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Po prvýkrát vo svojej histórii sa Európska únia – jedinečný projekt v 
histórii nášho kontinentu – môže rozdeliť, roztrieštiť či dokonca prestať 
jestvovať. Zmätok spôsobený nesprávne riadenou globalizáciou, 
závažnými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami finančnej krízy, 
dôsledkami nevídanej technologickej revolúcie a chaotickým riadením 
migračných tokov mal za následok, že politické či extrémistické skupiny 
sa snažia zneužiť obavy a strach znepokojených a zmätených občanov. 

Európa potrebuje nový začiatok, dôkladnú a radikálnu demokratickú 
reformu. Obyvatelia Európy boli pripravení o možnosť podieľať sa na 
jej vízii a smerovaní. Európa nemôže existovať bez svojich obyvateľov. 

Je čas, aby sa Európski demokrati presadili.

Politické strany, ktoré desaťročia dominovali na európskej scéne, 
už nedokážu udržať ohromnú hybnú silu Európy, ktorú sa podarilo 
vytvoriť otcom zakladateľom.

Sú unavené a prinášajú obyvateľom len sklamanie: priepasť medzi 
občanmi Európy a inštitúciami Európskej únie je čoraz väčšia. 
Európska politika je navyše príliš často neprimeraná či neúplná. democrats.eu

POSTAV SA 
NA NOHY, 
EURÓPA! 
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Je čas, aby sa Demokrati postavili do čela. Je našou povinnosťou 
podeliť sa o európsky sen s občanmi. Ctíme hodnoty dodržiavania 
ľudskej dôstojnosti, právneho štátu, slobody, rovnosti, solidarity a 
zodpovednosti. 

Tieto hodnoty sú v našich spoločnostiach zakotvené prostredníctvom 
pluralizmu, nediskriminácie, tolerancie, rešpektovania národnostných 
a jazykových menšín, rovnosti medzi mužmi a ženami a investovania 
do mládeže a vzdelávania.

Európska demokratická strana chce a musí inšpirovať vznik nového 
politického prostredia, ktorého cieľom bude znova ukázať Európe 
správnu cestu. 

Problémov, ktoré treba riešiť nie je málo. 

Európska politika zameraná na boj proti klimatickým zmenám patrí 
k najodvážnejším na svete. Keďže sa však Spojené štáty obrátili 
Parížskym dohodám chrbtom, Európa musí ešte viac posilniť odvážny 
plán prechodu na ekologické hospodárstvo, ktoré je financované z 
nových vlastných zdrojov a vytvára milióny pracovných miest.

Vytvorili sme jednotnú menu, ktorej však stále chýba politické vedenie. 
Neexistujú nástroje či rozpočtové zdroje, ktoré by umožnili krajinám 
eurozóny koordinovať svoju hospodársku politiku a využívať výhody 
solidarity partnerov v prípade asymetrických otrasov. 

Vytvorili sme hospodársku a menovú úniu, ale dovolili sme členským 
štátom, aby neľútostne súperili v daňovej sfére, najmä pokiaľ ide o daň 
zo ziskov spoločností. 

Hlásame svoje odhodlanie chrániť Úniu pred prehnanou globalizáciou, 
ale zároveň umožňujeme hlavným vonkajším konkurentom ovládať 
strategické podniky či infraštruktúry, pričom nepodporujeme rozvoj 
európskych priemyselných gigantov, ktorí dokážu konkurovať 
gigantom našich konkurentov. 
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Veľké nadnárodné digitálne spoločnosti dosahujú veľký zisk vďaka 
speňažovaniu údajov európskych občanov, našou vinou však platia 
nižšie dane než naše malé a stredné európske podniky. 

Nedávno sme pripravili prijatie Európskeho piliera sociálnych 
práv, stále však nemáme k dispozícii účinné nástroje na boj proti 
sociálnemu dampingu ani plán na podporu sociálneho zbližovania, 
ktoré je ústredným prvkom pri posilňovaní sociálnej a územnej 
súdržnosti v Európe. 

Formálne sme vytvorili spoločnú hranicu, ktorú ale spoločne 
nespravujeme a nechávame južné členské štáty, aby takmer 
samostatne kontrolovali desaťtisíce kilometrov námorných hraníc, 
pričom stále nemáme spoločné pravidlá týkajúce sa azylu. 

Vyvíjame tlak na štáty afrického pôvodu alebo tranzitu migrantov, 
aby obmedzili odchod svojich občanov do Európy, stále sme však 
nezaviedli Marshallov plán, ktorý Afrika potrebuje, aby sa zabezpečil 
rozvoj kontinentu s rýchlo rastúcou populáciou. 

Ak spočítame náklady, ktoré členské štáty EÚ vynakladajú na svoju 
obranu, míňame viac peňazí než Rusko, no predsa nedokážeme v 
prípade potreby poslať európske sily do zámorských vojenských 
operácií ani presvedčiť Rusko, aby neuplatňovalo svoju drzú a 
agresívnu politiku voči svojim európskym susedom.

Ide o veľkú a naliehavú výzvu.

EDP je pripravená jej čeliť.

Je čas, aby sme dali Európe novú tvár.



6

1



7

1.1 DEMOKRACIA: POTREBNÉ INŠTITUCIONÁLNE REFORMY

1.1.1 Nadnárodné kandidátske listiny
Európska únia je neúplnou demokraciou. Má svoj parlament, ktorého 
moc postupne rastie. Jeho moc však stále zostáva obmedzená! Nemá 
žiadnu právomoc v oblasti výnosov, nemá skutočnú právomoc iniciatívy, 
zohráva druhoradú úlohu pri výbere členov európskej exekutívy.

Predovšetkým je jeho zloženie viac výsledkom národnej dynamiky než 
vyjadrením skutočne európskej dynamiky.

EDS je za zavedenie nadnárodných kandidátskych listín na účely 
rozdelenia významného počtu kresiel, ktoré sa majú obsadiť v 
Európskom parlamente.

Vďaka tomu si budú môcť voliči vybrať medzi listinami, ktoré budú 
obhajovať programy pre celú Európu.

1.1.2 Posilnenie participatívnej demokracie 
Príliš mnoho občanov vníma Európsku úniu ako anonymný byrokra-
tický stroj, ktorý nezohľadňuje ich problémy a snahy. Stroj, snahy a 
ktorý je nedosiahnuteľný v prípade sťažností a požiadaviek.

EDS chce napomôcť odstráneniu tejto priepasti. Vyzýva Európsku 
úniu, aby zmobilizovala zdroje potrebné na informovanie občanov, že 
majú právo podať petíciu Európskemu parlamentu.

EDS sa tiež domnieva, že existuje naliehavá potreba preskúmať a 
zjednodušiť pravidlá európskej iniciatívy občanov, ktorá im umožňuje 
požiadať Európsku komisiu o vypracovanie legislatívneho návrhu v 
záležitosti, ktorá sa ich týka.

PRVÝ PILIER 
PREČO SPOLU ŽIJEME



8

1.1.3  Trestanie autoritatívneho zneužívania moci zo strany 
členského štátu

Vzhľadom na pravidlá, ktoré niekedy vyžadujú jednomyseľný súhlas, 
je neprípustné, aby členský štát, ktorý smeruje k populistickým či 
dokonca totalitným tendenciám, mal možnosť diktovať svoju vôľu 
všetkým ostatným členským štátom Európskej únie. Plne demokra-
tický ľud a národ nesmie a nikdy nemôže dovoliť, aby takéto režimy 
paralyzovali a blokovali Úniu.

EDS sa zasadzuje za zavedenie európskeho mechanizmu na ochranu 
demokracie, právneho štátu a základných práv – uznesenia, ktoré schválil 
Európsky parlament – aby sa rozšírila právomoc Európskeho súdneho 
dvora pri riešení porušení zásad právneho štátu v členských štátoch EÚ. 

Vzhľadom na riziká populistického či dokonca autoritárskeho 
zneužívania moci, ktorému Európa čelí, navrhujeme vytvoriť systém, 
v ktorom nerešpektovanie základných hodnôt (článok 7 Lisabonskej 
zmluvy) bude mať tieto následky:

> zmrazenie akejkoľvek európskej finančnej pomoci,

>  pozastavenie všetkých hlasovacích práv pri rozhodnutiach s 
potrebným jednomyseľným súhlasom.

V rámci predbežného opatrenia v procese podľa článku 7 Lisabonskej 
zmluvy môžu oprávnené osoby a organizácie z príslušného členského 
štátu požiadať o európske financovanie priamo Európsku komisiu. 

1.2 OPÄTOVNÉ POTVRDENIE NAŠICH SPOLOČNÝCH HODNÔT

Európska únia potrebuje rovnako ako ktorékoľvek iné politické 
spoločenstvo spoločný súbor hodnôt a pravidiel, ktoré zabezpečia jej 
súdržnosť, budú prispievať k jej rozhodnutiam a dodajú im legitímnosť 
a význam. 

Tieto hodnoty, ktoré sú základom našej spoločnej identity, sa tvorili 
počas storočí búrlivej histórie. Boli obdobia, keď boli zanedbávané či 
znevažované, ale nakoniec vždy zvíťazili.
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Tieto hodnoty sú silné: dodržiavanie ľudskej dôstojnosti, právny štát, 
sloboda, rovnosť, solidarita a zodpovednosť. 

V našich spoločnostiach sú zakotvené prostredníctvom plura-
lizmu, nediskriminácie, tolerancie, rešpektovania národnostných a 
jazykových menšín, rodovej rovnosti a deľby moci. Hoci už sú súčasťou 
zakladajúcich zmlúv, svoj skutočný rozmer získajú až vtedy, keď budú 
zapísané zlatými písmenami v európskej ústave, ktorá je naším cieľom. 

1.3 KĽÚČOVÉ TÉMY DO BUDÚCNOSTI

Dvomi hlavnými kľúčovými témami do budúcnosti sú vzdelávanie a 
výmena.

Posilňovanie politickej a kultúrnej výmeny medzi občanmi zohráva 
kľúčovú úlohu pri vytváraní európskej identity a podporuje rôzne 
formy spolupráce medzi európskymi občanmi.

Program Erasmus sa dôležitým spôsobom podieľa na prehlbovaní 
vzájomných poznatkov o rôznych európskych kultúrach, čím sa 
vytvára spoločný základ pre vznik európskeho národa.

EDS požaduje, aby program Erasmus disponoval vyššími rozpočtovými 
zdrojmi – aby sa trojnásobne navýšil jeho ročný rozpočet – a aby sa 
jeho rozsah rozšíril o mladých učňov, umelcov a mladých podnikateľov.

Potrebujeme, aby naši mladí ľudia budovali spoločnú európsku históriu 
a poznali a chápali prácu našich spoločných inštitúcií na základe 
spoločného územia. Je nevyhnutné prekročiť hranice a dosiahnuť pokrok 
smerom k európskej verejnej sfére, a to prostredníctvom komunikácie 
na európskej úrovni, ktorá prispieva k vytvoreniu európskej spoločnej 
sféry dopĺňajúcej národnú, regionálnu a miestnu sféru. EDS požaduje 
vytvorenie európskeho média venovaného mládeži, ktoré by zvyšovalo 
povedomie o našom spoločnom členstve a mohli by ho propagovať 
orgány verejnej správy tak, ako je to už v prípade siete Arte.
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2.1  REAKTIVÁCIA EUROZÓNY, BOJ ZA INOVÁCIU,  
EURÓPSKA PRIEMYSELNÁ POLITIKA

2.1.1 Silná a demokraticky riadená eurozóna
Spomedzi všetkých úspechov Európskej únie je nepochybne 
najväčším úspechom euro. Od svojho vytvorenia plní úlohy, ktoré 
mu určili Zmluvy: zabezpečenie cenovej stability a podpora obchodu. 
Okrem toho slúžilo ako tlmič šoku, ktorý spôsobila finančná kríza v 
roku 2008, pričom podporovalo správu verejných deficitov a vytváralo 
likviditu na podnecovanie rastu.

Zatiaľ čo o úspechu eura sa príliš nediskutuje, pôsobenie eurozóny je 
spornejšie. V posledných rokoch je miera nezamestnanosti v eurozóne 
(ktorá zahŕňa 19 krajín) neustále vyššia než v 28 krajinách Európskej 
únie. V tom istom období – a platí to aj dnes – bola miera nárastu 
hrubého domáceho produktu eurozóny nižšia než v prípade 28 krajín 
Európskej únie. Pokiaľ ide o samotnú eurozónu, činnosť krajín sa 
navyše viac vzďaľuje než zbližuje.

Pre občanov je euro skutočným paradoxom: stelesňuje to, k čomu 
majú občania najbližšie (peniaze vo vlastnom vrecku), ale aj to, od čoho 
majú najďalej (mena nevymedzenej oblasti, ktorú spravujú autokrati v 
nepriehľadných orgánoch).

Pre budúcnosť eura a eurozóny je nevyhnutné, aby sa tieto rozdiely vo 
vnímaní a činnosti odstránili.

Návrh EDS na obnovenie eurozóny spočíva predovšetkým v spoločnej 
iniciatíve zbližovania, ktorá sa týka proeurópskych a proaktívnych 
členov eurozóny (5 až 7 krajín), vrátane francúzsko-nemeckého páru. 

DRUHÝ PILIER 
UDRŽATEĽNÝ A SPOLOČNÝ 
HOSPODÁRSKY RAST
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Tieto krajiny by spoločne vymedzili cieľ zbližovania pre hospodárske 
regulačné prostredie, daňové zásady, sociálny pilier a pracovné právo 
a poradili by sa o jednom či dvoch spoločných investičných projektoch 
v oblasti inovácie digitálneho odvetvia alebo odvetvia budúcnosti (ako 
je napríklad agentúra pre digitálne technológie a umelú inteligenciu). 
Nezávisle od seba by sa zbližovali smerom k tomuto cieľu prostred-
níctvom svojich národných procesov, a to súbežne počas krátkeho 
časového obdobia (3 roky). Stručne povedané, ide o určité súbežné 
zbližovanie. 

Druhým kľúčom k obnove eurozóny je zjavne vytvorenie vlastných 
zdrojov odpočítaných od vnútroštátnych daní, ako je napríklad daň 
z finančných transakcií alebo daň GAFAN (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Netflix). To bude zahŕňať financovanie nových politík a 
nahrádzať rozpočtové zdroje stratené v dôsledku brexitu. Okrem toho 
je nemysliteľné zavedenie systému výberu daní na európskej úrovni a 
zvýšenie daňového zaťaženia európskych občanov.

Podľa EDS je aj bez zmeny Zmlúv tiež možné a vhodné posilniť riadenie 
eurozóny prostredníctvom:

>  vytvorenia medziparlamentného finančného výboru pre eurozónu, 
ktorý bude vykonávať demokratickú kontrolu. Tento parlamentný 
výbor by sa sústredil na finančné problémy eurozóny a jej rozpočet. 
Tvorili by ho stáli členovia finančných výborov národných parla-
mentov a členovia výboru ECON Európskeho parlamentu. Jeho 
úlohou by bolo monitorovať rozhodnutia, ktoré majú priamy dosah 
na eurozónu, pokiaľ ide o hospodárske a rozpočtové otázky, ako aj 
zlepšovať prepojenie medzi národnou a európskou úrovňou rozpoč-
tových záležitostí.

>  vymenovania podpredsedu Európskej komisie, ktorý by zodpovedal 
najmä za eurozónu v priamom dialógu s príslušnými národnými 
parlamentmi a medziparlamentným výborom.

Vzhľadom na budúce krízy musí EÚ doplniť európsku menovú úniu 
o komplexnú bankovú úniu, ktorá bude zahŕňať európsky systém 
ochrany vkladov.
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2.1.2 Investovanie do výskumu a inovácie
Výskum a inovácia boli vždy rozhodujúce pre konkurencieschopnosť 
podnikov a hospodársky rast. O to viac to platí dnes, v období techno-
logického prevratu, nebývalých problémov týkajúcich sa ochrany 
planéty pred globálnym otepľovaním, nových hrozieb v oblasti bezpeč-
nosti a obrany, väčšej túžby verejnosti po skutočnej kvalite života a 
väčšieho rešpektovania životného prostredia.

Európa musí pre vyriešenie týchto problémov urobiť viac.

Podiel HDP EÚ vyčlenený na výskum a vývoj je však len 2,03  %, čo je 
takmer o jedno percento pod jej stanoveným cieľom (3  %). Čo je ešte 
horšie, 17 z 28 členských štátov vyčleňuje na tento účel menej než 
1,5  % svojho HDP. Celkovo EÚ zaostáva o takmer 1  % za USA a 1,5 % za 
Japonskom, o Číne nehovoriac.

EDS chce, aby EÚ zostala poprednou globálnou hospodárskou 
veľmocou. Preto EDS požaduje:

>  zvýšenie zdrojov vyčlenených na budúci európsky rámcový program 
pre výskum (Európsky horizont) aspoň na 120 miliárd eur,

>  zvýšenie podielu vyčleneného na výskum a inováciu pri používaní 
štrukturálnych fondov,

>  pridelenie zdrojov k budúcemu investičnému fondu Spoločenstva 
(InvestEU), ktoré sú potrebné na podnecovanie súkromného sektora 
k investovaniu nanajvýš ďalších 200 miliárd eur do výskumu a 
inovácie počas nasledujúcich 7 rokov,

>  uvedenie odvážneho nového programu na podporu digitálneho 
hospodárstva a umelej inteligencie,

>  sústredenie prostriedkov EFRR najmä na znalostnú infraštruktúru.

2.1.3 Zavedenie skutočnej priemyselnej politiky
Po stáročia bol priemysel základom moci európskych štátov, a to 
najmä v 19. a 20. storočí. Platí to aj dnes, hoci vedúce miesto postupne 
prevzal sektor služieb.
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Čísla hovoria jasnou rečou. Európsky priemysel poskytuje zamest-
nanie viac ako 30 miliónom ľudí. Vytvára 17 % hodnoty pridanej a 
vytvorenej v Európe a predstavuje takmer 70 % jej celkového vývozu. 
Každé pracovné miesto v priemyselnom odvetví prispieva k priamemu 
alebo nepriamemu vytvoreniu ďalších dvoch pracovných miest v 
hodnotovom reťazci. Napriek tomu sa nedá povedať, že v Európe 
existuje skutočná priemyselná politika. Jediná, ktorá existovala – pre 
uhlie a oceľ – bola odpísaná.

Je pravda, že EÚ je stále jedným zo svetových lídrov v mnohých odvet-
viach: chemikálie, farmaceutické výrobky, spracovanie kovov, doprava 
(letecká, železničná, cestná) atď. Zaostávame však za USA v odvet-
viach budúcnosti a ohrozuje nás vzostup Číny.

Je potrebná naliehavá reakcia. EDS navrhuje:

>  vývoj a zavedenie stratégie rozvoja európskeho priemyslu v 
kľúčových odvetviach budúcnosti: digitálne technológie, umelá inteli-
gencia, nízko uhlíkové technológie, vesmír...;

>  zavedenie systému predchádzajúceho povolenia pri pokusoch o 
prevzatie zo strany zahraničných investorov v európskych spoloč-
nostiach a infraštruktúrach, ktoré sú definované ako strategické;
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>  kontrolu aktuálnych pravidiel hospodárskej súťaže, aby sa neobme-
dzoval vznik európskych gigantov spoločnosťami, ktoré pôsobia na 
svetovom trhu;

>  zavedenie rýchlejšieho a účinnejšieho antidampingového systému 
na uplatňovanie sankcií voči dovozom, ktoré nespĺňajú pravidlá 
spravodlivej hospodárskej súťaže.

2.2 ROZVOJ EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO PILIERA

Napriek ustanoveniu v Zmluvách bola sociálna Európa v praxi doposiaľ 
starostlivo manipulovaná a podliehala funkčnej ideológii na základe 
predpokladu, že k sociálnej integrácii dôjde automaticky v dôsledku 
integrácie trhu. Tento predpoklad sa nakoniec nepotvrdil a nedávna 
kríza ukázala veľké sociálne nerovnosti medzi európskymi občanmi a 
chýbajúci pocit uspokojenia, ktorý sa týka viacerých sociálnych potrieb.

Na základe toho Európska demokratická strana prináša tieto návrhy:

Jednou z hlavných priorít EDS na nadchádzajúce roky je Európsky 
pilier sociálnych práv, pričom v ideálnom prípade by konkrétna zmluva 
o sociálnej Európe mala vymedziť jej všeobecné ciele a rozsah v 
súlade so zásadou subsidiarity.
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Naliehavo žiadame európske inštitúcie, aby v blízkej budúcnosti vypra-
covali plán rozvoja tohto sociálneho piliera, ktorý prepojí dokončenie 
vnútorného trhu s postupným zavádzaním účinnej stratégie zbližo-
vania, ktorá sa bude týkať pracovných podmienok, minimálnych 
miezd, boja proti sociálnemu dampingu, garantovaného minimálneho 
príjmu a minimálnych dôchodkov. Cieľom je poskytnúť všetkým 
Európanom právo na dôstojný život, pričom sa zohľadňujú rozdiely v 
životných nákladoch v jednotlivých členských štátoch a zabezpečuje 
sa udržateľný rast a spoľahlivé spravovanie verejných účtov. 

V právnych predpisoch musí mať prioritu najmä rodová rovnosť, pokiaľ 
ide o prístup k zamestnaniu, ale tiež rovnaké odmeňovanie (za ekviva-
lentnú prácu).

Na zabránenie negatívnym dôsledkom globalizácie odporúčame 
podporovať sociálne hospodárstvo a asociatívne pracovné modely, 
ako je napríklad kolektívna spolupráca.

Navrhujeme, aby Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii 
mohol konať preventívne, skôr ako dôjde k prepúšťaniu a presídľo-
vaniu podnikov.

Európsky pilier sociálnych práv by mal vytvoriť konkrétne návrhy 
v kľúčových oblastiach politiky, ako je napríklad pomoc rodinám a 
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deťom, podpora vyššej miery pôrodnosti, zosúladenie pracovného, 
osobného a rodinného života, ako aj dlhodobá starostlivosť o starších 
ľudí, najmä tých, ktorí sú na starostlivosť odkázaní.

Podobne by mali byť vytvorené návrhy v prospech lepšieho sociálneho 
začleňovania mladých pracovníkov vo veku do 30 rokov a starších 
pracovníkov vo veku nad 50 rokov do na trh práce a trh s bývaním.

Nakoniec v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality podpo-
rujeme účasť miestnych a regionálnych samospráv na riadení 
nástrojov, ako sú napríklad Európsky sociálny fond a záruka pre 
mladých ľudí, pretože práve na úrovni nižších územných celkov sa 
uplatňujú aktívne politiky zamestnanosti vrátane politiky sociálnej 
inovácie a rovnosti.

2.3 BOJ PROTI KLIMATICKÝM ZMENÁM

Európska politika, ktorá sa mnoho rokov uplatňuje s cieľom riešiť 
zmenu klímy, patrí k najodvážnejším na svete. Sú ňou európske ciele 
3x20 (20 % zníženie emisií CO

2
, 20 % zvýšenie výroby obnoviteľnej 

energie a 20 % zníženie spotreby energie do roku 2020).

Keďže sa však Spojené štáty obrátili chrbtom Parížskym dohodám 
z roku 2015, Európa musí znova prevziať iniciatívu. V tomto kontexte 
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EDS potvrdzuje svoje presvedčenie, že prechod na ekologické hospo-
dárstvo musí predstavovať tretiu priemyselnú revolúciu, ktorá vytvorí 
milióny pracovných miest v Európe a na celom svete a predkladá  
tieto odporúčania:

>  Stanovenie ceny emisií skleníkových plynov. Uhlie je hlavnou 
príčinou globálneho otepľovania. V súčasnosti je uhlie lacnejšie než 
plyn, ktorý menej znečisťuje životné prostredie. Stanovenie ceny 
emisií skleníkových plynov je dôležitým signálom, na ktorý čakajú 
podniky, aby prešli na energie z obnoviteľných zdrojov. 

>  Rozšírenie dane z finančných transakcií. Ide o inovatívny, udržateľný a 
nediskriminačný zdroj financovania, ktorý možno použiť na vytvorenie 
globálneho investičného fondu na zníženie emisií skleníkových plynov. 

>  Vytvorenie globálnych nástrojov na monitorovanie a vyhodnocovanie 
záväzkov členských štátov z konferencie COP 21. Takéto nástroje 
predstavujú záruku, že prijaté záväzky budú splnené v duchu trans-
parentnosti a spoločnej zodpovednosti. Vďaka nim tiež bude možné 
záväzky každých päť rokov zvýšiť. 

>  Uplatňovanie odvážnejšej politiky pri riešení problémov týkajúcich 
sa lesov, poľnohospodárstva, vidieka a potravín. Predovšetkým 
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odporúčame programy rekultivácie v mestských oblastiach, ktoré 
sú mimoriadne postihnuté vlnami horúčav v lete a programy na 
zvýšenie ochrany lesov a stromov (najmä v mestských oblastiach). 

>  Vytvorenie Európskej jednotky civilnej ochrany, ktorá bude reagovať 
na prírodné katastrofy v príslušných krajinách. 

>  Podľa príkladu toho, čo sa vytvorilo prostredníctvom spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, rozhodnutie o vytvorení spoločnej 
energetickej politiky, ktorej zakladajúcim aktom by bolo spustenie 
programu investícií v oblasti klímy vo výške 100 miliárd eur podporo-
vaného Európskou investičnou bankou v rokoch 2019 – 2024, v rámci 
ktorého by sa členským štátom, miestnym orgánom a podnikom 
konkrétne požičali finančné prostriedky potrebné na desaťnásobné 
zvýšenie ich investícií v 4 oblastiach: energetická renovácia budov, 
inteligentné siete, zásobníky energie a výroba energie z obnovi-
teľných zdrojov.

>  Reorganizácia európskej správy morí a oceánov, aby sa posilnilo 
vedúce postavenie Európy. 

>  Zakázanie nerecyklovateľných plastov do roku 2025 a ukončenie 
plánovaného zastarávania výrobkov predĺžením záruk.
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Druhou prioritou EDS je boj za zachovanie biodiverzity: Je európskou 
ambíciou, aby získalo rovnakú úroveň dôležitosti ako zmena klímy. 
Európska demokratická strana by chcela zaistiť plné uvedomenie si 
tejto situácie a poskytuje tieto odporúčania:

>  Obnovenie dialógu medzi krajinami EÚ s cieľom naplánovať zákaz 
najtoxickejších chemických látok a doplnenie každého rozhodnutia o 
sprievodný plán pre odborníkov a odvetvia, ktorých sa tieto zákazy budú 
najviac týkať. V každom prípade príprava nového rozhodnutia o zákaze 
glyfozátu do roku 2023 (a nielen obnovenie rokovaní o jeho registrácii). 

>  Iniciovanie série opatrení vzťahujúcich sa na výrobky dovážané na 
územie EÚ, ktoré nedodržiavajú environmentálne opatrenia, ktoré 
sme stanovili pre našich výrobcov a podniky.

>  Prijatie akcie a programu na podporu chovov oviec, ktoré sú priamo 
vystavené spolužitiu s veľkými dravcami (medveďmi, vlkmi, rysmi atď.).

2.4  NOVÝ MODEL UDRŽATEĽNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA A 
RYBÁRSTVA

EDS, uvedomujúc si pridanú hodnotu poskytovanú európskym poľno-
hospodárstvom, podporuje rozvoj nového udržateľného, účinného a 
produktívneho modelu poľnohospodárstva, ktorý bude spájať odvážne 
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hospodárske a environmentálne ciele v prospech poľnohospodárov, 
spotrebiteľov, vidieckych spoločenstiev a životného prostredia.

EDS si želá udržateľnosť, inováciu, potravinovú bezpečnosť vo 
všetkých oblastiach Únie, konkurencieschopnosť a riešenie zmeny 
klímy ako kľúčové hnacie sily reformy. 

Okrem toho by rozpočet spoločnej poľnohospodárskej politiky mal byť 
dostatočný na zabezpečenie primeraného financovania jej cieľov a zabrá-
nenie akejkoľvek možnosti návratu na vnútroštátnu úroveň v budúcnosti.

EDS podporuje spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá je 
spravodlivá voči všetkým poľnohospodárom. Uvedomujeme si však 
skutočnosť, že prírodné podmienky, výrobné náklady a všeobecná 
životná úroveň nie sú všade v Európe rovnaké. To je potrebné vziať do 
úvahy aj pri prerozdeľovaní podpory. Preto sa domnievame, že systém 
paušálnych platieb EÚ by úplne nezohľadňoval poľnohospodársku 
rozmanitosť EÚ. SPP by tiež mala zohľadňovať ciele európ-
skeho sociálneho piliera, pokiaľ ide o boj proti chudobe na vidieku  
a nezamestnanosti. 

Podporujeme nepretržité zameranie spoločnej poľnohospodárskej 
politiky na trh, nie na návrat k neúspešným politikám, pričom trváme 
na tom, že by sa tak nemalo diať na úkor potravinovej bezpečnosti a 
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kvality potravín, dobrých životných podmienok zvierat a životného 
prostredia a nemalo by to obmedzovať možnosť poľnohospodárov 
získať primeraný príjem za dodávanie ich produktov na trh.

EDS je zástancom spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá 
podporuje rôzne poľnohospodárske modely a postupný prechod na 
spôsoby chovu, ktoré minimalizujú používanie prípravkov na ochranu 
rastlín a nahrádzajú ich ekologickejšími alternatívami, zabezpečujú 
vysoké štandardy dobrých životných podmienok zvierat a zlepšujú 
vysledovateľnosť, zaisťujú sanitárne a rastlinolekárske normy, zacho-
vávajú a obnovujú biodiverzitu a riešia plytvanie potravinami. Ak je to 
možné, tieto opatrenia by mali byť sprevádzané konkrétnymi cieľmi a 
ukazovateľmi Únie.

Podporujeme budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá 
kladie dôraz na dôležitosť a stimuluje rozvoj schém kvality potravín, 
ako sú napríklad zemepisné označenia, s ohľadom na pridanú hodnotu 
poskytovanú európskym poľnohospodárstvom. Kvalitné produkty 
krajín EÚ sú súčasťou kultúry a dedičstva EÚ, predstavujú významnú 
európsku prednosť na celom svete a sú kľúčom k podpore vidieckeho 
hospodárstva a malých a stredných podnikov.
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Na záver v súvislosti s SPP sa EDS domnieva, že pre budúcnosť európ-
skeho poľnohospodárstva je nevyhnutné investovanie do inovácie, 
digitalizácie, vzdelávania a odbornej prípravy, aby sme prepojili 
znalosti a prax.

Spoločná rybárska politika je kľúčovou politikou Únie a malo by byť 
potrebné dodržiavanie všetkých ustanovení, aby sa chránila práca 
rybárov a morské prostredie. K životaschopnosti celého odvetvia by 
prispel správne fungujúci kontrolný systém, pričom osobitná pozornosť 
by sa mala venovať schvaľovaniu nových protokolov o dohodách o 
partnerstve, ktoré sa už vzťahujú na odvetvie rybného hospodárstva. 
Brexit bude mať pravdepodobne významný vplyv na spoločné populácie 
rýb a prístup na trh, a preto je prioritou dohoda o rybolove.

2.5  DOPRAVA. CESTA K INTEGROVANÉMU EURÓPSKEMU 
SYSTÉMU MOBILITY

Vytvorenie integrovaného systému udržateľnej mobility, ktorý bude 
účinný pre používateľov a v rámci vnútorného, otvoreného a konku-
renčného trhu pre podnikateľov, je pre Európsku demokratickú stranu 
prioritným cieľom, pretože:
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>  Takýto systém je nevyhnutný na zabezpečenie voľného pohybu 
tovaru a osôb a správne fungovanie vnútorného trhu.

>  Je rozhodujúci pre úspech politík týkajúcich sa klimatických zmien 
a energetickej transformácie. V súčasnosti doprava zodpovedá za 
jednu tretinu konečnej spotreby energie členských štátov Európskej 
environmentálnej agentúry. Veľká väčšina z toho má fosílny pôvod. 
Jedna pätina emisií skleníkových plynov v Únii pochádza z dopravy.

>  Je to kľúč ku konkurencieschopnosti nášho hospodárstva, pretože 
nasýtenie a problémy mobility tovaru a osôb majú za následok 
ročné náklady pre podniky a správne orgány vo výške 1 % HDP Únie. 
Táto obrovská suma má vplyv na konečnú cenu našich výrobkov. 
Aktuálny model dopravy spôsobuje vysokú úroveň závislosti od 
dovozu fosílnych palív, ktoré sú neobnoviteľné a pochádzajú z oblastí 
sveta, ktoré majú problémy so stabilitou.

Návrh EDS zahŕňa tri prvky:

2.5.1  Vytvorenie integrovaného systému mobility, ktorý používa-
teľom poskytne

 > kontrolu zmluvných služieb, pokiaľ ide o ceny a čas; 
 >  dopravné služby od prvého po posledný kilometer v rámci jedného 

nákupu alebo zmluvnej operácie; 
 >  automatizované a inteligentné kombinovanie rôznych druhov dopravy 

na zabezpečenie pohybu tovaru alebo cestovania osôb. 
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2.5.2 Homogénny právny rámec, ktorý ponúka bezpečnosť
 >  Prehĺbenie zásady jednej interoperability leteckej a železničnej 

dopravy (právnej a technickej) a predchádzanie problémom 
sociálneho dampingu, ktoré sú ďalšou príčinou fragmentácie trhu. 

 >  Inteligentné právne predpisy, normalizácia definícií, zjednodušenie 
procesov, zníženie administratívnych záťaží a zjednodušenie vyhod-
nocovania výsledkov.

2.5.3  Priemyselná politika odvetvia
 >  Reaktivácia dopravy ako zdroja zamestnanosti prostredníctvom 

odbornej prípravy jej profesionálov, podpory pre podnikateľov a 
záväzku výskumu a vývoja na podporu nových podnikov, čo bude 
viesť k intermodalite a správe veľkých dát (big data), ktoré sa 
týkajú pohybu tovaru a osôb. 

 >  Podpora postupnej dekarbonizácie palív vo všetkých druhoch 
dopravy a ich postupná úprava na použitia, pri ktorých každý druh 
ponúka najlepší výkon. 

 >  Podpora zvyšovania elektromobility vozidiel a presadzovanie 
nástrojov na prechod od fosílnych palív k elektrickým vozidlám 
(Ide o dobíjacie systémy a stanice, bonus na nákup elektrického 
auta a obnoviteľné systémy domáceho nabíjania). 

 >  Podpora globálneho vedúceho postavenia Únie v poskytovaní 
dopravných služieb a dodávaní tovaru, vybavenia a dopravných 
technológií.
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TRETÍ PILIER
ČO MÁ SILNÁ EURÓPA  
POVEDAŤ SVETU

3.1  BUDÚCA UCELENÁ A AKTÍVNA EURÓPSKA ZAHRANIČNÁ 
POLITIKA

Únia musí na svojich susedov a celý svet vplývať tak, že bude podpo-
rovať mier, stabilitu, prosperitu a bezpečnosť. Ak chceme dosiahnuť 
významné výsledky, potrebujeme ucelenú a aktívnu zahraničnú 
politiku. EDS tvrdí, že EÚ a jej členské štáty by mali hovoriť jedným 
rozhodujúcim hlasom o hlavných problémoch dnešného sveta. 
Aktuálna situácia neúčinných politík neodzrkadľuje skutočný potenciál 
Únie. Mali by sme ešte viac revidovať svoje vnútorné pravidlá rozhodo-
vania a zasahovania do medzinárodných záležitostí, aby sme dosiahli 
skutočnú účinnosť a väčší rešpekt a pretvorili tak Úniu z jemnej 
veľmoci na globálneho aktéra.

Budúca európska zahraničná politika by mala byť založená na jednej 
rozhodujúcej skutočnosti: Európa nie je len kontinentom, nie je len 
politickou a kultúrnou oblasťou, nie je len hospodárskou oblasťou, 
ale predovšetkým je celosvetovým nástrojom na riešenie konfliktov. 
Takto sme vnímaní na celom svete a na tom musí byť založená naša 
zahraničná politika. Zo sekulárneho „vojnového územia“ s „dedičnými 
nepriateľmi“ sme sa stali mierovým a rozvíjajúcim sa demokratickým 
subjektom, ktorého úlohou je budovať mier. 

Vo svete zostávajú Spojené štáty naším spojencom a dôležitým 
partnerom, ale prostredníctvom dialógu a presviedčania musíme 
vyriešiť aktuálne vzniknuté problémy týkajúce sa ciel a obchodu. Na 
druhej strane nemožno prehliadať Rusko a jeho úlohu vo svete. Medzi 
Európskou úniou a ruskou vládou existujú aspekty konfliktu aj dôležitej 
spolupráce, na ktorých by sme mali naďalej s odhodlaním pracovať. 
Vzhľadom na rozvíjajúce sa globálne mocnosti sú naše obchodné 
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dohody a aktívna diplomacia kľúčové. V tomto ohľade by spoločná 
zahraničná politika mala byť zameraná na efektívne partnerstvo 
medzi Európskou úniou a Africkou úniou.

Naše susedské politiky by sa mali presadzovať aktívnejšie. Musíme sa 
aktívnejšie zamerať na svojich susedov na západnom Balkáne. Musíme 
ich presvedčiť, aby upustili od nacionalistickej rétoriky, aby rešpek-
tovali dobré susedské vzťahy, aby bezvýhradne prijali demokratické 
normy a reformovali svoje hospodárstvo a správu. 

EDS podporuje stanovisko gréckeho Zväzu centristov (Enosi Kentroon), 
ktorí požadujú, aby po celoštátnych voľbách v Grécku obyvatelia 
Grécka rozhodli v referende o konečnom názve Bývalej juhoslovanskej 
republiky Macedónsko, pretože grécki občania neboli požiadaní o 
stanovisko pred podpisom Dohody z Prespy.

Pokiaľ ide o situáciu na Cypre, európske riešenie nevyhnutne vyžaduje 
stiahnutie tureckej armády a usadlíkov, ako aj zrušenie systému záruk 
dotknutými štátmi, pretože ide o systém, ktorý v minulosti otvoril 
cestu vojenskému zásahu.

Ďalej na východ ankarská vláda presadzuje agresívnu politiku v 
zahraničí a autoritársku politiku v rámci svojich hraníc. Malo by byť 
jasné, že všetky formy agresie voči členským štátom EÚ vrátane Cypru 
a Grécka aj krajinám mimo EÚ, ako je napríklad Sýria a Irak, sa musia 
skončiť. Turecko musí uznať existenciu kurdského národa a poskytnúť 
mu potrebný stupeň autonómie.
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Kľúčové je naše Východné partnerstvo, a to najmä s partnermi, 
s ktorými sme podpísali dohody o pridružení (napr. Ukrajinou, 
Gruzínskom, Moldavskom), ale tiež s ďalšími partnermi, ktorí majú 
iné potreby a perspektívy (napr. Arménskom, Azerbajdžanom, 
Bieloruskom). Rovnako nemožno prehliadať naše južné susedstvo, 
ktoré je rozmanitejšie. Musíme nájsť realistické a prispôsobené 
riešenia, aby sme zaujali severoafrické a arabské krajiny vo svojej 
blízkosti. Únia by mala naďalej spolupracovať na mierovom procese na 
Blízkom východe. Východný a južný rozmer našich opatrení vonkajšej 
politiky by mali byť v rovnováhe.

3.2 OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

3.2.1  Obranná politika Európskej únie spočíva v prvom rade a predo-
všetkým v zavedení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO)

Tento nástroj bol vytvorený Lisabonskou zmluvou, ktorá prináša možnosť, 
aby základná skupina štátov Európskej únie rozvíjala spoluprácu v oblasti 
obrany. Aktivovala ho v roku 2017 veľká skupina 25 členských štátov 
(výnimkou boli len Spojené kráľovstvo, Dánsko a Malta). PESCO umožňuje 
skupine členských štátov uskutočňovať vzájomné záväzky týkajúce 
sa zvyšovania a koordinácie vlastných výdavkov na obranu, účasti na 
európskych programoch spolupráce súvisiacej so zbraňami a posil-
nenia operačných kapacít vlastných armád. Medzičasom bol vytvorený 
druhý mechanizmus, Európsky obranný fond, ktorý slúži na financovanie 
výskumu vo vojenskej oblasti (13 miliárd eur). V júni 2018 bola navyše 
uvedená európska intervenčná iniciatíva (EII), ktorá spája 9 krajín, aby 
vykonávali spoločné vonkajšie zásahy. 
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Okrem toho by sa mal vytvoriť model na reguláciu a obranu kyber-
netického priestoru v európskom meradle. Kybernetický priestor sa 
totiž stal miestom konfrontácie, kde sa útočné kroky voči počítačovým 
systémom štátov, kritickým infraštruktúram alebo podnikom strate-
gického významu stali každodennou realitou a dnes môžu absolútne 
a nevyvrátiteľne ovplyvniť naše obrany a vnútornú bezpečnosť, ako 
aj spôsobiť systémové účinky na fungovanie našich spoločností. Niet 
pochýb o tom, že tieto útoky budú čoskoro ohrozovať životy. Preto sa 
EDS musí stať silou na presadzovanie návrhov, aby sa na európskej 
úrovni vytvorila účinná trestná sankcia za počítačovú kriminalitu, 
podporovala sa spoločná kultúra bezpečnosti IT a prispelo sa k 
spoľahlivej a bezpečnej digitálnej Európe.

3.2.2 Boj proti teroristickej hrozbe
Dnes – a v posledných rokoch – súvisia s bezpečnosťou najväčšie 
obavy všetkých občanov štátov Európskej únie, a to najmä po 
niekoľkých teroristických útokoch na európskej pôde. Teroristická 
hrozba sa neustále a rýchlo mení. Ide o polymorfnú endogénnu 
a exogénnu hrozbu. Okrem toho ide o rôznorodú hrozbu, pretože 
existuje množstvo foriem terorizmu: tzv. islamistický terorizmus, 
ale tiež extrémne pravicový a extrémne ľavicový terorizmus. Ak 
chceme účinne bojovať proti tejto hrozbe, ktorá útočí na naše 
európske hodnoty, musíme priniesť účinné, rôznorodé a koordi-
nované odpovede! 
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Teroristická hrozba sa týka nás všetkých: ovplyvňuje Európsku úniu 
ako celok, pretože teroristi môžu veľmi jednoducho prekročiť fyzické 
aj nehmatateľné hranice. Preto je nevyhnutné poskytnúť európske 
odpovede, aby naša Únia mohla vytvoriť skutočný priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti. 

Predkladáme tieto odporúčania:

>  Všetky naše politiky boja proti terorizmu musia byť založené 
na kľúčovej zásade: rovnováhe medzi potrebou bezpečnosti a 
dodržiavaním základných práv a európskych hodnôt. Tvárou v tvár 
spiatočníctvu a popieraniu našich európskych hodnôt musíme brániť 
základné práva a rešpektovať svoje demokratické hodnoty. Ochrana 
súkromia predstavuje základné právo, a tak musíme odmietnuť 
vývoj spoločnosti založený na všeobecnom sledovaní, v rámci 
ktorého by bol každý považovaný za podozrivého. 

>  Musíme maximalizovať pridanú hodnotu Európskej únie, pokiaľ 
ide o výmenu informácií a spoluprácu! Proti teroristickej hrozbe 
nemôžeme bojovať bez spolupráce a výmeny informácií. Tu stojí 
pred EÚ dôležitá úloha. Na jej splnenie by sa mali využiť a posilniť 
európske agentúry, napríklad tak, že sa z Europolu stane skutočne 
európsky policajný orgán so skutočnou právomocou iniciatívy. 
Pokiaľ ide o spravodajské služby, EDS víta vytvorenie Európskej 
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spravodajskej akadémie (Académie du Renseignement) ako prvý 
dôležitý krok na posilnenie spolupráce, aby sa v dlhodobom meradle 
dosiahlo vytvorenie skutočne európskej spravodajskej agentúry!

>  Musíme bojovať proti základným príčinám zintenzívnením svojho 
úsilia zameraného proti radikalizmu! Naša odpoveď nemôže byť 
obmedzená na bezpečnostné politiky. Musíme vykonať skutočnú 
analýzu svojej spoločnosti – integrácie, sociálneho zabezpečenia 
a zamestnanosti – aby sme pochopili, prečo sú občania, a najmä 
mladí ľudia čoraz radikálnejší. Boj proti radikalizmu si tiež vyžaduje 
sledovanie kanálov, prostredníctvom ktorých sa šíri teroristická 
propaganda, a to na internete aj vo väzení. Musíme spojiť všetky 
zdroje a znalosti a použiť ich na včasné zisťovanie a prevenciu radika-
lizmu, ako aj na deradikalizáciu tam, kde radikalizmus už existuje.

>  Musíme zbaviť teroristov ich finančných prostriedkov a prostriedkov 
konania. Ak chceme zabrániť teroristickým útokom, musíme sa zamerať 
na podstatu problému, ktorou je financovanie. Z tohto dôvodu musíme 
rovnako ako teroristické organizácie bojovať na viacerých frontoch. EÚ 
tiež musí presadzovať svoje politiky včas, aby zostala o krok vpred pred 
teroristami, napríklad regulovaním rozvíjajúcich sa kryptomien. 

>  Teroristov musíme odsúdiť: na ceste k väčšej harmonizácii medzi 
členskými štátmi. V posledných mesiacoch, po páde kalifátu, bola 
nastolená kľúčová otázka „navrátilcov“ a súdnych procesov osôb 
zatknutých v Sýrii, Iraku a na kurdskom území. Ide tiež o otázku ľudí 
prepustených z väzenia. Každý musí byť súdený a má svoje práva. 
Štáty to nemôžu ignorovať. Únia musí konať tak, že harmonizuje 
sankcie v rámci štátov, pričom stanoví minimálne tresty. Okrem 
toho musíme rozšíriť právomoci budúcej Európskej prokuratúry na 
závažnú nadnárodnú trestnú činnosť a terorizmus! 

>  Ešte väčšie posilnenie kontroly vonkajších hraníc EÚ: Potreba chrániť 
naše vonkajšie hranice nesmie žiadnym spôsobom podporiť mýlenie 
si migrácie a terorizmu: nezabúdajme, že 70 % útokov uskutočňujú 
európski občania. Naša Únia však musí chrániť svoje vonkajšie 
hranice, najmä prostredníctvom europeizácie agentúry Frontex, 
európskej pobrežnej stráže a agentúry pre pohraničnú stráž! 
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3.3 GLOBÁLNY A PRAGMATICKÝ PRÍSTUP K MIGRÁCII 

Európa čelí jednému z najväčších problémov migrácie od druhej 
svetovej vojny. Príčiny sú známe: zmena geostrategických záujmov, 
ozbrojené konflikty, diktatúry, porušovanie ľudských práv, zlé riadenie, 
zhoršovanie životného prostredia, zmena klímy, pretrvávajúca 
chudoba. Opatrenia prijaté v posledných rokoch boli jednostranné a 
dosiahli málo výsledkov za vysokú cenu. Ide o konkrétne opatrenia, 
ktoré ukázali, že účinky imigrácie nemožno posudzovať osobitne. 
Migrácia si vyžaduje komplexný a integrovaný prístup, ktorý rieši 
problémy a zároveň využíva výhody imigrácie. Do procesov rozho-
dovania musí byť integrovaná miestna a regionálna úroveň. Regióny 
a miestne orgány sú totiž blízko možných problémov, potrieb a 
skutočnej situácie trhu práce. Tieto poznatky predstavujú kľúčový 
prvok pri poľudštení migračnej politiky.

Tento nový a komplexný prístup EDS by mal byť založený na týchto 
osiach:

3.3.1 Spoločné riadenie vonkajších hraníc
Musíme reformovať Schengen. EDS podporuje vytvorenie spoločných 
noriem pre kontroly uskutočňované na vonkajších hraniciach a vytvo-
renie integrovaného systému na riadenie týchto hraníc. Pátracie a 
záchranné programy na šírom mori a boj proti zločineckým sieťam 
zapojeným do obchodovania s ľuďmi sa musia uskutočňovať koordino-
vaným spôsobom a kroky agentúry Frontex prostredníctvom systému 
Eurosur (Európsky systém pobrežného dozoru) sa musia zintenzívniť, 
aby členské štáty mohli zdieľať obrazy a údaje o situácii na vonkajších 
hraniciach v reálnom čase.

3.3.2 Spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu
Kľúčom k obmedzeniu masívneho príchodu imigrantov na európ-
skych pobrežiach je prevencia pri zdroji. Takáto spolupráca sa musí 
uskutočňovať v rôznych oblastiach riadenia migračných tokov, aby sa 
zaručil mier a bezpečnosť, podporila sa demokratická konsolidácia a 
stimuloval sa hospodársky rast nad rámec rozvojovej pomoci. Nový 
rámcový program partnerstva v oblasti migrácie schválený Úniou v 
júli 2016 bol vyhodnotený kladne v septembri 2017, a tak navrhujeme 
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jeho pokračovanie, prehĺbenie jeho zavedenia v prioritných krajinách a 
jeho rozšírenie na ďalšie krajiny. Pokiaľ ide o nasadenie odborníkov v 
krajinách pôvodu a tranzitu, Únia vo viacerých krajinách zabezpečuje 
vojenskú a civilnú odbornú prípravu a misie na podporu demokracie, 
ktoré by sa mali rozšíriť a prehĺbiť. Nakoniec podporujeme zvyšovanie 
povedomia a šírenie presných informácií v krajinách pôvodu o rizikách 
a nákladoch spojených s nepravidelným prekračovaním hraníc a 
pobytmi v Európe, pričom sa odvolávame na samotných emigrantov, 
ktorí mali túto strašnú skúsenosť.

3.3.3 Boj proti nezákonnému obchodovaniu s imigrantmi
Takmer 90 % migrantov, ktorí dosiahnu pobrežia Európy, ich dosiahnu 
prostredníctvom sprostredkovateľa miestnych mafií prepojených s 
rôznymi organizáciami organizovaného zločinu na celom svete, ktoré 
sú zapojené do obchodovania s ľuďmi, obchodovania s drogami alebo 
prania špinavých peňazí. Preto je nevyhnutné zvážiť komplexný, multi-
disciplinárny a cezhraničný prístup, ktorý posilní operačnú spoluprácu 
pri vyšetrovaní týchto činností a trestnom stíhaní a ukladaní sankcií 
za ne, monitorovaní ich finančných tokov a využívaní technologického 
rozvoja pri zisťovaní podvodov v oblasti dokladov, zintenzívnení 
mechanizmov uvedených v akčnom pláne proti obchodovaniu s 
migrantmi a v rámci agentúry Eurojust týkajúcom sa prevádzania 
migrantov, aby bolo možné identifikovať prekážky v oblasti trestného 
stíhania a justičnej spolupráce.
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3.3.4 Podpora politík návratu, readmisie a reintegrácie
Kľúčovým prostriedkom na odstrašenie od nezákonnej imigrácie 
je účinná politika návratu zameraná na človeka, pričom to platí pre 
imigrantov aj pre mafie a medzinárodné zločinecké organizácie. V 
súčasnosti politika návratu nie je plne účinná a obchodníci s ľuďmi to 
vedia. Preto je potrebné zlepšiť tieto mechanizmy, ktoré členské štáty 
uplatňujú veľmi odlišným spôsobom. Mali by sme začať zintenzív-
nením operačnej spolupráce a výmenou osvedčených postupov medzi 
členskými štátmi, agentúrami EÚ a krajinami pôvodu migrantov. 
Členské štáty by mali viac využívať potenciál Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž tak, že jej udelia právo na repatriáciu 
zachránených imigrantov do prístavov v bezpečných krajinách, ako aj 
Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na podporu činností súvisiacich 
s návratom. Na tento účel by sa mali navýšiť ľudské zdroje agentúry 
Frontex, keďže cieľ 10 000 členov v roku 2027 je príliš vzdialený. Okrem 
toho je nevyhnutné jasné právne rozlíšenie medzi povinnosťami 
a právami humanitárnych mimovládnych organizácií, európskych 
agentúr a orgánov členských štátov.

3.3.5 Podpora dohôd novej generácie na európskej úrovni, ktoré 
Utečenecká kríza preukázala, že aktuálny systém nezodpovedá 
potrebám. Žiadatelia o azyl nie sú v jednotlivých členských štátoch 
posudzovaní rovnako. To podporuje sekundárne pohyby, „azyl na 
požiadanie“, zneužívanie azylového systému a podávanie žiadostí 
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vo viacerých krajinách, ktoré už sú nasýtené aktuálnym migračným 
tlakom, čo niektoré z nich viedlo k obnoveniu kontrol na vnútorných 
hraniciach. Je potrebné preskúmať azylové pravidlá a uistiť sa, že 
povinnosti sa zdieľajú a že žiadna z krajín nie je pod ďalším migračným 
tlakom, aby poskytovala lepšie podmienky. Vďaka reforme by bol 
azylový systém účinnejší, čo by zjednodušilo boj proti zneužitiam. 
Revízia systému by mala umožniť väčšiu jednotnosť konaní o azyle 
v podmienkach získavania medzinárodnej ochrany a v podmienkach 
prijímania. Musí sa dokončiť reforma dublinského nariadenia, ktoré 
je kľúčovým prvkom spoločného azylového systému, pretože určuje, 
ktorá krajina nesie zodpovednosť. 

3.4  ZMENA NAŠEJ EURÓPSKEJ OBCHODNEJ POLITIKY S CIEĽOM 
DOSIAHNUŤ VÄČŠIU ÚČINNOSŤ A PRIJATEĽNOSŤ

Jednou z hlavných priorít nového parlamentu bude zabezpečiť, aby 
boli čo najviac zohľadnené európske obchodné záujmy v transpa-
rentnejšom a demokratickejšom rámci. Európska únia musí lepšie 
reagovať na colné prekážky a byť náročnejšia, pokiaľ ide o dodržia-
vanie noriem. Okrem toho aktuálny model rokovaní Európskej komisie 
o dohodách o voľnom obchode v úplnom utajení už nie je udržateľný. 

Na jednej strane majú občania pocit, že boli pripravení o účasť na 
tejto záležitosti: vedúci predstavitelia potvrdia mandáty na rokovanie 
so všeobecnou ľahostajnosťou, povolia ratifikáciu zmluvy o prvkoch, 
ktoré patria do právomoci európskej úrovne, a potom stimulujú 
diskusiu občanov na ratifikáciu prvkov, ktoré patria do právomoci 
parlamentu, v parlamente. V závislosti od svojich vnútroštátnych 
postupov niektoré štáty počas tohto procesu zapájajú svoje parla-
menty a verejnú mienku vo väčšej alebo menšej miere. V čase, keď 
sa voľný obchod stáva skutočným spoločenským problémom, je preto 
nevyhnutné opätovné zapojenie občanov. 

Európska demokratická strana preto predkladá tieto návrhy:

3.4.1 a) Musíme občanom vrátiť pocit, že voľný obchod patrí im, a 
to tak, že verejnú mienku uistíme o kľúčovej úlohe Európskeho parla-
mentu ako nástroja na demokratickú kontrolu dohôd (prostredníctvom 
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ich ratifikácie) a zapojíme národné parlamenty ako nástroje na 
demokratickú kontrolu svojich vládnych predstaviteľov (ktorí potvr-
dzujú mandáty na rokovanie a dohody dojednané Komisiou). Tieto 
diskusie sa musia uskutočniť pred udelením mandátu Komisii, aby 
boli transparentnejšie a konštruktívnejšie. Európsky parlament okrem 
toho musí vytvoriť nové postupy na podporu informovanej diskusie 
občanov, ktorá zohľadňuje rozmanitosť názorov, napríklad prostred-
níctvom digitálnej platformy občanov

3.4.2 b) Podpora dohôd novej generácie na európskej úrovni, ktoré
>  budú predstavovať skutočné nástroje na ekologickú transfor-

máciu tak, že Parížske dohody budú ich nevyhnutnou podmienkou, 
bez ktorej bude dohoda neplatná. Tým vznikne priame riziko pre 
všetkých, ktorí nedodržiavajú svoje záväzky v oblasti klímy, pričom 
sa zohľadní záväzok Európskeho spoločenstva: voľný obchod áno, 
ale nie hocijaký obchod. 

>  budú ešte viac environmentálne obmedzujúce voči rozvinutým 
krajinám. Príslušné dohody o voľnom obchode musia mať veľmi 
malý, okrajový vplyv na životné prostredie. Príkladom je používanie 
ekologických druhov dopravy a spôsobov výroby (ekologické druhy 
dopravy loďou, napríklad na zemný plyn, nové spôsoby výroby s 
malým vplyvom atď.). 

>  zaručia členským štátom právo zveriť určené úlohy. 

>  posilnia zásadu predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť 
potravín. 

>  členským štátom umožnia rozprávať sa jedným hlasom s hlavnými 
aktérmi na medzinárodnej scéne (poznamenávame, že Čína má 
jednu stratégiu voči Európe, zatiaľ čo Európa má 28 stratégií voči 
Číne).
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urópska demokratická strana (EDP), založená v roku 2004 Françoisom 
Bayrouom a Francescom Rutellim, je centristickou európskou politickou 
stranou, ktorá zhromažďuje politické strany a poslancov, ktorí chcú, aby 
sa Európska únia priblížila bližšie k občanom, ktorí v nej žijú.

Ako nadnárodné politické hnutie má EDP v úmysle vybudovať európsku 
demokraciu, ktorá je zakorenená v spoločných hodnotách mieru, 
slobody, solidarity a vzdelávania a má ambíciu zakotviť svoju kultúru v 
budúcom svete.

Členovia Európskej demokratickej strany spoločne pripravili tento 
volebný program pre európske voľby v roku 2019, aby predstavili svoje 
návrhy na lepšiu Európu.

Predsedovia

François Bayrou Francesco Rutelli 

Generálny tajomník Generálny delegát

Marielle de Sarnez Gérard Deprez
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