právům člověka podle Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, Evropské úmluvy o
lidských právech a základních svobodách z roku 1950 a Listiny základních práv Evropské unie,
což potvrzuje Lisabonská smlouva z roku 2009.
120. Spravedlnost nemůže být svévolná ani zaměňována za diktaturou většiny. Vyžaduje
respekt vůči menšině, jíž většina nemůže znemožnit svobodné uplatňování jejích práv,
a vyžaduje odmítnutí opatření a zásad, které nejsou slučitelné se základními lidskými právy.
Solidarita
121. Spravedlnost a solidarita jsou nerozlučně spjaty. Vzhledem k tomu, že vše, co se stane
jedné osobě, má dopad i na ostatní, znamená solidarita povědomí o vzájemné závislosti a
souvislostech lidí. Znamená to také praktické jednání, sdílení, efektivní pomoc a práva a
povinnosti ve vztahu k jednotlivcům a jejich komunitám.
122. Solidarita je společná odpovědnost: silní musí pomáhat těm, kteří jsou v nouzi, a ti se zase
musí vynasnažit zlepšit svou situaci podle svých schopností.
123. Při potvrzování jednoty lidstva v prostoru a čase vidíme solidaritu nejen jako horizontální
rovině mezi lidmi všech generací a všech míst, ale také jako v rovině vertikální, tedy oprávněné
zájmy budoucích generací a respekt ke stvořenému světu.
124. Solidarita začíná doma, v rodině, a je nezbytná pro společné blaho komunit, národů a EU
jako celku. Zásada subsidiarity vyžaduje, aby solidarita byla vždy v rovnováze s koncepty
individuální odpovědnosti a seberealizace. Ve věku globalizace je solidarita a odmítnutí
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chamtivosti výrazem uznání globálního společného dobra. Vzájemná závislost a společný
politický osud členských států EU vyžadují evropskou solidaritu. Institucionalizovaná solidarita
mezi evropskými členskými státy však vyžaduje, aby členské státy převzaly své právní
povinnosti.
Respekt k integritě Země a stvořeného světa
125. Jsme proti bezmyšlenkovitému a nespravedlivému využívání zdrojů Země bez ohledu na
omezený samoregenerační potenciál přírody. Naše pojetí člověka vyžaduje zodpovědnou
správu Země s cílem uspokojit spravedlivé potřeby všech a zlepšit životní podmínky a kvalitu
života každého, a současně zajistit udržitelný rozvoj s cílem chránit oprávněné zájmy
budoucích generací. To podle zásady předběžné opatrnosti znamená nevyužívat ty zásady a
postupy, na jejichž budoucí důsledky nemůžeme dohlížet. Podporujeme nové technologie,
výzkum a inovace, protože jsou klíčem k udržitelnému rozvoji. V této oblasti musí hrát vedoucí
úlohu Evropská unie.
126. Proto bychom měli při řešení problému změny klimatu plnit veškeré své povinnosti na
osobní, národní a evropské úrovni a rovněž pracovat na všech úrovních, abychom toto
zhoršování zmírnili a přizpůsobili se jeho následkům.
127. Vysoké environmentální a sociální standardy jsou předpokladem dobrých životních
podmínek. Věříme ve zdravý úsudek samotných lidí. Zákony musí tvořit vhodný rámec pro
informované a odůvodněné rozhodnutí.
Subsidiarita a rozmanitost
128. Demokracii považujeme za životně důležitou podmínkou pro život lidí jako občanů a pro
prosperující společnosti. Demokracie je vždy založena na zásadách právního státu, dělbě moci
a svobodných volbách. Účast občanů na veřejném životě a při rozhodováních, která se týkají
každého, představuje základní prvek demokracie. Zapojení občanů na všech úrovních
považujeme za nepostradatelný prostředek k dosažení skutečné demokracie.
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129. Zásada subsidiarity znamená, že moc musí být vykonávána na úrovni, která je pro občana
nejúčinnější a nejbližší, pokud může být na této úrovni vykonávána účinně. Zásady, opatření a
regulační rámce, které jsou nejúčinnější na evropské úrovni, je třeba převést na Evropskou
unii, zatímco úkoly, které mohou být provedeny přiměřeným způsobem na nižší úrovni, nesmějí
být převedeny na vyšší úroveň. Všechny úrovně správy v EU musí při plnění těchto úkolů
transparentně spolupracovat.
130. Omezení podle zásady subsidiarity také přispívají ke konkrétní dělbě moci tím, že brání
její koncentraci. Předpokládáme silný systém „zdola nahoru“, který se začíná od jednotlivců a
rodin a jejich organizací přes místní komunity, města, regiony a členské státy až na úroveň
Evropské unie.
131. Pokud vlády porušují základní lidská práva, nese mezinárodní společenství států
odpovědnost za přijetí ochranných opatření na základě smluv, úmluv, dohod a dalších textů a
dokonce oprávněné povinnosti zasáhnout postupně stále tvrdšími, ale přiměřenými prostředky
k zastavení takového porušování, a to pod přísnou mezinárodní, demokratickou kontrolou.
132. Smyslem suverenity států je umožnit jim zajistit společné dobro, blahobyt a rozvoj jejich
obyvatel a hájit a obnovovat mezinárodní soudní pořádek respektující lidskou důstojnost. To
však také znamená, že státy musí sdílet svou svrchovanost v nadnárodních a mezinárodních
organizacích vždy, když nemohou efektivně jednat individuálně. V takovém případě musí
vzájemně spojovat své schopnosti v rámci mezinárodních a globálních partnerství a úmluv.
Naše vize společnosti
133. Z našich hodnot by měl vycházet politický řád, jakož i hospodářská, společenská a kulturní
oblast.
134. Ekonomický rozvoj, založený na podílu každého člověka, nemůže plodit blahobyt a mír,
dokud jeho plody nebudou sdíleny s cílem zlepšit životní podmínky každého člověka a jeho
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osobní rozvoj. Z tohoto důvodu jsme pro sociálně tržní hospodářství a musíme podporovat a
rozvíjet udržitelné systémy solidarity a odpovědnosti.
135. Je třeba zůstat na pozoru, pokud jde o nebezpečí, že zneužití ekonomické moci povede
k omezení svobody v podobě nerovnosti nebo nespravedlnosti. Proto je důležité chránit
hospodářskou soutěž mezi tržními silami a podporovat solidaritu a sociální spravedlnost.
136. Subsidiarita se projevuje nejen vertikálně v politickém systému, ale i horizontálně ve
společnosti, a to na základě předpokladu, že společnost může být vybudována ve svobodě.
Orgány veřejné moci proto musí respektovat lidská práva a základní svobody, uznávat a
podporovat relativní autonomii společenských skupin a nenahrazovat soukromé iniciativy,
pokud nejsou slabé nebo neexistují. V tomto stejném duchu podporuje Evropská lidová strana
živou občanskou společnost prostřednictvím činností nevládních organizací a vytvářením
sdružení. Dále věříme, že by EU měla podporovat přímé vztahy mezi sdruženími výrobců,
spotřebitelů, odborů, hospodářských komor a dalších sociálně-ekonomických a společenských
subjektů.
Sociálně tržní hospodářství
137. Myšlenka sociálně tržního hospodářství bylo rozvinuta v nejtemnějších dobách Evropy,
tedy ve 30. a 40. letech, jako lék na krizi, totalitu a válku. Stavěla dále na konceptech a
zásadách, které v 19. století a následujících desetiletích rozvíjely společenské organizace a
církve. Sociálně tržní hospodářství je především hluboce politickou koncepcí, která chrání
lidskou svobodu zachováním a rozvíjením trhu. Nejčistší vyjádření se projevilo v zásadách
křesťanských demokratů v prvních desetiletích poválečné Evropy a představuje základní
zásadu naší politické rodiny. Jedná se o hospodářský a sociální řád zakotvený ve smlouvách,
který slaďuje osobní svobodu, práva soukromého vlastnictví a volnou hospodářskou soutěž se
sociálními právy, veřejným zájmem a udržitelným rozvojem. Naše politická rodina musí znovu
zdůrazňovat etiku práce a podnikání, která umožňuje všem získávat prostředky pro své životní
potřeby. ELS je pro silný sociální dialog a uznává důležitou úlohu sociálních partnerů.

12

138. Nejslabší členové naší společnosti si zaslouží solidaritu, pokud se sami o sebe nedokážou
postarat. Tyto zásady však nikdy nesmí být v rozporu se základním principem osobní
odpovědnosti v konkurenčním tržním prostředí. Po zkušenostech s vážnou celosvětovou
finanční a hospodářskou krizí musí být naší prioritou podpora a posilování zásad sociálního
tržního hospodářství na evropské a globální úrovni ve stále více propojené globální ekonomice.
Trhy musí fungovat co nejsvobodněji a je třeba se zbavit nekalých praktik a ochranářských
opatření proti svobodné hospodářské soutěži a volnému obchodu.
139. Sociálně tržní hospodářství na evropské a globální úrovni musí vycházet ze zásady
udržitelnosti životního prostředí. To znamená věnovat stále větší pozornost obnovitelným
zdrojů energie, postupnému ukončení výroby neudržitelné energie, energetické účinnosti,
zachování biologické rozmanitosti, ochraně a regeneraci přírodních zdrojů (voda, vzduch a
půda). To také znamená, že ekonomický růst musí podporovat ty faktory, které zvyšují kvalitu
života občanů.
Náboženství a politika
140. My, členské strany ELS, znovu potvrzujeme souvislost mezi křesťanskými hodnotami
založenými na kulturním dědictví evangelia a křesťanství a demokratickými ideály svobody,
základní rovnosti mezi všemi lidmi, sociální spravedlnosti a solidarity. Současně zdůrazňujeme
oddělení církve a státu a potřebu rozlišovat mezi úlohou církve a státu ve společnosti, jakož
i mezi náboženstvím a politikou. Evangelium není politická platforma. Výše uvedený rozdíl však
nikdy nesmí ospravedlňovat vyloučení církví z veřejného prostoru ani vést k znehodnocení
potřeby neustálého dialogu a interakce mezi politickou a náboženskou sférou. Tento dialog je
třeba posilovat. ELS vítá článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie a považuje ji za klíčový
nástroj například při řešení problému pronásledování křesťanů a jiných náboženských skupin
ve světě. Svoboda náboženství, včetně práva na změnu vyznání nebo práva být bez
náboženského přesvědčení, je na stejné úrovni jako ostatní základní lidská práva.
141. Uznáním řeckých, římských a židovsko-křesťanských kořenů naší civilizace a osvícenství
jako zdroje inspirace chceme ve své podstatě dosáhnout postavení strany hodnot bez
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náboženských závazků. To platí jak pro ty z nás, kteří věří v Boha jako zdroj pravdy,
spravedlnosti, dobra a krásy a kteří věří, že lidstvo je povoláno přispívat k Božímu dílu stvoření
a svobody, tak pro ty, kteří tuto víru nesdílejí, ale kteří respektují stejné univerzální hodnoty,
které vyplývají z jiných zdrojů.
142. Pokud Evropská lidová strana odmítne, zapomene či zanedbá své hodnoty nebo z nich
ustoupí, bude pouhým nástrojem moci bez duše a budoucnosti, a zároveň ztratí univerzální
a původní povahu svého poselství, založeného na globálním uznání neredukovatelné složitosti
každé lidské bytosti a života ve společnosti.
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Část II: Nové výzvy pro naše společnosti
201. Evropský projekt, jehož byli členové ELS průkopníky a hnací sílou, dosud nebyl dokončen.
Poválečná Evropa se znovu postavila na nohy, válka se stala vzdálenou hrozbou a došlo
k otočení vývoje směrem k totalitě; kontinent byl téměř sjednocen a stal se mírumilovným a
více prosperujícím než kdy jindy. Není však důvod k sebeuspokojení.
202. 21. století nabízí nejen celou řadu nových příležitostí, ale také představuje výzvy a hrozby.
Globalizace vyžaduje mnohostrannou reakci, musí to ale být reakce silné a soudržné Evropy.
Obrovské posuny v uspořádání sil v oblasti ekonomiky a geopolitiky vyžadují nové společné
úsilí o inovaci a kompetenci založené na hodnotách a dlouhodobé vizi a strategiích. Kvůli
demografickému vývoji, změně klimatu, ohrožení potravinové bezpečnosti, zmenšování
biologické rozmanitosti a novým nedostatkům jsou dalekosáhlé změny nevyhnutelné.
203. Domníváme se, že globální vývoj v posledních desetiletích znovu potvrdil základní principy
evropského sociálního modelu, stejně jako nutnost dalšího rozvoje, aby byla zachována
konkurenceschopnost.

Globální výzvy
204. Po překonání totalitních režimů a vytvoření podmínek pro usmíření a předcházení válkám
v Evropě jsme nyní konfrontováni s dramatickým posunem vztahů mocností na celém světě
a vznikem nové globální krajiny. To jde ruku v ruce s dalekosáhlými demografickými a
ekonomickými změnami. Kromě toho jsou zde kulturní a finanční limity, které omezují
připravenost Evropy na zaujetí větší geopolitické odpovědnosti. Konec studené války
a úspěšný boj proti chudobě a nedostatečnému rozvoji v mnoha zemích vytváří nové možnosti
pro mírovou mezinárodní spolupráci a posílení globální správy. Na druhé straně však narůstají
hrozby vyplývající z regionálních nejistot, selhávajícíh států, hledání přírodních zdrojů,
nevyřešených územních sporů, terorismu a nových či starých zbraní hromadného ničení
v rukou státních i nestátních činitelů. V této nové politické krajině si musí Evropa uvědomit, že
může snadno ztratit svůj dosud významný vliv na celosvětové záležitosti i vzhledem k přesunu
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pozornosti Spojených států jako jejího nejdůležitějšího spojence na jiné části světa. Tyto
příležitosti a hrozby v oblasti mezinárodní a zahraniční politiky vyžadují od Unie odvážnou,
odhodlanou, silnou a kreativní odpověď. Poskytují nové důvody, proč pokračovat v evropské
integraci a jejím zintenzivnění.
205. Globalizace a informační společnost zvyšují rizika závislosti a přenosu mezi zeměmi a mezi
hospodářskými regiony, a mohou proto vést k negativnímu hospodářskému vývoji v mnohem
kratším čase než v minulosti. Globalizace a rostoucí vzájemná závislost také vytváří pro
evropskou ekonomiku velké příležitosti, ale i bezprostřední ohrožení. Rostoucí kupní síla
v mnoha částech světa a rozšiřující se světový obchod poskytly nové šance na vývoz
evropského zboží a služeb a zároveň celosvětová dělba práce umožnila snížit náklady mnoha
základních výrobků pro evropské spotřebitele. Byly vytvořeny miliony nových pracovních míst.
Na druhou stranu tentýž nový způsob dělby práce způsobil na našem kontinentu značný úbytek
pracovních míst. Globální konkurenceschopnost Evropy je navíc v nevídaném rozsahu
vystavována tlaku, zejména pokud jde o demografickou strukturu, vzdělání, výzkum, modely
vývoje a nedostatečnou geografickou mobilitu. Navíc se bohužel jasně ukázalo, že naše
současná struktura nadměrných veřejných a soukromých výdajů založených na úvěrech
a půjčkách je neudržitelná nejen z pohledu budoucích generací, ale i krátkodobě. Rozhodnutí
o vytvoření eura zcela jistě posílilo hospodářství zúčastněných států, a proto je nezvratné nebo
může být zrušeno pouze za cenu dramatických a nekontrolovatelných důsledků. Klíčovou
otázkou pro občany a politiku je, zda jsme připraveni a ochotni čelit veškerým ekonomickým,
finančním a institucionálním důsledkům přijetí jednotné měny. ELS proto čelím trojnásobné
výzvě v podobě intenzivní a rozsáhlé reformy a modernizace našich ekonomik v oblasti
přizpůsobování se požadavkům globální konkurence na jedné straně a vyvážení našich
veřejných a soukromých příjmů s našimi výdaji tak, aby tím nedošlo k hospodářskému útlumu a
masové nezaměstnanosti, na straně druhé, a zavedení institucionálních reforem, které jsou
nezbytné pro zachování společné měny.
Zachování evropského projektu s ohledem na tyto výzvy bude vyžadovat určitou vizi a odborné
znalosti.
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206. Průmyslová revoluce, populační růst, technologické schopnosti a především obrovské
zvýšení výroby a spotřeby jsou konfrontovány s limity toho, co Země dokáže reprodukovat
a absorbovat, a v mnoha případech svou kapacitu i překročily. Obnovení této rovnováhy je
stejně důležité jako záležitost přežití lidstva a je ústřední výzvou této generace a budoucích
generací. Naše ekonomiky navíc již pociťují omezení nadcházejícího nedostatku, zejména
v oblasti energetiky. Drastické změny v našich výrobních a spotřebních modelech jsou
nevyhnutelné a díky globálnímu oteplování budou ještě naléhavější. Na druhé straně stávající
technologie a vývoj nových technologií mohou nejen vytvářet alternativy k neudržitelným
trendům v našich ekonomikách a životním stylu, ale i poskytovat slibné nové perspektivy změn,
inovací, zaměstnanosti a růstu. Ekologizace našich ekonomik poskytuje na národní, regionální i
globální úrovni určité příležitosti pro nové podnikání a pro odvážná řešení nedostatků. Může tak
představovat nový zdroj příjmů pro moderní i dosud méně rozvinuté společnosti. Tato třetí
společná výzva je zároveň nezbytným základem pro evropskou spolupráci: environmentální
problémy vyžadují řešení, která překračují hranice jednotlivých států. Většina z nich vyžaduje
globální přístup, v němž nebude prosazování vizí a zájmů Evropy účinné bez silných, jednotných
a dalekosáhlých zásad a postupů.
Společnost a kultura
207. Evropa byla vždy místem kultury, racionality, pokroku, znalostí a humanismu.
My, jako ELS, se domníváme, že existuje společná evropská kultura, která je v kontextu
globalizace odlišná. Proto jsme pro posílení struktury společnosti, v níž mají svoje místo rodina,
místní komunity, občanská sdružení, regiony a národy. Přikládáme značnou hodnotu osobní
odpovědnosti občanů a rovnováze mezi komerčními a neziskovými iniciativami, včetně
kulturních aktivit, a mezi profesionální a dobrovolnickou činností. Tento postoj by měla
podporovat i veřejná politika.
208. Posilování pocitu evropské identity jako nepostradatelného předpokladu pro dynamickou
Unii musí být založena na sociální, kulturní a duchovní rozmanitosti našeho kontinentu. Na této
rozmanitosti se podílejí i jiná náboženství, než je judaismus a křesťanství, například islám.
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209. Současně potřebujeme zajistit ochranu a podporu oficiálních místních a regionálních
jazyků a právo na vzdělání v mateřském jazyce na příslušném počtu škol na straně jedné a na
straně druhé mnohojazyčné vzdělávání, které umožňuje občanům Evropy snadno navzájem
komunikovat.
210. Vidíme silnou potřebu ochrany a podpory hodnot oddělených od čistě komerčních zájmů
a rozvoje současných kulturních projevů v oblasti médií, včetně nových médií, architektury,
územního plánování, umění, literatury a zachování našeho kulturního dědictví a jeho
obohacování prostřednictvím podpory kulturní výměny a mobility.
Rodina a demografie
211. Jak je uvedeno v článku 16 Všeobecné deklarace lidských práv, rodina je přirozenou a
základní skupinovou jednotkou společnosti a má právo na ochranu ze strany společnosti a
státu. Rodina je nenahraditelná jako základní instituce, kde se zachovávají a rozvíjejí láska,
dobrota, soucit a lidská solidarita, což sjednocuje různé generace. Je to místo, kde rodiče a
děti přebírají vzájemnou zodpovědnost a solidaritu. Silné rodiny jsou také předpokladem pro
lepší demografický vývoj.
212. Uvědomujeme si potřebu nové rovnováhy v naší společnosti mezi placenou a odbornou
prací na jedné straně a rodinnou péčí na straně druhé s cílem posílit solidaritu mezi
generacemi. Současně naše demografické problémy vyžadují delší účast v pracovním procesu
a větší prostor pro péči a výchovu dětí, a to i ve formě poskytnutí zařízení denní péče a dalších
sociálních služeb a ve formě zřízení pracovní organizace, která zohledňuje sladění
soukromého a profesního života. Zdůrazňujeme, že je v rámci sociální politiky třeba uznat práci
rodičů jako pedagogů. Domníváme se, že fiskální politika musí podporovat rodiny a solidaritu
mezi generacemi.
213. ELS odmítá považovat potrat za metodu plánovaného rodičovství. Propagujeme podpůrné
programy a iniciativy, které pomáhají rodičům a rodinám uvítat každé dítě, zejména v případě
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potíží nebo nepředvídaných těhotenství. Na rodiče, kteří se rozhodnou přijmout dítě s
postižením, nesmí být vyvíjen žádný sociální tlak.
214. Skutečnost, že se očekávaná délka života Evropanů díky technickému a lékařskému
pokroku a zdravějšímu životnímu stylu zvyšuje, je sama o sobě pozitivním úspěchem. Má však
důsledky pro systémy důchodového a zdravotního pojištění, které je třeba řešit. Poměr mezi
pracujícím obyvatelstvem a osobami v důchodu bude zákonitě více nejistý. Vyšší produktivita
může pouze částečně vyvážit tento vývoj, a proto je třeba zvýšit průměrnou pracovní dobu
v průběhu života člověka. Neustále roste potřeba podporovat zdravější životní styl a preventivní
zdravotní péči. Prodloužení života ve zdraví a aktivitě bude mít pozitivní dopad na produktivitu
a konkurenceschopnost. Současně musí Evropa více investovat do vzdělávání a odborné
přípravy, a to i v oblasti jazyků, mobility pracovníků a podnikání pro mladé lidi.
Vzdělávání a mládež
215. Vzdělání a znalosti jsou pro Evropu zásadní, ale ještě nejsou plně využívány. V posledních
letech čelí Evropa výzvě, aby se etablovala jako znalostní ekonomika a společnost. Cíle
konkurenceschopnosti a vědeckého potenciálu čelí trendům odlivu mozků i finanční krizi.
Zároveň je vzdělání základním kamenem pro to, aby se z člověka stal úspěšný a rozvíjející se
odborník.
216. Věříme, že vzdělávání a odborná příprava se změnily v životní styl a zdroj, a proto jsme
na nich my v Evropě nikdy nebyli závislejší. Ve světě rychlých změn mají mladí lidé konkrétní
odpovědnost za formování budoucnosti Evropy. Větší výzvou je dát jim dobrý start
prostřednictvím vzdělávání.
Imigrace a integrace
217. Mobilita v rámci EU a přistěhovalectví z míst mimo Evropu jsou realitou. Obohacovaly
Evropu po staletí. Evropské hospodářství má zájem přilákat vysoce kvalifikované zaměstnance
z celého světa, ale přistěhovalectví by nemělo být propagováno jako jediná odpověď na
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demografické výzvy. Je třeba zabránit „odlivu mozků“. Pravomoc rozhodovat o přístupu na
vnitrostátní trh práce mají členské státy. Kromě toho bude vždy nutné poskytovat azyl
pronásledovaným lidem. S imigranty a uprchlíky je třeba zacházet s ohledem na dodržování
lidských práv.
218. Věříme se, že je nezbytně nutné také diskutovat o problémech, které vznikly v důsledku
nedostatečné integrace a nelegálního přistěhovalectví, a to zejména při vzniku „paralelních
společností“ přistěhovalců, v nichž se nedodržují základní hodnoty zakotvené v našich
ústavách, jako jsou osobní svobody a rovnost mužů a žen před zákonem. Lidská práva,
svobodu a toleranci je třeba respektovat v každé kulturní nebo náboženské obci v Evropě.
V celé Unii nesmí být místo pro svatyně sektářských soudních systémů.
219. Přistěhovalci musí umět nebo se učit jazykům přijímajících zemí, jakož i historii a
charakteristikám svého nového prostředí, dodržovat zákon a respektovat jeho kulturní dědictví
a základní hodnoty a podílet se občanských právech a povinnostech příslušného místního a
národního společenství. To znamená především umožnit všem přistěhovalcům požívat svá
práva v plném rozsahu. Na druhé straně bude ELS bojovat proti všem druhům diskriminace
přistěhovalců. Lidé mají za předpokladu dodržování zákona právo uplatňovat své náboženství
a kulturu. Je třeba řešit vznik ghett etnických skupin. Mít šanci pracovat je důležitým aspektem
integrace do společnosti. Je třeba podporovat možnosti spolupráce a setkání mezi imigranty,
jejich rodinami a jejich spoluobčany z hostitelských zemí.
220. Vytvoření společné azylové politiky je cílem, ke kterému se členské státy EU přihlásily.
Každá taková společná politika však musí být založena na stávajících pravidlech v oblasti
azylové politiky EU. Tato politika musí rovněž projevovat solidaritu s členskými státy, které čelí
specifickým a nepřiměřeným tlakům na své vnitrostátní azylové systémy, zejména kvůli své
zeměpisné poloze nebo demografické situaci. V případě války nebo člověkem způsobených
přírodních katastrof musí EU a její členské státy usnadnit přijímání osob, které v EU potřebují
mezinárodní ochranu. Musíme je motivovat k návratu, jakmile to místní podmínky umožní.
Hospodářská, sociální a územní soudržnost
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221. Jedním z charakteristických rysů Evropské unie je soudržnost, ať už z hlediska sociálního,
územního nebo hospodářského. Jedná se o převedení principu solidarity a přesvědčení, že
sociální smír není udržitelný při příliš velkých nebo trvalých rozdílech, do praxe. Podpora
soudržnosti znamená překlenování rozdílů mezi zeměmi, posilování přeshraniční a územní
spolupráce a mezi regiony v rámci jednotlivých zemí, ale i překlenování rozdílů v rámci našich
společností, ať už v kontextu tříd, etnické příslušnosti, národního původu nebo věku. To je dnes
silně zpochybňováno rostoucí nerovností a chudobou, které jsou často spojeny s rostoucí
nezaměstnaností, zejména mezi mladými lidmi.
222. Nyní jsou tyto problémy většinou na vnitrostátní úrovni při zabraňování vzniku nové
neprivilegované třídy. Sociální soudržnost v našich společnostech je nejvíce ohrožena, když se
nezaměstnanost, nedostatek vzdělání a přistěhovalecké obyvatelstvo soustředí v jedné čtvrti,
což příliš často vede k oslabení jejich životního prostředí, radikalizaci, závislosti na drogách,
násilí a kriminalitě. Kromě toho jevy, jako je chudoba, a to i mezi těmi, kteří pracují, a mezi
staršími, vyžadují větší pozornost ze strany vlád a sociálních partnerů. Ačkoliv jde primárně
o odpovědnost vlád jednotlivých států a místních orgánů, jimž pomáhají iniciativy občanské
společnosti a svépomocná hnutí, může EU pomáhat při řešení těchto problémů vytvářením
podmínek pro zaměstnanost a hospodářský růst a využíváním svých koordinačních
kompetencí v oblasti boje proti kriminalitě a drogám.
223. Vedle ekonomické a sociální je třetí dimenzí soudržnosti dimenze územní. Územní
soudržnost tvoří základ pro zvyšování konkurenceschopnosti mezi zeměmi a regiony.
224. ELS má také v úmyslu věnovat větší pozornost problému nedokončeného studia a
nedostatku vzdělání u mladší generace. Zde hraje EU důležitou, ale pouze podpůrnou úlohu
vedle příslušného členského státu, a měla by například podporovat programy vzdělávání,
mobility a celoživotního vzdělávání.
225. ELS znovu zdůrazňuje své úsilí o podporu lidského práva na vzdělání a svobodu
rodičovské volby v oblasti vzdělávání.
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Prohloubení etické diskuse
226. Technologie hraje výraznější roli zejména na počátku a na konci lidského života. Morální
důsledky našich rozhodnutí přidávají nové dimenze našim politickým, společenským a
individuálním rozhodnutím. Současně nové možnosti měření důsledků našeho chování
a rozhodnutí pro příští generace vyžadují bezprecedentní zvažování současných a budoucích
důsledků.
227. ELS znovu potvrzuje postavení lidské osoby, lidského života a stvořeného světa, jak je
popsáno v našem základním programu z Aténách z roku 1992 a v naší berlínské deklaraci
„Unie hodnot“ z roku 2001. Na druhé straně nebyly v těchto dokumentech uvedeny všechny
oblasti technologického rozvoje a etických problémů. To je důvod, proč je třeba na základě
zásad uvedených v těchto dokumentech neustále hodnotit nové technologie. Musíme i nadále
vést systematickou základní etickou diskusi, která bude doprovázet technické inovace v těchto
oblastech. EU nesmí vynakládat finanční prostředky na ty technologie, které jednoznačně
odporují hodnotám uvedeným ve výše zmíněných dokumentech, a v dalších citlivých oblastech
musí být finanční prostředky EU doprovázeny výzkumem souvisejících etických aspektů.
228. Lidský život musí být chráněn od svého počátku až do svého přirozeného konce.
Genetické zásahy na počátku lidského života musí být omezeny na léčení nemocí. Umělé
vytváření a selekce lidských embryí z důvodů výzkumu nebo komercializace musí být v celé
Unii zakázány. Dále musí být zakázány reklamy na potraty nebo eutanazii.

Úloha politických stran

229. Politické strany jsou nepostradatelnou institucí zastupitelské demokracie. Hrají rozhodující
roli při zastupování obecných, konkrétních a nejasných zájmů lidí, vyžadují odpovědnost od
státních organizací před, integrují lidi do politického procesu a podporují demokratické ideály.
Politické strany proto musí prosazovat rovnost mezi ženami a muži, stejně jako rozmanitost na
všech svých kandidátkách a ve všech svých vnitřních orgánech. Politické strany na vnitrostátní
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i evropské úrovni musí být organizovány a fungovat v souladu s pravidly vnitřní demokracie.
Kromě toho musí zůstat ostražité, pokud jde o ideologie a seskupení, jejichž cílem je zničit
dědictví mírové politické spolupráce a demokracie dosažené v Evropě.
230. Politické strany hrají klíčovou roli při propojování občanů a vlád. Zastupitelská demokracie
je mostem mezi občany a vládami. Také na evropské úrovni jsou nezbytné pro přiblížení Unie
a jejích občanů a pro propojení evropského rozhodovacího procesu s účastí na místní úrovni.
Na základě kombinace dobrovolných příspěvků a financování Unie musí mít tyto evropské
strany prostředky k tomu, aby prováděly svůj vlastní výzkum prostřednictvím nezávislých think
tanků, realizovaly evropské volební kampaně a měly přístup do médií.
231. S rostoucím významem rozhodování na evropské úrovni musí být kontrolována a
posilována integrita, transparentnost a nezávislost evropských rozhodovacích orgánů a
poslanců parlamentu. Finanční příspěvky musí být ve všech případech transparentní.
232. Samotná ELS se bude účastnit trvalého procesu posilování a získávání důvěry občanů
prostřednictvím dialogu, účasti, transparentnosti a odpovědnosti. ELS usiluje o hlubší integraci
se svými členskými stranami na základě subsidiarity, přičemž má za cíl plně využít potenciál
institucionálního rozhodování Unie. Současně s využitím změn v okolí Evropy musí ELS
i nadále posilovat ty politické síly ve svém okolí, které sdílejí stejné základní hodnoty.
233. ELS propaguje a podporuje činnost svých parlamentních skupin v každé evropské
organizaci, v Evropské unii, v Radě Evropy, v OBSE a v NATO.
Ochrana národnostních menšin
234. Autochtonní národnostní menšiny a tradiční menšiny jsou v tomto smyslu skupinami, které
po generace žijí ve stejné oblasti, zatímco národní hranice se posunuly. Jejich práva a úsilí o
zachování odlišných kulturních tradic a jazyků musí být respektovány a podporovány národními
státy, stejně tak jako menšiny musí respektovat ústavní pořádek svých zemí. Evropská unie
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musí jasnými závazky kooperativního řešení menšinami i národními vládami pomáhat řešit tuto
složitou otázku, která byla v evropských dějinách často příčinou konfliktů.
235. Jsme přesvědčeni, že Evropská unie může postupně vytvářet soubor právně závazných
komunitních norem a norem pro ochranu osob a komunit patřících k menšinám a zároveň
podporovat pozitivní opatření a politické nástroje používané k ochraně menšinových osob
a skupin. Zásada sdílení osvědčených postupů je základem konkrétní a efektivní strategie EU
pro autochtonní národnostní menšiny a tradiční menšiny.

Význam regionů
236. ELS podporuje vklad Výboru regionů jako politického shromáždění a jako institucionálního
orgánu Evropské unie, který hájí zájmy regionů a měst. Lisabonská smlouva posílila úlohu
regionů a místních orgánů v Evropské unii a posílila institucionální úlohu Výboru regionů
v celém legislativním procesu. ELS prosazuje a podporuje silné postavení regionů jako klíčové
složky Evropské unie v reakci na nezbytnou potřebu snížení demokratického deficitu EU. Hrají
důležitou hospodářskou, kulturní a sociální roli, někdy přesahující hranice jednotlivých
členských států. Podporu regionů a místních úřadů a jejich spolupráci vidíme z mnoha pohledů
jako přidanou hodnotu v procesu evropské integrace.
Svoboda v době internetu
237. Nedávný pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií, zejména pokud jde
o sociální média na internetu, začal bezprecedentně měnit naše životy a společnost. To
přispělo k vytvoření globální občanské společnosti a zvýšilo naše možnosti pro hospodářský
růst prostřednictvím inovací a rozvoje digitálního jednotného trhu, svobody projevu a
neomezeného přístupu k informacím. Současně se objevily nové hrozby pro duševní
vlastnictví, soukromí jednotlivce a integritu osobnosti. ELS podporuje přiměřenou rovnováhu
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mezi svobodou jednotlivce a maximální kreativitou a regulací v boji proti počítačové kriminalitě
a všem zneužitím digitálních technologií, včetně porušování práv duševního vlastnictví,
přičemž silně podporuje rozvoj nových obchodních modelů v digitálním prostředí. Lidská práva
musí být respektována i na internetu. To zahrnuje právo jednotlivce na bezpečnost dat.
Ochrana osobních údajů na internetu může být narušena pouze v případech týkajících se
trestné činnosti.
238. Technologický vývoj má hluboký dopad na politický proces. V kombinaci se společenským
vývojem to přispělo k bezprecedentnímu zrychlení politického vývoje, ke snižování dlouhodobé
loajality voličů ke stranám, a tím i k vyšší nestálosti a nepředvídatelnosti, jakož i k oslabení
velkých lidových stran. ELS a její členské strany to musí vzít v úvahu a neustále zlepšovat své
schopnosti využívat technologie při udržování osobní komunikace s voliči a přibližování politiky
občanům. Komunikace musí být obousměrná a je třeba zlepšovat zejména možnost
komunikace od základní úrovně až po vrchol stranické hierarchie. Současně nic nemůže
nahradit demokracii s více stranami a volbami založenou na zásadě právního státu. ELS bude
podporovat své členy, aby plně využili potenciálu internetu jako nástroje k otevírání politického
procesu a oslovování občanů, kteří se dříve nezapojovali. V tomto hrají určitou roli i sociální
média.
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Část III: Evropská unie
EU – Unie hodnot
301. Během mnoha staletí se evropské národy vyvinuly v odlišné a sebevědomé národy. Přes
své národní rozdíly si zachovaly své společné kulturní dědictví, zakořeněné v hebrejských
proroctvích, řecké filozofii a římském právu, které byly spojeny a obohaceny křesťanským
poselstvím a židovsko-křesťanskými hodnotami. Koncepce národního státu v různých fázích
kulturního rozvoje: v renesanci, osvícenství i moderním světě, zůstala nedotčena. Národní stát
jako forma politické organizace a způsobu života se stal vzorem pro celý svět.
302. V současné době čelíme velkým přesahujícím výzvám, které vyžadují řešení na evropské
úrovni. Evropský projekt, stále užší unie národních států, nesmí zničit národní státy Evropy, ale
je předpokladem k tomu, aby se předešlo nacionalismu, který na našich občanech napáchal
tolik, a obnovila se jejich skutečná schopnost plnit své klíčové povinnosti. Evropská integrace
je předpokladem pro řešení základních problémů, kterým čelí naše národy, a jako takový je to
rozhodující průlom v dějinách našeho kontinentu. Evropská integrace, postavená na ruinách
druhé světové války a vyvstávající po totalitarismu, dala svým občanům trvalý mír, svobodu,
stabilitu a prosperitu. My, Evropané, jsme hrdí na to, že jsme ve své nedávné historii dosáhli
tohoto společného úsilí.
303. Navíc se evropský způsob mírové spolupráce a integrace stal vzorem pro další regiony
světa. To nám poskytuje základ pro prosazování dlouhodobých hodnot, které charakterizují
evropské společnosti: mír, svoboda, demokracie, rovnost žen a mužů, právní stát, tolerance a
soukromý majetek založený na sociálně tržním hospodářství. EU a její členské státy musí spolu
se svými transatlantickými partnery a dalšími mezinárodními činiteli, s nimiž sdílíme společné
hodnoty, pokračovat v boji za ty hodnoty, které tvoří základ naší společnosti a které přispívají
k demokracii, lidským právům a právnímu státu na celém světě. Musíme zintenzivnit úsilí
pomáhat demokratům v nouzi na celém světě a čelit autoritářským a fundamentalistickým
ideologiím.

26

304. V budoucnu bude Evropská unie i nadále úspěšná, pokud všechny členské státy EU
a instituce Unie budou sdílet soustředěnou a soudržnou vizi budoucnosti. Pro ELS bude
podpora evropského modelu klíčová, pokud chceme, aby evropské hodnoty měly dopad
v rychle se měnícím světě. ELS je i nadále oddána vizi politické integrace Evropské unie. Tato
vize je výsledkem dějin. Dnes zůstává tou nejlepší odpovědí na výzvy budoucnosti, jako je
globalizace, migrace, nové bezpečnostní hrozby, změna klimatu a energetická bezpečnost.
Nyní je naším úkolem přizpůsobit Evropskou unii realitě a potřebám 21. století nastavením
správných priorit a přiblížením Evropské unie blíže k občanům.
Evropa v globalizovaném světě
305. Z rostoucí propojenosti našich společností a ekonomik vyplývá, že evropská akce je
zapotřebí nejen pro vytvoření vnitřního trhu a právního společenství, ale také pro posílení
svobody, rovných příležitostí, solidarity a udržitelnosti tam, kde to už samotný národní stát není
schopen zcela zajistit. Evropská unie se však musí podle zásady subsidiarity také omezit na
úkoly, které nelze dostatečně řešit na nižších úrovních a které lze současně lépe řešit na
evropské úrovni. Štíhlá Evropská unie je založena na samosprávě místních a regionálních
orgánů a na identitě a úloze národních států. Evropská unie není státem, ale pracuje s nástroji
federální unie v těch oblastech politiky, v nichž získala pravomoci svých členských států.
306. V souladu se závazkem k Evropě, který křesťanští demokraté prokazují od samého
počátku, vyzývá ELS k postupnému – ale rozhodnému – pokroku směrem ke skutečné politické
unii v souladu se základními směry vymezenými v Aténském programu z roku 1992 a na
dalších kongresech. Chceme Evropskou politickou unii. EU bude třeba v příštích letech
zásadně reformovat. Unie a členské státy budou moci vykonávat více pravomocí společně.
307. Institucionální uspořádání Evropské unie musí být dále rozvíjeno kolem jejích základních
zásad. To vyžaduje, aby orgány EU věnovaly stejnou pozornost všem občanům a členským
státům. Vyžaduje to demokraticky reprezentativní instituce, včetně účinnější Evropské komise,
a mechanismus, který zajistí lepší správu ekonomických záležitostí v srdci Unie. Postup
spolurozhodování mezi Radou ministrů a Evropským parlamentem musí být transparentnější.
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Rada ministrů jako druhá komora musí proto veřejně rozhodovat o legislativě. Musí přijmout
více participativní demokracie, což znamená nové formy přímého kontaktu mezi občany
a evropskými institucemi, jako je občanská iniciativa. Přímá volba prezidenta Evropské komise
je jedním z našich cílů. To by snížilo vnímaný demokratický deficit Unie a podpořilo větší
sdílenou identitu mezi občany EU.
308. EU, která po více než půl století slouží jako světový model usmíření a prosperity pro celý
evropský kontinent, se musí přirozeně zapojit do formování pravidel a norem nového
mezinárodního systému. Naši občané i naši globální partneři očekávají, že Evropa přijme za
své výzvy 21. století, bude hrát významnou a aktivní roli v mezinárodních jednáních, přijde s
životaschopnými inovativními návrhy, převezme odpovědnost a bude podporovat evropské
hodnoty po celém světě. Aby však Evropa mohla účinně a včas reagovat na své nové poslání
a na globální výzvy, které to s sebou nese, musí být schopna mluvit jedním hlasem a jednat
jako jeden celek.
309. Globalizovaný svět vyžaduje globální správu. Posílení mezinárodních organizací a jejich
lepší reakce na celosvětové posuny moci jsou proto nezbytné, zejména s ohledem na OSN,
protože má největší legitimitu při reakcích na globální problémy a jejich řešení. Dále je třeba
posílit i Mezinárodní měnový fond, protože přispívá k větší stabilitě a bezpečnosti na
mezinárodních finančních trzích. Posílení WTO má zásadní význam pro celosvětovou
prosperitu a pomáhá zmírňovat konflikty založené na různých národních ekonomických
zájmech. Odstraňování překážek a lepší přístup na trh na celém světě musí být doprovázeno
rozhodným úsilím o účinnější mezinárodní právní spolupráci.
310. Nové globální skutečnosti vyžadují také reformu stávajících nebo vytvoření nových
institucí. Flexibilní instituce, jako je skupina G20, se stanou důležitějšími, přičemž budou
zdůrazňovat vyšší váhu rozvíjejících se ekonomik v Asii, Latinské Americe a Africe.
311. Za účelem posílení našich ekonomik a v důsledku toho rozvíjení naší mezinárodní
přitažlivosti a etablování Evropy jako silného globálního činitele je zapotřebí lepší koordinace a
integrace národních hospodářských a rozpočtových politik. To podpoří oživení evropské
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hospodářské činnosti a vytváření pracovních míst. Období ekonomických potíží nelze překonat
bez rozhodujících kroků směrem k evropské integraci. To je důležité pro zajištění růstu, ale
také stability eura. Společný trh a společná měna lze nejlépe podpořit společným politickým
rozhodováním.
312. Ekonomickou dynamiku v Evropě považujeme nejen za slučitelnou se sociální
odpovědností, ale ve skutečnosti za její předpoklad. Neexistuje žádná sociální soudržnost ani
politická stabilita bez udržitelného hospodářského rozvoje a rozhodné reakce na podvody,
daňové úniky a praní špinavých peněz. Dosažení cílů hospodářské a politické integrace Evropy
je přínosem pro všechny evropské občany. Je třeba to provádět v rámci stávajících evropských
smluv, které respektují pravidla EU, zásadu rovnosti, přístup Společenství a aktivní podporu
občanů.
313. Silnější zapojení EU do mezinárodní krizové prevence, podpora demokratického rozvoje,
potlačování fundamentalistického terorismu a řešení konfliktů je nesmírně důležité. Evropa
musí být schopna přispívat k vyváženým a životaschopným diplomatickým řešením.
314. EU vyžaduje lepší schopnost stanovovat a sledovat politické priority a musí se i nadále
zapojovat do globálních situací, kdy může hrát užitečnou úlohu. Dále se domníváme, že EU
musí plně využít příležitostí, které poskytuje Lisabonská smlouva, k posílení její zahraniční a
bezpečnostní politiky. Posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky, jakož i
bezpečnostní a obranné politiky, doplňující transatlantickou alianci, a rovněž aktivní a
soustředěná ochrana lidských práv a boj proti chudobě na celosvětové úrovni v mezinárodních
vztazích budou klíčové pro další rozvoj Evropské unie. Evropská unie musí mít také lepší
operační schopnosti v oblasti obranné politiky. Klíčovým cílem je vytvořit obzvláště úzkou formu
spolupráce mezi EU a NATO. Tím není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné
politiky některých členských států.
315. Přestože hrozba konvenčního útoku na evropské území je nízká, EU musí i nadále zůstat
bdělá a posilovat své úsilí v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení, terorismu a
organizovaného zločinu, jakož i regionálních konfliktů. Proto musí EU spolupracovat s partnery
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a podporovat dohody, které zajistí regionální rovnováhu. Současně musí EU zvyšovat své úsilí
o snížení rizik energetické závislosti, změny klimatu, pirátství a nekontrolovaného obchodování
s konvenčními zbraněmi.
316. V zájmu posílení diplomacie a odhodlání EU udržovat mír na kontinentu a zajišťovat
stabilitu a demokracii ve světě je zapotřebí účinných vojenských možností k dispozici pro EU a
její členské státy. EU musí také zintenzivnit své úsilí o společné nákupy, specializaci, výzkum
a vývoj a odbornou přípravu s cílem zvýšit účinnost svých vojenských možností. Finanční
a hospodářská krize nás nutí radikálně zlepšit rozpočtovou efektivitu a uvědomit si pozitivní
účinky civilních a vojenských synergií i rozdělování a sdílení vojenských a civilních zdrojů. To
je také důležité vzhledem k novým povinnostem v oblasti udržování míru, krizového řízení
a boje proti terorismu, stejně jako ohrožení našich konvenčních dopravních prostředků a
komunikace. Posílení naší obrany proti kybernetickým hrozbám prostřednictvím posílené
spolupráce na evropské úrovni má zvláštní význam a doplňuje již existujících možnosti NATO
v této oblasti.
317. EU má rovněž silný zájem o své nejbližší geografické sousedy a odpovědnost za ně.
Evropská politika sousedství zahrnuje země od Středozemního moře do oblasti Černého moře
a na Kavkaz, ale respektuje také jedinečnost jednotlivých zemí. Proces stabilizace
a demokratizace v sousedních zemích má vysokou prioritu a přispívá k posílení jejich stability
a bezpečnosti a stability, bezpečnosti a dobrého života EU. Vzhledem k povstáním proti
autoritářské vládě a špatným ekonomickým podmínkám v severní Africe a na Blízkém východě
musí EU posilovat své nástroje na podporu přechodu k demokracii a sociálnímu tržnímu
hospodářství s cílem rozšířit oblast stability a bezpečnosti kolem sebe, ale také věnovat
pozornost stavu demokracie a ekonomiky ve východním sousedství. To zahrnuje politický
dialog, obchod, rozvojovou pomoc a podporu občanské společnosti. Zvláštní pozornost je
v tomto ohledu třeba věnovat mládeži tohoto regionu prostřednictvím výměnných programů EU
a vzdělávacích programů. Naše podpora hnutí za svobodu na Blízkém východě a severní Africe
jde ruku v ruce s pevným odhodláním uzavřít zvláštní partnerství mezi EU a Izraelem. Evropská
unie musí usilovat o stabilizaci míru ve středomořské oblasti. Musíme usilovat o politiku dialogu
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s cílem zlepšit dodržování základních lidských práv a posílit evropsko-středomořské
společenství.
318. Politika sousedství EU byla proto v zájmu EU a našich sousedních zemí posílena na míru
přizpůsobenými přístupy přizpůsobenými specifické situaci každé partnerské země. Jsme
přesvědčeni, že efektivnější spolupráce EU s těmito zeměmi, která by se jasněji než dříve
zaměřila na lidská práva, náboženské a jiné základní svobody, demokracii, právní stát, jakož
i dobré sousedské vztahy založené na jasné podmíněnosti, by rovněž rozšířila oblast stability
a bezpečnosti kolem ní. ELS uznává přínos, který může politika sousedství EU přinést do zemí,
které zažívají příliv přistěhovalců z konfliktních oblastí v těsném sousedství EU.
319. Východní partnerství Evropské unie si zaslouží zvláštní pozornost. Musíme si upřesnit
nástroje na podporu demokracie a lidských práv a klást přitom větší důraz na řádnou správu
věcí veřejných, protikorupční opatření a právní stát. Historicky země Východního partnerství
měly vždycky velmi silné vazby na zbytek Evropy a sdílely naše demokratické hodnoty a
kulturní dědictví. Složitá historie tohoto regionu, která se příliš často potýká s bojem
o nezávislost, od nás vyžaduje zvláštní závazek pomoci těmto zemím přesným a praktickým
způsobem. Tato pomoc nesmí přispívat pouze k posilování evropských hodnot, ale
i k budování fungujících demokratických struktur v zemích Východního partnerství a pozvedání
jejich ekonomik na vyšší úroveň. Ze strategického hlediska jim také pomůže znovu potvrdit
jejich svrchovanost a územní celistvost a znovu potvrdit jejich nezávislost na svých silnějších
sousedech, ať již politické či hospodářské povahy. Dlouhodobě bude posílení vazeb s EU navíc
prospěšné pro země EU. Při poskytování finanční pomoci a odměňování podporujeme i nadále
princip „více za více“.
320. Arktický region je stále důležitější jak z ekonomického hlediska, ale i vzhledem k potřebě
posílit spolupráci při využívání nově otevřených námořních cest, při ochraně životního prostředí
a mnoha dalších důležitých otázkách. Proto musí EU vytvořit soudržnou arktickou politiku.
321. I přes stále větší výzvy od nových sil v Asii a Latinské Americe zůstane transatlantický
vztah podle většiny kritérií jedním z nejsilnějších pilířů multilaterálního systému. Rámec vztahů
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mezi EU a USA zůstane základním kamenem naší vnější politiky. Je třeba podniknout kroky
k jejich posílení a nalezení způsobů, jak bude transatlantické partnerství řešit nové globální
výzvy založené na našich společných hodnotách a přesvědčeních. Vytvoření bezbariérového
transatlantického trhu by poskytlo takový základ pro posílení transatlantického partnerství
a vytvoření ekonomického růstu a pracovních míst.
322. S Ruskem, největším sousedem EU na východě, je důležité rozvíjet blízké a rozsáhlé
vztahy s cílem spolupracovat na otázkách společného zájmu, jako je stabilita mimo východní
hranice EU, energetická bezpečnost a mezinárodní záležitosti. Proto je třeba s Ruskem vést
otevřený a realistický dialog o prioritních otázkách. Respektování lidských práv a základních
svobod musí i nadále zůstat v tomto programu na významném místě. Při přípravě politiky vůči
Rusku proto EU musí vzít v úvahu situaci zemí v našem společném sousedství. EU musí být
proti jakýmkoli snahám rozdělit Evropu na sféry vlivu nebo zóny nerovné suverenity
a bezpečnosti a nadále pracovat na širokém programu podpory demokracie, lidských práv
a právního státu, který také zvýší atraktivitu ekonomiky a přiláká zahraniční investice.
323. Evropa je globálním činitelem a musí se otevřeně a konstruktivně zapojovat do do
spolupráce s rozvíjejícími se hospodářskými silami, zároveň však musí hlídat všechny své činy
na mezinárodní scéně. Evropa musí nadále podporovat privilegované vztahy s těmi zeměmi
v Asii, Latinské Americe a Africe, které sdílejí naše hodnoty. EU musí dále rozvíjet strategická
partnerství s rozvíjejícími se mocnostmi, které musí přijmout svou rostoucí globální
odpovědnost.
324. Je nezbytné, aby Evropa rekonstruovala svou bezpečnostní strategii s cílem začlenit
energetickou politiku do přístupu zahraniční politiky k třetím zemím s cílem vytvořit strategickou
vnější politiku s klíčovými partnerskými zeměmi. Musí posilovat a rozvíjet přístup ke klimatické
a energetické politice, který zvýší energetickou bezpečnost EU, včetně přístupu k přírodním
zdrojům a surovinám, a zároveň prohlubovat svou konkurenceschopnost a vnitřní trh s energií.
Dokončení transevropské energetické sítě a rozvoj nových zdrojů a tras musí být prioritou
energetické bezpečnosti EU. Jsme odhodláni efektivně řídit své přírodní zdroje a přeměnit
Evropu na vysoce energeticky účinné nízkouhlíkové hospodářství. Navíc má EU větší
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zkušenosti s vyjednáváním, váhu, když mluví jedním hlasem, a technologické know-how
a musí i nadále hrát svou vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu a globálnímu oteplování, ale
také při řešení jejich důsledků. Musíme neustále přizpůsobovat své modely výroby a spotřeby
a odpovídajícím způsobem formovat svou mezinárodní a diplomatickou agendu.
325. Zvýšená nelegální migrace, nedovolené zbraně, obchod s drogami a obchodování s lidmi,
stejně jako mezinárodní terorismus jsou výzvami globalizovaného světa. Evropa musí ochránit
své hranice a nalézt rovnováhu mezi minimalizací hrozby zločinů a maximalizací zjednodušení
a pohodlí pro cestující. EU je prostorem svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. To vyžaduje
jasné struktury na podporu obětí trestných činů a jejich práv. Vzhledem k tomu, že se zločin
nyní může volně pohybovat přes vnitřní hranice, je důležité, aby EU hrála aktivní úlohu při
koordinaci úkolů mezi členskými státy s cílem využívat práva obětí. Zvýšení bezpečnosti
vnějších hranic posílením agentury Frontex a zintenzivnění společných operací mezi členskými
státy spolu se zřízením evropské pobřežní stráže je naléhavou nutností. EU musí také účinně
spolupracovat s orgány pro ochranu hranic vnějších zemí, zejména se zeměmi, které jsou
označeny jako zdroj nebo tranzitní cesta nelegální migrace. Aby se nepřiměřeně nezvyšoval
počet uprchlíků v členských státech EU, musí EU zvýšit humanitární pomoc těm místním
komunitám ve třetích zemích, které vítají uprchlíky a jejichž cílem je bojovat proti chudobě a
nestabilitě u jejich kořenů.
326. V naší době je nepřijatelné, že jeden a půl miliardy lidí na celém světě hladoví a žije pod
hranicí chudoby. Evropa musí i nadále hrát vedoucí úlohu při zintenzivňování celosvětové
rozvojové spolupráce a boji proti chudobě a podpoře hospodářského a sociálního rozvoje v
Africe i v méně rozvinutých zemích jinde na světě. Nedostatek demokracie a lidských práv je
hlavní překážkou hospodářského a sociálního rozvoje v několika regionech. EU musí i nadále
v rámci svých vztahů se třetími zeměmi klást dialog a pomoc v oblasti demokracie mezi hlavní
priority. Podpora zemědělství a výroby potravin musí být prioritou našich společných akcí.
Politiky v oblasti životního prostředí a zdraví, jakož i politiky lepšího vzdělávání a rozvoje
fyzické infrastruktury jsou všechno oblasti, ve kterých by EU mohla významným způsobem
přispět k dosažení rozvojových cílů tisíciletí, a tím i k lepšímu světu. Partnerství EU s naším
sousedním kontinentem Afrikou musí být silnější a efektivnější. V případě dokončování
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stávajících dohod mezi státy AKT a EU musíme dbát na to, aby jejich ústřední prvky byly
zahrnuty do nových samostatných mechanismů spolupráce s Afrikou, Tichomořím a Karibikem.
ELS je přesvědčena, že uplatňování principů sociálně tržního hospodářství nejlépe slouží
rozvoji chudších a rozvíjejících se ekonomik. Pomoc při tomto rozvoji musí poskytnout dostatek
prostoru pro podnikání a investice, družstvům a nevládním organizacím a musí odměňovat
kombinaci osobní odpovědnosti a solidarity.
327. EU musí nadále rozvíjet své vztahy s latinskoamerickými zeměmi a jejich obyvateli, a to
i nad rámec dřívější závislosti dárce a příjemce. Nyní, když se mnohé z těchto zemí stávají
soběstačnými, a dokonce prosperujícími, bychom měli na základě našich společných hodnot
a vzájemných vztahů spolupracovat v oblastech společného strategického zájmu. Evropská
unie a Severní i Jižní Amerika se musí zaměřit na strategické partnerství v novém globálním
řádu. Podporujeme proces humánní globalizace.
328. Jsme přesvědčeni o silné potřebě dalekosáhlé reformy úsilí o potírání globální chudoby.
Jeho účinnost nebude pouze určena množstvím našich příspěvků, včetně úmyslu utratit 0,7 %
HDP, soudržností našich celkových rozvojových politik a prostřednictvím koordinace a
specializace mezi jednotlivými členskými státy a Komisí. Ve všech dohodách EU se třetími
zeměmi musí EU zajistit, aby byla zahrnuta a účinně zavedena zásadní „doložka o demokracii
a lidských právech“ včetně doložky o „svobodě náboženství“. Globální respektování svobody
náboženského vyznání musí být plně realizováno ve všech částech světa a tato podmíněnost
musí hrát důležitou roli v zahraničních vztazích.
Co může Evropa dělat lépe? Subsidiarita a schopnost jednat
329. Evropská integrace je obrovským úspěchem. Jsme odhodláni řešit problémy EU, zejména
v době hospodářské a finanční krize, ve které byly těžce zpochybněny základy Evropské unie.
Dosud se tyto základy prokázaly jako pevné a odolné, ale jako politická síla musíme zaručit, že
tomu tak bude i nadále v budoucnosti.
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330. Kvůli všem těmto výzvám před námi je rozhodující, abychom reagovali na obavy našich
občanů a aby se nám podařilo je do procesu plně zapojit a angažovat. Solidarita a sociální,
hospodářská a územní soudržnost jsou důležitými cíli evropské integrace. Úspěch celého
projektu závisí na podpoře všech občanů EU.
331. ELS je přesvědčena, že jasná většina lidí po celé Evropě také chce silnou Evropskou unii,
která na evropské úrovni účinně řeší problémy: těmi problémy a pouze těmi, které členské státy
nedokážou dostatečně řešit samy o sobě.
332. Naše politické metody založené na subsidiaritě a solidaritě musí být hlavními principy naší
společnosti. Rozhodující význam bude mít jasnější rozdělení pravomocí mezi evropskou,
národní a regionální úrovní, solidarita a personalizmus, stejně jako posilování evropské jednoty
a jednotné vystupování. Teprve pak budeme schopni nejlépe reagovat na globální, evropské,
vnitrostátní, regionální a místní výzvy.
333. Mnohé z těchto výzev představují naléhavé problémy ve všech našich společnostech, jako
je hrozba terorismu, přeshraniční zločinecké sítě, nelegální migrace, obchodování s lidmi,
organizovaný zločin a rozsáhlá politická korupce. Některé z nich jsou jednoznačně společné
výzvy, jako je ekonomické oživení, podpora výzkumu a vzdělávání, energetická politika nebo
společné projekty v oblasti infrastruktury, které lze účinně řešit pouze tehdy, pokud se nám
podaří jednat společně.
Ekonomika, trhy práce, inovace
334. Ekonomika musí sloužit lidem, a ne naopak. Evropa potřebuje ustálenou, koherentní,
ambiciózní, dlouhodobou hospodářskou a finanční perspektivu zaměřenou na růst v době krize
i mimo ni, a nikoli sadu individuálních a ad hoc řešení. Vytváření pracovních míst a udržování
vysoké zaměstnanosti musí zůstat hlavním cílem tohoto dlouhodobého hospodářského
výhledu.
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335. Hlavní důraz klademe na vytváření a udržování pracovních míst vysoké kvality,
založených na vyšší kvalifikaci našeho obyvatelstva. V tomto ohledu budeme nadále stimulovat
malé a střední podniky (MSP) a podnikání jako zdroj pracovních míst a růstu. Je nezbytné
zaměřit se na klíčová průmyslová odvětví se zvyšujícím se potenciálem vytváření pracovních
míst (jako je například zelená ekonomika, zdravotnictví a sociální péče nebo digitální
ekonomika). Hospodářská soutěž musí zůstat společensky udržitelná a vylučovat tak škodlivou
konkurenci mezi evropskými pracovníky. Sociální dialog musí zůstat důležitým mechanismem
pro posilování soudržnosti v době strukturální reformy. Musíme posilovat naše úsilí o zvyšování
významu našich systémů vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na budoucí potřeby trhů
práce. Rovněž je třeba posilovat úlohu praktických dovedností ve středním a vyšším
vzdělávání. Klademe také důraz na přechod ze školy do kvalitní práce u naši mladých
pracovníků jako opatření k předcházení nezaměstnanosti mládeže.
336. Jednotný trh je páteří Unie a jeho dobré fungování je základem a rámcem pro
hospodářské oživení v Evropě. Proto se musíme zavázat, že budeme řádně prosazovat
dodržování právních předpisů o jednotném trhu tím, že budeme posilovat jeho správu a přitom
přihlížet k jeho sociálnímu rozměru. Silné vedení ze strany evropských institucí a politická
odpovědnost ze strany členských států jsou stále potřeba pro rušení zbývajících omezení
svobod na jednotném trhu: projekt není dokončen, dokud občané a firmy dosud plně nevyužili
jeho potenciálu. V této souvislosti má velký význam mobilita pracovních sil. Evropský jednotný
trh rovněž vyžaduje evropské patentové právo. Dokončení jednotného trhu bude mít pro
digitální hospodářství zvláštní význam.
Dobře fungující jednotný trh závisí na společném úsilí členských států na jedné straně, které
musí zajišťovat, aby byly právní předpisy o jednotném trhu plně a včas převedeny
a implementovány, a EU na straně druhé, která musí usnadňovat členským států dodržování
právního rámce.
337. MSP jsou páteří našeho sociálně tržní hospodářství, protože jejich schopnost vytvářet
pracovní místa se největší měrou podílí na evropský trh práce. Evropské hospodářství
potřebuje zdravé malé a střední podniky a ty zase potřebují stabilní rámec zajišťující rovné
podmínky, v nichž se řeší selhání trhu, a také silné politiky hospodářské soutěže. Naše politická
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rodina musí prosazovat vytváření prostředí, v němž mohou malé a střední podniky růst
a inovovat a kde jednotlivci, zejména mladí lidé a ženy, chtějí zakládat vlastní podnikání.
Dosažení tohoto cíle vyžaduje významné a trvalé snižování administrativní zátěže zejména
u nejmenších firem. MSP dosáhnou svého růstového potenciálu prostřednictvím podpory
přístupu k finančním prostředkům a přístupu na trh v rámci jednotného trhu i mezinárodně. Aby
mohly malé a střední podniky využít inovačního potenciálu, musí mít podporu při budování
kreativních partnerství mezi průmyslem a akademickými pracovníky, neboť synergie mají
význam pro kreativitu a budoucí růst. Podnikání se tak stane katalyzátorem inovací a
udržitelného rozvoje v Evropě.
338. V boji s globální konkurencí musí Evropa otevřeně podporovat a motivovat svou mládež,
její tvůrčí jedince, její tvrdě pracující zaměstnavatele a zaměstnance, její vynálezce, její
společnosti a opět se musí stát oblíbeným místem pro všechny nové činnosti vytvářející
pracovní místa.
339. Hospodářské politiky musí vést ke stabilním veřejných financím. Dnešní generace musí
vytvořit základ pro prosperující a stabilní ekonomiku pro budoucí generace. Musíme chránit
veřejné finance a připravovat Evropskou unii na budoucí výzvy. Proto říkáme ne slibům, které
by vedly k nepodloženému utrácení. Hospodářské politiky se musí skládat z požadavků na
přebytek, požadavků na vyrovnaný rozpočet, snížení veřejného dluhu na úroveň pod 60 % HDP
podle Paktu o stabilitě a růstu, více volného obchodu a hospodářské soutěže v rámci EU.
Všechny části společnosti musí danou zátěž společně sdílet spravedlivým a vyváženým
způsobem.
340. Know-how má zásadní význam pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst, a proto
musíme vytvořit nejlepší podmínky pro transformaci naší společnosti na společnost založenou
na znalostech. K dosažení tohoto základního cíle jsou zásadním prvkem investice do
vzdělávání, výzkumu a inovací. Budoucí úspěch evropského hospodářství bude určen
dostatečnými finančními závazky pro tato odvětví.
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341. EU je stále největší hospodářskou silou na světě a není důvod, proč by Evropa neměla
vést svět v oblasti inovace a vědy. Aby byla zachována vysoká životní úroveň, musí EU zůstat
před ostatními. Obecně musí být výdaje na vysokoškolské vzdělávání a vědu nakloněny ve
prospěch nejvýkonnějších institucí. V této oblasti by byla vhodná užší koordinace politik na
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, zejména pokud jde o politiky zaměřené na posilování
veřejných výdajů jako páky na podporu výzkumu a vývoje. Je zřejmé, že my v Evropě
potřebujeme prostředí přátelštější k inovacím; to znamená méně byrokracie, větší flexibilitu pro
slučitelnost pracovního a rodinného života a více přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu
a vývoje.
342. Pouze pokud budeme akceptovat vzájemnou závislost mezi „předpoklady pro větší
zaměstnanost“ a „vysokými sociálními standardy“, budeme schopni chránit sociální soudržnost.
Musíme také podporovat mobilitu prostřednictvím investic do vzdělávání a odborné přípravy,
zejména v oblasti jazykových dovedností, a především pro mladé lidi. Evropa zároveň
potřebuje lepší pobídky pro talentované lidi, aby se snížil odliv mozků přes Atlantik.
Vzdělávání a výzkum
343. Věříme, že vysokoškolské vzdělávání musí být považováno za klíčovou politiku na úrovni
EU. To bude jediný způsob, jak vytvořit hospodářství založené na znalostech a dosáhnout
konkurenceschopnosti na celém světě. Klíčovou prioritou je neustálé rozvíjení politiky v oblasti
vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a podpora procesu modernizace mezi členskými státy
v této oblasti.
344. EU musí podporovat stabilní a moudré investice do systémů vysokoškolského vzdělávání
a výzkumu. Musíme usilovat o další a stabilní harmonizační proces různých vysokoškolských
a výzkumných systémů v celé Evropě. EU musí podporovat a koordinovat reformy systémů
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací. Věříme, že by měl existovat silnější vztah
mezi podnikáním a vysokoškolským vzděláváním na jedné straně a vědeckým výzkumem
a vysokoškolským vzděláváním na straně druhé.
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Rozšiřování
345. Rozšiřování bylo jednou z nejúspěšnějších evropských politik a do značné míry prokázalo
přitažlivost evropského modelu. Rozšiřování EU zůstává důležitou odpovědí na dvojí výzvu –
upevňování globální úlohy Evropy a stabilizace jejího sousedství. Rozšiřování EU je v celé
Evropě účinným nástrojem podpory svobody, demokracie, míru, stability a hospodářského
rozvoje, jakož i lidských práv a právního státu.
346. Evropská lidová strana podporuje silné vazby se všemi zeměmi evropského kontinentu.
Naším cílem je vytvořit skutečně sjednocenou Evropu prostřednictvím členství nebo
strategického partnerství. Silnější vazby budou sloužit zemím inspirovaným evropskými
úspěchy sdílet společné evropské hodnoty. Kandidátské země budou muset splnit všechna
konkrétní kritéria a požadavky před vstupem do EU a zároveň musí být respektována integrační
kapacita Unie pro integraci nových států. Kromě toho se musí evropským zemím, které se
nemohou nebo nechtějí stát členem Evropské unie, nabídnout strategické partnerství s EU.
Tento koncept je třeba konkrétněji rozvinut, aby představoval skutečnou alternativu k plnému
členství. Myslitelnými možnostmi mohou být mnohostranné dohody týkající se účasti na
jednotném trhu a úzké spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Tak by mělo být
dosaženo vhodné rovnováhy mezi rozšiřováním EU a posílením její totožnosti a schopnosti
účinně jednat.
Životní prostředí, změna klimatu a energetika
347. Změna klimatu je další důležitou globální výzvou s významným dopadem na budoucí
generace. Zesilování přírodních katastrof na celém světě, stejně jako nárůst cen plynu a ropy
ukazují, že je zapotřebí rychlý a odvážný posun směrem k nejmodernějším a nejúčinnějším
technologiím.

Díky

konkrétním

a

dalekosáhlým

krokům

směrem

k obnovitelným

a nízkouhlíkovým zdrojům energie se nám podaří zabránit nepříznivým účinkům změny klimatu
a současně snížit naši závislost na dovážených fosilních palivech. Evropská unie by měla být
v této oblasti nadále tahounem, protože ochrana životního prostředí nemůže být realizována
pouze jednotlivými státy. Stejně tak musí Evropská unie také řešit výzvy v oblasti zásobování
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vodou a zastavit zhoršování životního prostředí obecně, a zejména ztrátu biologické
rozmanitosti a přispívat k ochraně a obnově přírodních zdrojů (ovzduší, vody, půdy).
348. Závislost na fosilních palivech z politicky nestabilních regionů je dalším hlavním důvodem
pro zvýšení energetické účinnosti a podporu nízkouhlíkových zdrojů energie a pro diverzifikaci
zdrojů a tras dodávek energie. Pokračující globální nárůst poptávky po energii spolu
s klesajícími rezervami prodraží výrobu energie. Proto jsou zapotřebí nové způsoby, jak zajistit
energetickou bezpečnost našich občanů a konkurenceschopné a stabilní prostředí pro
evropské průmyslové odvětví. Doprava je důležitá jak pro lidi, tak i pro zboží. Celosvětový
obchod se zvyšuje a to může vést k růstu. Odvětví dopravy proto potřebuje rychlý pokles
využívání fosilních paliv a významné snížení emisí skleníkových plynů.
Imigrace a integrace
349. Je třeba zdůraznit a posílit pocit sounáležitosti a sdílení stejných hodnot a zásad, aby
nedošlo ke ztrátě veřejné podpory evropskému projektu. Musíme být opatrní, abychom se
nepodlehli strachu, nenávisti a násilí, a posilovat spolupráci a solidaritu s umírněnými hlasy
různých kultur.
350. EU bude potřebovat přistěhovaleckou politiku, která reaguje na rostoucí tlak migračních
toků na jedné straně a na potřebu čelit výzvě vlastní demografické situace na straně druhé.
Potřeba společné politiky pro kontrolované, cílené přistěhovalectví, prevenci nelegálního
přistěhovalectví, účinnější kontrolu hranic, vymáhání dohod o zpětném přijetí a integrace
legálních migrantů do širší společnosti je zřejmá z hlediska efektivní kontroly přistěhovalectví,
jakož i základní požadavek shody a solidarity mezi členskými státy.
351. Rostoucí rozdíly mezi mírami populačního růstu ve vyspělých a rozvíjejících se státech
a také změna klimatu pravděpodobně povedou k intenzivnějšímu migračnímu tlaku jih-sever,
který může vést k sociálnímu napětí, pokud bude mít za následek výrazný pokles životní úrovně
z důvodu masivní ztráty talentů a dovedností.
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Demografická změna
352. Musíme si také uvědomit, že na světě existuje jen málo ekonomik s podobným
demografickým profilem. Zvládnutí stárnutí obyvatelstva se musí stát prioritou EU. Jedním ze
způsobů, jak to udělat, je doplnit naši pracovní sílu na různých úrovních dovedností.
353. To také znamená ustanovení, jako je prodloužení skutečného věku odchodu do důchodu
a pobídky pro starší občany zůstat aktivní na trhu práce. V rámci transparentnější a lépe
regulované finanční infrastruktury musí být vytvořeny soukromé penzijní fondy jako doplněk
k veřejným fondům a jasně definované příspěvky musí být podporovány prostřednictvím
příznivých daňových systémů.
354. Je třeba přijmout další opatření ke zvýšení míry zaměstnanosti, zejména v těch skupinách
obyvatelstva, jejichž potenciál je nezbytný pro řešení budoucích výzev na trhu práce: starší
pracovníci, mladí lidé a ženy obecně. Je třeba přijmout zvláštní opatření na podporu integrace
osob se zdravotním postižením na trh práce.
355. Bude také nutné posílit slučitelnost pracovního a rodinného života. Prorodinné politiky,
které na jedné straně jasně ctí význam rodiny pro výchovu dětí, se také musí zaměřit na
nástroje, které prokázaly svůj pozitivní dopad na demografické trendy, jako je dostupnost péče
o děti a podpora rodiny v prvních letech po narození.
Blíže k občanům – budoucnost institucí EU
356. Probíhající proces evropské integrace vyžaduje posílení demokratické účasti v evropském
rozhodovacím procesu. Demokratické postupy je třeba uplatňovat v těch oblastech, kde
členské státy svěřily pravomoci Evropské unii. V tomto ohledu je však nutné posílit vazby mezi
evropskými institucemi, zejména Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty.
Lisabonská smlouva připravuje cestu vnitrostátním parlamentům k ochraně zásady subsidiarity
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v rozhodovacím procesu. Solidarita a sociální, hospodářská a územní soudržnost jsou
důležitými cíli evropské integrace.
357. Evropský parlament je dnes jedinou demokraticky volenou institucí EU a stal se ústřední
rozhodovací institucí Evropské unie. Nízká účast ve volbách do Evropského parlamentu svědčí
o nedostatečném zapojení veřejnosti do evropské politiky. Volby do Evropského parlamentu se
musí rozvinout do skutečných evropských voleb v tom smyslu, že se bude diskutovat o více
skutečných evropských otázkách, protože bereme demokratická práva evropských voličů
vážně. Musíme zvýšit povědomí voličů o významu jejich účasti v těchto volbách pro legitimitu
evropského projektu.

358. Proto musíme také dále rozvíjet naši celoevropskou politickou stranu a prosazovat
v diskusi větší evropské zaměření. Evropský proces musí být v politické debatě zřetelnější. Z
tohoto důvodu musíme dále rozvíjet demokratičtější, transparentnější a efektivnější Evropu.
Občané EU mají pocit, že nemají žádný vliv na rozhodování EU, obracejí se na komunitní
projekty a usilují o identifikaci s národem. Instituce EU proto musí v úzké spolupráci
s členskými státy zajistit, aby občané mohli mít důvěru v účinnost, efektivitu a skutečnou
přidanou hodnotu programů Unie. Proto musí mít občané přístup k veškerým rozhodnutím
a informacím z Evropské unie ve svém národním jazyce. Vzhledem k tomu, že se jedná o
zásadní prvek smíření mezi Unií a jejími občany, ELS silně podporuje mnohojazyčnost.
359. Budoucnost EU bude záviset především na skutečné schopnosti předvídat, řešit a vyřešit
konkrétní problémy, které se dotýkají občanů. Aby tato výzva mohla být splněna, vyžaduje Unie
na všech úrovních demokraticky odpovědnou, transparentní, efektivní a účinnou správu.
Vyžaduje efektivní rámec překlenující zájmy svých členských států a uspokojující potřeb svých
občanů na základě svobody, demokracie, odpovědnosti, rovnosti, spravedlnosti, solidarity a
subsidiarity.
360. Unie musí zjednodušit a vyjasnit rozsah a odpovědnost svých institucí. Navíc
zjednodušení práva a zavedení hierarchie právních předpisů, které podpoří transparentnost
a soudržnost právního systému Společenství, zlepší pochopení EU občany.
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361. Posílení institucí EU a metod rozhodování a odpovědností komunity jsou nezbytným
předpokladem pro dosažení a také pro zlepšení transparentnosti, efektivity, demokratické
odpovědnosti a schopnosti činit v jednotě, aby bylo možné se vyrovnat s obrovskými budoucími
výzvami. Prakticky to znamená, že je to nezbytnou, i když ne dostačují podmínkou úspěchu
jejího budoucího rozšiřování.
362. Unie musí být konsolidována tím, že bude nadále schopna dosahovat svých cílů
i v případě přistoupení nových členských států. Proto je rozhodující, aby se významné
institucionální změny uzavřely před přístupovými jednáními.
Hospodářská a měnová unie
363. Euro je nezvratné a podporujeme ty kroky členských států a institucí EU, které jsou
potřebné k posílení důvěry veřejnosti a trhu ve stabilitu měny. ELS považuje euro za jeden
z nejdůležitějších projevů evropského integračního procesu. Přínosy eura, jako naší jednotné
měny, zdaleka převažují nad nevýhodami. Příležitosti pro občany, podniky a ekonomiky
převažují nad riziky, ale pro zajištění tohoto výsledku je zapotřebí větší ekonomické a fiskální
integrace. Aby bylo možné zajistit občanům, podnikům a investorům stabilní hospodářské
prostředí, potřebujeme více disciplíny od všech členských států, větší konvergenci na základě
osvědčených postupů a lepší koordinaci mezi národními fiskálními politikami.
364. Plnění povinností jak od členských států, tak orgánů EU je základním předpokladem dobré
správy ekonomických záležitostí v Evropské unii. ELS je připravena řešit omezení vyplývající
ze společné měnové politiky a oddělených, někdy i odlišných, fiskálních politik na vnitrostátní
úrovni. Vzhledem k nutnosti rozvíjet společné hospodářské politiky znamená členství v měnové
unii odpovědnost a solidaritu pro jednotnou měnu. To vyžaduje řádné politiky, fiskální disciplínu
a neustálou ekonomickou reformu. Vyžaduje to také, aby značná část finančních prostředků
procházela rozpočtem EU.

43

365. Rostoucí vzájemná závislost našich evropských ekonomik sdílejících jednotný trh
a jednotnou měnu vyžaduje další posílení správy ekonomických záležitostí. Potřebujeme
nástroje a instituce schopné realizovat naše konvergentní ekonomické cíle. Jsme odhodláni být
hnací silou pro přizpůsobování institucí EU, jejích politik a nástrojů tak, aby bylo možné
předcházet budoucím hospodářským krizím a chránit budoucnost naší jednotné měny, eura.
Důvěryhodná hospodářská správa předpokládá stanovení konkrétních cílů a závazků. Tyto
cíle formuluje Evropská komise a dohlíží na jejich implementaci. V tomto ohledu Komise
provede systém doporučení, oprav a sankcí. Rada má právo takové rozhodnutí pozastavit nebo
zamítnout kvalifikovanou většinou.
366. Vzhledem k tomu, že většina členských států přijala závazky přistoupit ke společné měně,
jakmile splní kritéria, jsme si vědomi potřeby větší konvergence mezi EU a eurozónou. Na
základě toho upřednostňujeme zahrnutí členských států, které nejsou členy eurozóny, do
rozhodovacích procesů, jenž mají dopad na jejich hospodářské a měnové otázky. Považujeme
to za nástroj k hodnocení dopadu rozhodnutí eurozóny na všechny členské státy EU a za
nástroj pro posílení koordinace mezi současnými a budoucími členy eurozóny. Jsme
přesvědčeni, že každý členský stát musí dodržovat fiskální disciplínu. Vzhledem k finančním,
hospodářským a politickým rizikům jsme proti každé výzvě k vyloučení kteréhokoli členského
státu z eurozóny. To by ohrozilo stabilitu eura a eurozóny a byl by to v procesu evropské
integrace krok zpět.
367. Jsem plně oddáni nezávislosti Evropské centrální banky a jejímu prvotnímu cíli zajištění
cenové stability pro eurozónu. Nízká míra inflace díky ECB zajišťuje našim občanům stabilní
kupní sílu. Vítáme veškerá opatření přijatá Evropskou centrální bankou v rámci jejího statutu
umožňovat stabilitu evropského finančního systému jako celku.
368. Vysoká úroveň veřejného a soukromého dluhu vytváří makroekonomickou a finanční
zranitelnost,

protože

omezuje

možnosti

vlád

poskytovat

spolehlivé

odpovědi

na

nepředvídatelný vývoj ekonomiky a zvyšuje tržní závislost. Vysoce zadlužené země čelí dalším
výzvám pro podporu hospodářského růstu. Je třeba provádět obezřetnou fiskální politiku, aby
byla zajištěna důvěra trhů a vytvářely se rezervy na nepředvídané události. Musíme zajistit
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stabilitu eurozóny takovým způsobem, aby byla věrohodná pro investory a poskytovala jim
stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí. Zachovávání důvěry investorů je vždy prioritou
rozhodovacích procesů. To lze nejlépe uskutečnit prostřednictvím reforem a zachováním
zásady neodkupování dluhů podle Smlouvy. Tím není vyloučena vzájemná solidarita mezi
členskými státy.
369. Jsme si vědomi rizik, která vyplývají z neudržitelného dluhu, a důrazně se stavíme proti
akumulaci soukromého a veřejného dluhu, který přesahuje úroveň udržitelnosti. Nadměrné
úrovně veřejného dluhu představují nepřiměřenou zátěž pro budoucí generace, a jsou proto
nepřijatelné. Naše politiky musí vždy odpovídat cílům sociálně tržního hospodářství
a udržitelným ekonomickým cílům. Uznáváme také, že velké podvody, daňové úniky a korupce
přispěly k hospodářské a finanční krizi, a proto musí být všechny finanční a pomocné balíčky
spojeny s opatřeními k prevenci a potírání těchto trestných činů.
370. Podporujeme reformu evropské ekonomiky tak, aby byla zajištěna stabilita, sociální
blahobyt a prosperita. To znamená opatření na reformování neefektivních systémů sociálního
zabezpečení a zákonů trhu práce způsobem, který stimuluje bezpečnou zaměstnanost a růst.
Strukturální reforma se musí rovněž opírat o konkrétní akce na podporu zaměstnanosti a
sociálního začleňování. Řádné fiskální politiky jsou z dlouhodobého hlediska nepochybně
zdrojem růstu a pracovních míst. Fiskální konsolidace musí vždy zohledňovat vliv rozpočtových
opatření na náš pracovní trh.
371. ELS je toho názoru, že konkurenceschopnost a hospodářská konvergence směrem
k úrovni nejlepších členských států jsou klíčovým faktorem dlouhodobého úspěchu naší
jednotné měny. Snižování nesrovnalostí a nerovnováhy mezi členskými státy EU musí být
dlouhodobým cílem pro koordinaci hospodářské politiky v rámci celé EU. Budeme i nadále
silnými zastánci strukturálních reforem jako motoru růstu. V tomto ohledu věříme v korelaci
mezd s úrovní produktivity a udržování hospodářského růstu prostřednictvím konkurence na
trhu ve zcela dokončeném jednotném hospodářském trhu. Uvědomujeme si potřebu zvýšit
efektivní pracovní dobu v Evropě, abychom zajistili konkurenceschopnost a udržitelnost našich
důchodových systémů.
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372. ELS uznává nutnost efektivnějšího financování investic pro budoucí růst. V tomto ohledu
budeme dále zlepšovat efektivitu Evropské investiční banky (EIB) a lépe využívat její odborné
znalosti pro zlepšení přístupu podniků k úvěrům.
373. Pro dobro sociálního blahobytu lidí je důležité, aby ve společnosti existoval jeden společný
nepracovní den v týdnu. Po staletí v Evropě byla tímto dnem neděle. Chránit neděli jako
společný celoevropský nepracovní den je důležité také pro zachování kulturních kořenů
Evropy.
374. ELS zdůrazňuje nutnost reformy globálního bankovního a finančního systému. Banky se
musí vrátit ke své primární funkci, což je sloužit reálné ekonomice, stimulovat podnikání a
hospodářský rozvoj. Banky musí být prostředníkem pro hospodářský růst a vytváření
pracovních míst. Spolehlivý bankovní systém je klíčem k naší prosperitě. Finanční služby musí
hospodářským činitelům pomáhat řídit a minimalizovat rizika pro svou hospodářskou činnost,
a nikoliv podporovat spekulace. Je důležité, aby členské státy EU mohly rozhodovat o vlastní
úrovni finanční regulace, tj. prostřednictvím kapitálových požadavků v bankách. Regulaci EU
je třeba považovat za minimální standard. Naším cílem je mít finanční sektor se zvýšenou
schopností absorbovat šoky vyplývající z finančního a ekonomického napětí. Uvědomujeme si,
že silnější a bezpečnější banky mohou být z krátkodobého hlediska méně výnosné, ale
domníváme se, že stabilita výnosů a stabilita bankovního systému jako celku převáží jak
mikroekonomické, tak makroekonomické náklady. Jsme také odhodlaní zajistit, aby reforma
globálního finančního systému nebyla pro evropské banky konkurenční nevýhodu a aby
v žádném případě nepředstavovala další zátěž pro financování ekonomické aktivity v Evropě.
375. ELS považuje neustálé zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti za primární řešení
boje proti ekonomickým nedostatkům, kterým čelíme, a jako předpoklad dlouhodobého
udržitelného hospodářského růstu. Strukturální fondy EU musí být přidělovány tak, aby sloužily
svému původnímu účelu zvyšování konkurenceschopnosti našich méně konkurenceschopných
regionů. Evropská komise proto musí zajistit, aby tyto prostředky byly využívány jak efektivním
i udržitelným způsobem.
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376. Instituce Unie a členské státy musí být připraveny pomoci jakémukoli členskému státu
v hospodářských obtížích na základě zásad solidarity a reciprocity a za přísné podmíněnosti.
Orgány v přijímajících zemích musí respektovat své evropské a mezinárodní závazky a
provádět strukturální reformy na národní úrovni, které musí zlepšit budoucí perspektivy jejich
ekonomik, znovu získat důvěru investorů a vrátit se k udržitelnosti veřejných financí.
Občané na prvním místě
377. Evropa musí čelit novým výzvám a plnit vysoké cíle. Demografický vývoj a stárnutí našeho
obyvatelstva představují velké příležitosti, i velké výzvy, které mají pro naši společnost hluboké
důsledky. Evropa musí zajistit reorganizaci naší společnosti, aby odrážela potřebu praktických
projevů solidarity mezi generacemi a starost o naše starší občany, aniž by narušila práva
dalších generací. Musí podporovat přenositelnost sociálních práv, mobilitu a blahobyt stárnoucí
populace, aby jí umožnila zažít důchod jako období dobrých životních podmínek, a ne období
bolesti a izolace.

378. Nemoci a epidemie, které se nezastavují na státních hranicích i možné úmyslné ohrožení
zdraví (bioterorismus) představují nové výzvy v oblasti veřejného zdraví. Evropa musí posílit
přeshraniční zdravotní péči s cílem poskytovat občanům co nejvyšší úroveň ochrany.
379. ELS věří, že evropští občané si zaslouží nejvyšší možné standardy života a účinnou
ochranu svých práv jakožto spotřebitelů. Na úrovni Společenství musí být přijata společná
základní pravidla a postupy v oblasti ochrany spotřebitele a propojena s nezbytně jednotným
prosazováním těchto pravidel. Aby tato práva byla zajištěna, je nutné zajistit šíření dostupných
a relevantních informací, které spotřebitelům umožní dělat nezávislá, informovaná rozhodnutí.
380. Evropa je po celém světě známá pro své vysoce kvalitní zemědělské produkty, které jsou
základem našeho gastronomického dědictví. Tuto kvalitu musíme zachovat, a pokud to bude
možné, i zvýšit. Proto je třeba stanovit přísné normy pro výrobu bezpečných a zdravých
potravin a ještě více podporovat bioprodukty. Tato bezpečnost potravin, stejně jako bezpečnost
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potravin a trvalá a bezpečná dodávka produktů, jsou nepostradatelnými prvky naší vize
moderní zemědělské politiky. Současně Společná zemědělská politika EU, která byla již
v minulých desetiletích modernizována, bude muset být dále reformována tak, aby podporovala
udržitelný model zemědělství a brala při tom v potaz nedostatky potravy v důsledku růstu počtu
obyvatel a klimatických změn i ekonomickou roli venkova.
381. Tato reforma musí zohledňovat novou a prudce rostoucí globální potřebu zemědělských
produktů (potravinářských a nepotravinářských) způsobenou rostoucí světovou populací,
zásadní změnou výživových vzorců (větší konzumace masa) a využívání biopaliv. Současně
musíme brát v úvahu snižování kapacity zemědělské výroby v některých oblastech mimo
Evropu kvůli změně klimatu a nedostatku vody. S ohledem na tuto perspektivu je třeba usnadnit
neustálý rozvoj a přizpůsobování evropských zemědělských kapacit.
382. Za účelem ochrany zákonných práv evropských občanů přístup k soudnímu systému musí
být méně nákladný a komplikovaný a také včasnější, aniž by docházelo k přetěžování. Proto je
nutné podporovat alternativní systémy řešení sporů, jako je arbitráž nebo mediace, které jsou
rychlejší a poskytují méně náročná řešení, aniž by narušovaly vnitrostátní veřejný pořádek.
Současně je zapotřebí zlepšit efektivitu, pokud jde o přeshraniční spory, prostřednictvím
systémů právní pomoci, které již existují ve všech členských státech. ELS rovněž podporuje
vytvoření společného rámce policejní a soudní spolupráce, který by plně respektoval zásadu
subsidiarity. Posouzení všech systémů vymáhání práva a soudních systémů a výměna
osvědčených postupů jsou zásadní pro posílení této spolupráce a pro rychlou a účinnou reakci
na nadnárodní trestnou činnost.
383. Charta základních práv, která byla začleněna do práva EU, poskytuje občanům
dodatečnou ochranu, a to i proti jejich vlastním členským státům. Očekávané přistoupení EU
k Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) tuto ochranu dále posílí. To se týká občanů jako
spotřebitelů, zaměstnanců, důchodců, pacientů, studentů, státních zaměstnanců, ale také jako
subjektů Unie, pokud jde o evropskou správu a její zprostředkovatele. ELS chce, aby se v
každodenním životě zajistila bezpečnost občanů prostřednictvím poskytování lepší zdravotní
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péče, vysoce kvalitních potravin, vysokých environmentálních standardů a účinné ochrany
jejich práv jako spotřebitelů.
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Závěr
401. My, členské strany Evropské lidové strany, jsme odhodláni udržovat a rozšiřovat vedoucí
úlohu rodiny naší strany v rozvíjení Evropské unie. Nadále věrní našim hodnotám a otevřeným
změnám budeme se snažit čelit výzvám naší doby a vymýšlet řešení pro lepší Evropskou unii.
402. Lepší Evropská unie je především silnější a efektivnější Unie, která poskytuje svým
občanům svobodu, bezpečnost, udržitelnost a prosperitu, kterou samotné národní státy
nemohou poskytovat nyní ani v budoucnu. Je to Unie, která znovu získá svou hospodářskou
dynamiku a celosvětovou konkurenceschopnost dokončením jednotného trhu a která zajišťuje
svou ekonomickou budoucnost nejen prostřednictvím společné měny, ale také prostřednictvím
společné správy ekonomických záležitostí.
403. Lepší Evropská unie je Unie, která je otevřená světu, přispívá k šíření lidských práv
a pluralitní demokracie, brání demokracii a obhájce lidských práv po celém světě a pomáhá
jim, podporuje mír a udržitelnost a aktivně se účastní globální správy prostřednictvím silných
mezinárodních institucí. Je to Unie se silnými nástroji pro účinnou společnou zahraniční,
bezpečnostní a rozvojovou politiku a politickou vůlí tyto nástroje využívat, a to ve prospěch
Evropy a lidstva jako celku.
404. Lepší Evropská unie je také Unií, která je blíže občanům a reaguje na jejich záležitosti a
která je pevně zakotvená v principu subsidiarity a připravená posílit demokratickou participaci.
To předpokládá silné evropské strany schopné konat konstruktivně v Evropském parlamentu
i v rozvíjející se evropské veřejné sféře a překlenovat propast mezi občany, národními stranami
a národními vládami na jedné straně a institucemi Evropské unie na straně druhé.
405. Chceme posílit naši pozici nejsilnější strany Evropy. To znamená pracovat na rozšíření
i na soudržnosti. Budeme usilovat o přizpůsobení se místním podmínkám, přičemž budeme
zdokonalovat svůj celkový profil a přesahovat hranice Unie prostřednictvím stabilních sítí
dialogu a spolupráce. Neustále budeme modernizovat své stranické struktury a instituce. Ale
především budeme i nadále rozvíjet své politiky na základě pevných základů našich klíčových
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hodnot. Stejně jako ve druhé polovině minulého století jsme pevně odhodláni posílit postavení
ELS jako definující síly, která Evropě umožní reagovat na nové výzvy a příležitosti v tomto
století.

