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“Budoucnost České republiky bez Evropské unie je jen těžko 
představitelná. Naopak bychom se do jejího chodu měli více 
aktivně zapojovat a posilovat nejen vzájemnou spolupráci, 
ale také větší míru pravomocí některých evropských institucí 
tak, aby mohla Unie rychle a efektivně jednat v podobných 
situacích, jako je válka na Ukrajině.”

„Evropská unie je klíčová pro mír, ekonomický blahobyt a 
řešení globálních problémů jako je bezpečnost a klimatická 
změna. Bohužel stále mnoho lidí toto nevidí. Doufám, že 
využijeme naše předsednictví nejen k tomu, abychom 
evropské záležitosti posunuli zase o kousek dál, ale také k 
tomu, abychom všem ukázali, že Česko může mít silný a 
významný hlas v Evropě.“
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ÚVODNÍ SLOVO
Prvního července 2022 stane Česká republika již podruhé ve své historii v čele 
Rady Evropské unie. Hnutí SEN 21 společně s EDP představuje prostřednictvím 
tohoto dokumentu z našeho pohledu pět nejdůležitějších témat, na kterých 
bude mít Česká republika možnost se díky svému předsednictví spolupodílet 
a ovlivnit tím směr, jakým se bude Evropská unie ubírat.

Tato témata reprezentují aktuální problémy, které případné úpravy či změna 
pomůže s proměnou Evropské unie a zlepší situaci zejména v oblasti lidských 
práv, jednoty unie a větší geopolitické suverenity. Pokud by naše předsednictví 
dosáhlo těchto cílů, udělá to z evropské unie silnou, pokrokovou a udržitelnou 
sílu do budoucna. Dosažením také zvýšíme životní úroveň jejich obyvatel, 
přispějeme k rovnoprávnosti ve společnosti, ale především zefektivníme a 
zjednodušíme chod celé EU. 

Představujeme Vám konkrétně vybrané otázky ohledně zelené a udržitelné 
politiky, ekonomiky, lidských práv, institucí Evropské unie, ale také geopolitiky. 
Každá oblast je rozdělena do podotázek, které s daným tématem úzce souvisejí. 
Každé prezentované téma jsou fakta týkající se dané problematiky a následně 
nabízíme řešení. 

„Evropská unie je vzorem spolupráce a překonání historické 
nevraživosti, kterou mezi sebou národní státy dlouhá staletí 
pěstovaly. Společně jsme silnější, než jako jednotlivci a 
máme tak šanci čelit mocenskému rozpínání Ruska nebo 
Číny. Přímo na ČR se pak uplynulých 18 let v EU podepsalo 
neuvěřitelně pozitivně, ať už jde o náš ekonomický blahobyt, 
stav našeho právního řádu a práv občanů, nebo kulturní 
vliv vzájemné evropské sounáležitosti a otevřenosti. Nechci 
si ani představovat, jak by naše alternativní přítomnost bez 
EU vypadala.“
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SEN 21
politické hnutí

V roce 2017 založil senátor Václav Láska s Monikou Shaw Salajovou, 
Lukášem Kostínkem a dalšími senátory hnutí SEN 21, jehož cílem bylo 
přivést do Senátu již tehdy minoritní proevropský, liberální a ekologický 
hlas. To se také povedlo a od té doby je hnutí členem horní komory 
Parlamentu České republiky, kde předsedá senátorskému klubu.

Postupem času se hnutí začalo rozrůstat o nové členy, základat místní 
organizace a spojovat stále větší množství spolků či skupinek politicky 
angažovaných lidí, kteří mají zájem měnit svoje okolí k lepšímu a zastávají 
hodnoty, které jsou jim a celému hnutí vlastní.

Momentálně se hnutí připravuje na komunální volby, které proběhnou 
na podzim tohoto roku a kde hnutí očekává úspěch zejména v hlavním 
městě České republiky.

PDE/EDP
Evropská demokratická strana, kterou v roce 2004 založili François 
Bayrou a Francesco Rutelli, je centristická evropská politická strana, 
která sdružuje strany a poslance Evropského parlamentu, kteří chtějí 
Unii blíže občanům.
 
Jako nadnárodní politické hnutí hodlá budovat evropskou demokracii 
zakotvenou ve společných hodnotách míru, svobody, solidarity a 
vzdělání, přičemž má ambici hrdě se hlásit ke své kultuře v budoucím 
světě. Evropa potřebuje čistý zlom - radikální a hluboké demokratické 
znovuzaložení. 
 
Naše strana chce a musí inspirovat novou politickou scénu, 
jejímž cílem je znovu rozhýbat Evropu. Efektivnější Evropa 
vyžaduje rozpočet přizpůsobený jejím potřebám a smysl 
pro spolupráci na všech úrovních: místní, národní i evropské. 

OBSAH

evropská strana
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1
ZELENÁ A 
OBNOVITELNÁ 
POLITIKA

ÚVOD

PROTO BUDEME

Apelovat na nutnost sledovat dodržování závazků a naplňování 
cílů klimatické konference v Glasgow z roku 2021;

Podporovat vytvoření evropského fondu, který by zajistil ochranu 
těchto pralesů a finančně kompenzoval státy za nevyužívání 
takového území, které tvoří významnou lesní plochu;

Zvažovat možnost zavedení právně chráněných území po 
vzoru mezinárodně-právní úpravy Antarktidy, které by zamezily 
státům v těžbě na těchto územích.
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Globální oteplování, klimatická krize, zelená dohoda. To jsou jen některé 
z mnoha pojmů, které několik posledních let slýchá každý z nás kdykoliv 
běží v televizi pořad o přírodě a klimatu. Naše planeta prochází změnou, 
která ovlivní nejen evropské obyvatele, ale veškerý život na ní. Ochrana 
toho nejcennějšího, tedy planety samotné, musí být pro Evropskou unii i 
nadále prioritou. Země je totiž jen jedna.

OMEZOVÁNÍ DEFORESTACE 
DEŠTNÝCH PRALESŮ
Deforestace je jedním z největších problémů v otázce klimatu a Evropská 
unie musí být v této otázce více proaktivní!

A

Přibližně 13 235 čtverečních kilometrů. To je množství Amazonského pralesa, které 
muselo v roce 2020 ustoupit například polím se sójou.  Jedná se o největší číslo od 
roku 2006. Nejedná se ovšem o problém pouze Amazonského pralesa a Brazílie. Od 
roku 1990 ztratila lidskou činností naše planeta více než 420 milionů hektarů lesa.  
Mezi lety 2015-2020 ztrácela každý rok 10 milionů hektarů lesa. Pro představu se 
jedná o téměř čtyřnásobek rozlohy všech lesů v České republice.
 
I přes výsledky konference v Glasgow z roku 2021 dochází nadále k deforestaci, která 
nejenže nezastavuje, ale ani nezpomaluje. Evropská unie musí být více proaktivní. 
Evropané musí být více proaktivní. Stromy totiž nejsou jen „pohlcovače“ oxidu 
uhličitého, ale také významným hráčem na poli boje proti globálnímu oteplování.
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PROTO BUDEME

Navrhovat zvýšení četnosti hlášení o kvalitě podzemních vod na 
základě směrnice Rady 98/83/ES a to na minimální počet jednoho 
hlášení během dvou let;

Podporovat závěry přijaté na One Ocean Summitu a snažit se 
naplnit cíle stanovené v dokumentu Biodiversity beyond National 
Jurisdiction;

Napomáhat začlenění podpory NGOs do Mission Starfish 2030: 
Restore our Ocean and Waters by 2030, vytvoření fondu na jejich 
podporu a navázání úzké spolupráce s těmito organizacemi, které 
v oblasti čištění moří a oceánů vyvíjejí značné úsilí.

OCHRANA VODY A KONEC 
VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRÁREN 
NA FOSILNÍ PALIVA
Ochrana životního prostředí je a musí být prioritou tohoto století. Snížení dopadu 
člověka na přírodu musí nastat co nejrychleji.

Dle zjištění Evropské unie se ve světových oceánech nakumulovalo již více jak 150 milionů 
tun plastového odpadu. Ročně se poté do moří a oceánů po světě vypustí až 12.7 milionu 
tun dalšího odpadu. Do roku 2040 by se toto číslo ovšem mohlo zvýšit až téměř třikrát. 
Plastový odpad ovšem není jediný problém. I přes snahy Evropské unie a mírné zlepšení 
do moří a oceánů i nadále unikají nebezpečné látky a více jak 85 % evropských mořských 
oblastí je jimi i nadále zatíženo. Značně problematickou se v posledních letech ukázala 
také ochrana podzemních vod a jejich narušování těžbou

Ochrana vod ovšem není to jediné, na co se musí Unie zaměřit. Nedávná invaze vojsk 
Ruské federace na území Ukrajiny nám ukázala důležitost nezávislosti Evropské unie na 
fosilních palivech. Členské státy musí po vzoru Dánska a Rakouska začít upřednostňovat 
obnovitelné zdroje energií a více podporovat jejich budování a využívání. 

PROTO BUDEME

Apelovat na vytvoření a zpřístupnění přehledného seznamu 
beneficientů nejen zemědělských dotací ve všech členských 

státech Evropské unie;

Nadále upozorňovat na zásadní problémy v transparentnosti 
koncových beneficientů dotací zejména u menších společností, 
které jsou součástí národních a nadnárodních korporací a 

holdingů;

Požadovat zvýšení aktivit institucí EU v otázce kontroly koncových 
beneficientů evropských dotací, zejména poté v oblastech 

zemědělství nebo třeba zdravotnictví.

PŘEROZDĚLOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH DOTACÍ

Velké korporace nesmí využívat dotací mířených na malé, často rodinné 
farmy. EU musí více kontrolovat koncové beneficienty.

V roce 2019 byl rozvoj venkova v České republice podpořen Evropskou unií více než 
400 miliony EUR, tedy v přepočtu necelými deseti miliardami korun. Přímé dotace pro 
zemědělství poté pro Českou republiku činily přes 850 milionů EUR, pro celou EU to 

poté je 38,2 miliardy EUR.

Transparentnost konečných beneficientů těchto dotací je ovšem velmi malá a tato data 
například běžný občan Evropské unie dohledá pouze velmi těžko. Jsou to ovšem právě 
dotace, u kterých by transparentnost měla být co největší a Evropská unie by měla znát 

koncové beneficienty dotací.

CB



ÚVOD

2EKONOMICKÝ 
SEKTOR

PROTO BUDEME
Prosazovat právo na bydlení v rámci minimální životní úrovně, 
které by bylo upřednostněno před právem na volný trh EU, s 
jehož základní myšlenkou se i přesto nadále plně ztotožňujeme. 

Hledat řešení, která by finančně zvýhodnila rodiny pořizující 
první nemovitost na úkor velkých investorů, kteří takové 
nemovitosti sériově skupují. Ratifikací Lisabonské smlouvy došlo k zániku projektu Evropského 

společenství, předchůdce Evropské unie a jednoho z prvních velkých 
projektů na poli ekonomické integrace v Evropě. Od zániku tohoto projektu 
ušla Unie již značný kus cesty a z čistě ekonomického společenství se stalo 
společenství chránící svobody a sociální jistoty svých občanů. V některých 
oblastech bohužel stále pokulháváme.

ZVÝŠENÁ OCHRANA  
TRHU NEMOVITOSTÍ
V minulých letech došlo k rapidnímu vzrůstu cen nemovitostí po celé EU. Vedle 
makroekonomických důvodů přispěli k růstu cen i zahraniční investoři, využívající 
jednotného trhu EU k pořizování z jejich pohledu levných nemovitostí ve východních 
oblastech EU.

A

V celé EU dochází k rostoucím cenám nemovitostí, které zdražují takovým tempem, 
že celá řada lidí má obtíže na vlastní bydlení dosáhnout. Od roku 2017 stouply 
průměrné ceny nemovitostí v ČR zhruba o 140 %. Toto číslo odpovídá unijnímu 
průměru, který je 136 % a v eurozóně 138 %. Rapidní zvyšování nemovitostí se ale ve 
stejné míře nepropisuje do cen nájmů, které v průměru rostly mezi lety 2014 až 2019 
o 7, 4 %.

Zahraniční investoři zneužívají jednotného trhu EU a s velkým kapitálem přicházejí 
na trh s nemovitostmi především ve východních částí EU, kde jsou ceny v porovnání 
s ostatními částmi EU levnější. Tím pak mimo jiných faktorů rovněž navyšují cenu 
nemovitostí, na které potom mají obyvatelé dané země větší problémy dosáhnout. 
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PROTO BUDEME
Prosazovat přijetí směrnice, na jejímž základě by bylo pro 
zaměstnavatele závazné zveřejňování platového ohodnocení, čímž 
by se zamezilo jeho nerovnoměrnosti mezi pohlavími; 

Usilovat o co největší snížení genderové nerovnosti, která se v rozporu 
se směrnicí 2006/54/EC o zavedení zásady rovných příležitostí a 
rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 
stále objevuje;   

Apelovat na obecné snížení ukazatele o polovinu, tedy například v 
ČR snížení ukazatele na hodnotu 7 %.

GENDEROVÁ PŘÍJMOVÁ 
NEROVNOST
Genderová příjmová nerovnost je stále přítomným problémem, který se ne ve 
všech členských zemích daří efektivně řešit.

Gender pay gap je ukazatel, na jehož základě je možné stanovit rozdíl mezi průměrným 
hodinovým platem mužů a žen. V průměru si ženy v Evropské unii vydělají svou prací 
o 13 % méně než muži. V evropském měření se Česká republika dokonce nachází pod 
průměrem, kdy si muži vydělají v průměru o 16, 4 % více.  Unijnímu žebříčku vévodí 
Lucembursko s rozdílem pouhých 0, 7 %.  Významným důvodem pro příjmovou 
nerovnost je nadměrné zastoupení žen v nízkopříjmových sektorech a naproti tomu 
nadměrné zastoupení mužů v lépe placených sektorech. Zároveň je příjmová nerovnost 
je vyšší v soukromém sektoru, než tomu je v sektoru veřejném

Ačkoliv více žen dokončí vysoké vzdělání, jsou na pracovním trhu reprezentovány v 
menší míře. Téměř 30 % žen je zaměstnáno pouze na částečný úvazek. Tato nerovnost 
vede k tomu, že ženy jsou v pokročilejším věku více náchylné k chudobě. Jejich důchod 
je v unijním průměru o 30 % menší, než je tomu u mužů.  PROTO BUDEME

Prosazovat implementaci otevřených rejstříků skutečných 
majitelů v rámci EU, které budou veřejnosti volně dostupné bez 

jakéhokoliv poplatku;

Požadovat vytvoření jednotného systému pro zveřejňování těchto 
informací pro všechny členské státy EU.

ZAJIŠTĚNÍ 
TRANSPARENTNOSTI 

VLASTNICKÝCH STRUKTUR
Rozdíly v transparentnosti a míry zveřejňování informací o vlastnících 
právnických osob stále působí na evropském trhu problémy, které je potřeba 

jednou pro vždy vyřešit.

Daňové ráje. Země, které nabízejí mimořádně výhodné daňové zatížení při podnikání a 
které lákají daňovým zvýhodněními zahraniční investory a podnikatele. V rámci EU jsou 
za daňové ráje považovány země jako Kypr, Lucembursko, Lichtenštejnsko či Irsko a 
mezi nejvyhledávanější země patří Nizozemsko. Ačkoliv se zde míra firemního zdanění 
pohybuje na podobné výši jako v ČR, je Nizozemsko díky své tradici podnikání a s tím 

souvisejícím vysoce rozvinutým korporátním systémem pro podnikatele atraktivní. 

Problematické je podle vyjádření Transparenci International také implementace rejstříků 
vlastnických struktur. Například České republice, Kypru, Finsku, Řecku, Rumunsku a 
Španělsko nejsou dosud tyto rejstříky otevřeny široké veřejnosti. Tato praxe musí být co 

nejrychleji změněna.

CB
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ÚVOD

A

15

3
OCHRANA 
LIDSKÝCH 
PRÁV

PROTO BUDEME

Apelovat na zavedení práva na rekvalifikaci jako jednoho ze 
základních lidských práv do Evropské úmluvy o lidských právech;

Podporovat přijetí legislativního aktu souvisejícího se 
zavedením práva na rekvalifikaci, které by upravovaly minimální 
standardy rekvalifikace a souvisejících postupů, jenž by museli 
zaměstnavatelé dodržovat v případě zrušení pracovní pozice z 
důvodu její robotizace.

Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování 
lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. To jsou hodnoty, na kterých 
byla založena Evropská Unie a které by měl každý politik a občan Evropské 
unie ctít a dodržovat, neb se jedná o základní stavební kámen všeho, co se 
v Unii děje. Ochrana lidských práv je ovšem každodenním bojem a jejich 
definice a rozsah se mění spolu s vývojem společnosti, na který musí 
reagovat také právo, aby jejich ochrana mohla být garantována i nadále.

PRÁVO 
NA REKVALIFIKACI
Robotizace a digitalizace jsou budoucností, která má životy lidem ulehčovat, nikoliv 
jejich životy svojí existencí ohrožovat.

Robotizace a digitalizace jsou již nyní nedílnou součástí mnoha průmyslových 
odvětví. Příkladem může být automobilový průmysl, kde dnes roboti dokáží sestavit 
značnou část vozidla bez pomoci lidských pracovníků. Díky implementaci robotů do 
výroby lze dosáhnout vyšší kapacity produkce, ale také nižších nákladů na výrobu 
takového automobilu, a tedy i snížení ceny pro koncové spotřebitele. Co se ovšem v 
takovém případě stane se zaměstnanci, jejichž pracovní pozice budou v důsledku 
robotizace zrušeny?

Zůstaneme-li u automobilového průmyslu, můžeme mluvit o více než 2.6 milionech 
pracovních pozic, které přímo souvisí s výrobou automobilů a více jak 12 milionech 
pracovních pozic, které jsou na automobilový průmysl napojeny . V roce 2019 v 
České republice navíc ve výrobním průmyslu činila zaměstnání spojena s výrobou 
automobilů 13,8 % všech zaměstnanců výrobního průmyslu. Nejen těmto lidem musí 
být zajištěno právo na rekvalifikaci, které jim umožní další uplatnění na trhu práce a 
nebudou tak ohroženy jejich životy ztrátou zaměstnání v důsledku robotizace.



PROTO BUDEME

Oceňovat existenci projektů, jako je databáze dezinformací 
EUvsDisinfo, díky které jsou vyvraceny některé z nejvíce 
viditelných mýtů a dezinformací a také kampaní, které bojují proti 
dezinformacím o EU samotné;

Podporovat vytvoření takového fondu, který bude každoročně 
odměňovat činnost nezávislých médií, které publikují pouze 
ověřené informace a snaží se přispět v boji proti dezinformacím;

Apelovat na otevření debaty v otázce vytvoření a financování 
celoevropského média, které by vysílalo aktuální informace z dění 
v Evropské unii v jazycích členských států a které by zajišťovalo 
publikaci ověřených informací z celé Evropy.

NEZÁVISLOST MÉDIÍ A  
BOJ PROTI DEZINFORMACÍM
Informační válka je pojem, který je poslední dobou stále více skloňován. Zajištění 
zdroje nezávislých a ověřených informací je důležité více než kdy dříve.

Šíření nepravdivých informací, hoaxů a jejich využití k manipulaci s názorem veřejnosti. 
I tyto věci jsou součástí dnešní podoby války, jak nám ukázala vojenská invaze Ruské 
federace na Ukrajinu. Informační válka se ovšem odehrává i mimo vojenské konflikty a 
touha po nezávislých a ověřených informacích ve společnosti je cítit i v době míru. Díky 
internetu a sociálním sítím navíc dochází k velmi snadnému šíření hoaxů a neověřených 
informací, které vedou nejen ke zmatení, ale také k dezinformování a ovlivněný názoru 
občanů Evropské unie.

Zapojení EU do boje proti takovému šíření je nevyhnutelné a již nyní existují iniciativy, 
které se snaží vyvracet nepravdivé informace a uvádět ověřené zprávy. Myslíme si ale, 
že se v tomto ohledu dá udělat mnohem více a že další proaktivní přístup v rámci 
evropského kontinentu k boji proti dezinformacím je žádoucí. Předkládáním ověřených 
a nezávislých informací zároveň lze zajistit co největší informovanost občanů i v tak 
důležité dny, jakými jsou například volby. PROTO BUDEME

Prosazovat zpřísnění dohledu nad klinickými testy a vyhodnocení 
implementace stávajícího právního rámce z hlediska zahrnutí 
všech skupin obyvatelstva do klinických testů a náležitého 

vypořádání se s jejich specifiky, které bude veřejně přístupné;

Podporovat rozšíření stávajícího právního rámce na oblast 
duševního zdraví a ostatní vědecké studie v oblasti veřejného 

zdraví nad rámec procesu schvalování léčiv;

Zvažovat zavedení povinnosti transparentního uveřejnění 
výzkumných dat jako předpokladu ke zdárnému zakončení 

schvalovacího procesu u léčiv;

Dále zvažovat rozšíření okruhu specifických skupin, na něž je třeba 
brát zvláštní ohled nad rámec těhotných a kojících žen;

ROVNOST POHLAVÍ PŘI 
KLINICKÝCH STUDIÍCH

Přes veškerý vědecký i společenský pokrok jsou to stále ženy, kdo primárně 
trpí vedlejšími účinky léčiv a kdo je považován za odchylku od standardu v 

podobě muže.

Od počátku rozvoje medicíny se otázka ženského zdraví primárně týkala reprodukčního 
zdraví. Až s rozvojem vědy se začalo ukazovat, že muži a ženy reagují v řadě případů odlišně 
na léčbu, mají rozdílné symptomy a převážně je ohrožují rozdílné choroby. I přes toto 
zjištění je ovšem zastoupení žen v klinických studiích znepokojivě nízké. Na nedostatky v 

praxi upozornily také nedávné zkušenosti s vakcínami proti nákaze COVID-19. 

Tento problém se netýká zdaleka jen klinických testů. V oblasti zdraví například i tak 
základní věc jako diagnostika infarktů se stále odvozuje od symptomů u mužů, ačkoliv u 
většiny žen se bolestí v oblasti hrudního koše infarkt neprojevuje. A pokud bychom odbočili 
od medicínské oblasti, i v případě nárazových zkoušek u automobilů byl donedávna v EU 
standard, a jinde po světě stále je, že se bezpečnostní prvky testují na mužskou tělesnou 

konstituci. 
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PROTO BUDEME
Prosazovat rozšíření působnosti EUROPOLu o poradní činnost 
ve spolupráci s vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení;

Podporovat rozšíření EUROPOLu tak, jak bylo popsáno v 
dokumentu White Paper on Europe vytvořeném pro účely 
francouzského předsednictví, kdy má dojít k rozšíření pravomocí 
EUROPOLu a začlenění jej do struktury orgánů činných v 
trestním řízení;

Dále doporučovat otevření debaty o rozšíření také na součinnost 
v otázce dalších trestných činů, zejména další činy z hospodářské 
a sociální oblasti.

První listopad roku 1993, Maastricht, Nizozemsko. Datum „narození“ 
Evropské unie. Od této historické chvíle uplynulo již téměř 29 let. Ačkoliv 
je fungování Evropské unie nepochybným úspěchem, věříme, že je na 
čase fungování některých institucí dále rozvíjet a spolupráci členských 
států o to více prohloubit. 

POSÍLENÍ POZICE 
EUROPOLU
Přeshraniční spolupráce je základní kámen EU, proto bychom ji v případě boji proti 
trestným činům měli dále rozšířit.

Činnost EUROPOLu v oblasti organizovaného zločinu a finančních zločinů se v 
případě spolupráce mezi členskými státy projevila jako neocenitelný prvek, který 
pomáhá potlačovat tyto druhy zločinů napříč Evropskou unií. Za dobu existence 
EUROPOLu byl navýšen počet zaměstnanců o více jak pětinásobek původního 
počtu zaměstnanců a množství úspěšně vyřešených případů trestné činnosti dále 
roste. Co se ovšem velmi málo změnilo je rozsah činností.

Věříme, že je správná doba rozšířit činnost takto významné instituce a více ji 
inkorporovat do řešení trestné činnosti, která ne vždy zasahuje území více členských 
států. EUROPOL by se měl stát centrálním orgánem pro řešení trestné činnosti, 
který bude schopný poskytnout součinnost vnitrostátním orgánům při řešení 
závažné trestné činnosti, a který bude sloužit též jako poradní orgán, na který se 
mohou vnitrostátní orgány obrátit. 



PROTO BUDEME
Podporovat ochranu minoritních jazyků na základě Evropské charty jazyků 
a klást důraz na větší výuku primárního a sekundárního cizího jazyka;

Navrhovat sjednocení vzdělávacího rámce jazykové výuky a navýšení počtu 
hodin této výuky již od počátku vzdělávání s důrazem na primární cizí jazyk.

JEDNOTNÁ VÝUKA 
CIZÍCH JAZYKŮ V EU
Komunikace je klíčem úspěchu, bohužel jazyková bariéra je i v dnešní době 
překážkou.

Komunikace je nejdůležitějším prostředkem nejen politického života, a v dnešní době je 
její důležitost o to více vidět. Je to prostředek, který spojuje nás všechny. Evropská unie má 
24 oficiálních jazyků, průměrný občan Unie zná pouze dva až tři tyto jazyky a je schopný 
v nich plynně vést konverzaci. Tyto jazyky se ovšem napříč Unií liší a tato nejednota 
nepřispívá k efektivní komunikaci na úrovni EU. Pomoci by mohlo určení jednotného 
mateřského jazyka EU, které ovládá největší procento populace Evropské unie.

Znalost druhého jazyka se ale napříč EU liší. V Německu je druhým nejrozšířenějším 
jazykem francouzština, kterou je na určité úrovni schopno komunikovat 18 % obyvatel.  V 
Polsku je druhým nejčetnějším cizím jazykem po angličtině němčina, kterou se v zemi 
učí zhruba 2,3 milionu lidí a 13 % populace Polska uvedlo, že němčinu ovládá a je v ní 
schopno komunikovat. Například Estonsko se jazykovou vybaveností svých obyvatel od 
výše zmíněných zemí odlišuje. Jako první cizí jazyk zde dominuje ruština, kterou ovládá 
téměř 24 % populace, teprve potom následuje angličtina se zhruba 23 %. 

PROTO BUDEME

Podporovat zrušení jednomyslnosti při rozhodování Rady EU, a 
to zejména v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky, práv 
občanů Evropské Unie nebo v oblasti sociálního zabezpečení a 
ochrany a nahrazení za schvalování kvalifikovanou či prostou 

většinou;
 
Navrhovat otevření otázky rozšíření přenesených pravomocí 
Evropského parlamentu, které by dále prohloubilo evropskou 

integraci. 

ZRUŠENÍ 
JEDNOMYSLNOSTI PŘI 

ROZHODOVÁNÍ RADY EU
Podmínka jednomyslnosti při rozhodování Rady EU brání jejímu dalšímu 

rozvoji, je žádoucí tento prvek odstranit.

Podmínka jednomyslného hlasování v otázkách jako je zahraniční a bezpečnostní 
politika, finance EU nebo členství nových kandidátů se v posledních měsících ukazuje 
jako překážka, která může do budoucna brzdit efektivní rozvoj Unie. Zároveň může být 
značným problémem v situacích, kdy se jeden z evropských států odmítá podílet na této 
společné politice, neřkuli v situaci, kdy takový členský stát jde proti zájmům celé Unie. 
Takové situace mohou ohrozit nejen zmíněný rozvoj, ale také akceschopnost celé Unie v 

situacích, jako je stávající válka vyvolaná Ruskou federací.

Již nyní se mezi evropskými politiky rozhořela debata právě na toto téma a zda je pro nás 
jednomyslnost hlasování v Radě stále prospěšná. Od vysokých představitelů Unie jsme 
mohli slyšet, že v některých oblastech je potřeba jednomyslnosti nepochybně překážkou 
a s ohledem na aktuální stav Unie není tato podmínka životně důležitá pro zaručení 

fungování Unie.
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PROTO BUDEME

Prosazovat zavedení jednotné ambasády EU, v jejímž 
rámci by fungoval odbor pro jednotlivé členské státy, 
které by tímto způsobem byly v zahraničí zastoupeny; 

Podporovat formát fungování ambasády, kde by vedení zastával 
velvyslanec jedné z členských zemích, jenž by byl ve své pozici 
pravidelně nahrazován představitelem jiné členské země. Každá 
z členských zemí by byla zastoupena svým velvyslancem, jemuž 
by při vykonávání jeho pracovní pozice pomáhalo předem dané 
množství úředníků.

Evropská Unie přináší svým občanům stabilitu, pohodlí a svým fungováním 
garantuje rozvoj všem členským státům. Jako její občané požíváme 
výhod, které by bez jejího fungování byly jen těžko představitelné. Zároveň 
je ale na čase, aby výhody tohoto fungování byly více prezentovány také 
navenek a aby se z Evropské unie stal přední hráč na geopolitickém hřišti.

JEDNOTNÉ AMBASÁDY
EVROPSKÉ UNIE
Při prosazení zavedení jednotné ambasády zastřešující všechny členské státy EU 
dojde k výraznému ušetření nákladů oproti situaci, kdy každý z členských států 
provozuje svoji ambasádu.

Zastoupení členských států v zahraničí je momentálně stále řešeno starým 
systémem vlastních ambasád, a to i přes skutečnost, že ne každý členský stát má 
své zastoupení v každé zemi světa.  Tento stav představuje redundantní náklady 
na vedení a správu zastupitelských úřadů. Jen v rámci ČR se náklady na vedení ZÚ 
v rámci USA v plánovaném rozpočtu na rok 2020 vyšplhaly na částku téměř 304 
500 000 Kč  (zhruba 12 400 000 euro). Provozováním jednotných ambasád pod 
záštitou EU pro každý členský stát by vedl k znatelnému snížení nákladů na vedení 
zastupitelských úřadů.

Ačkoliv existence institutů, které umožňují vyhledat pomoc na jakékoliv ambasádě 
jakéhokoliv členského státu Evropské Unie je velice chvályhodný prvek a plně 
jej podporujeme, myslíme si, že v této otázce musí Unie učinit další krok vpřed. 
Vytvořením jednotné sítě Unijních ambasád, na kterých by bylo zajištěno zastoupení 
všech členských států Unie, je dalším logickým krokem.



PROTO BUDEME

Prosazovat zavedení EU Task Force a posílení vojenské spolupráce 
mezi jednotlivými složkami EU. EU Task Force by ideálně měla čítat 
jednotku o síle     50 000 vojáků. Bude se jednat o síly poskytnuté 
členskými zeměmi EU;

Podporovat posílení pravomocí Evropského fondu obrany (The 
European Defence Fund), které by členské státy zavazoval při 
nákupu vojenské techniky kontaktovat tuto instituci a navrhneme 
nastavit systém příspěvků ze strany členských států po vzoru NATO;

Podporovat nákup vojenské techniky prioritně v rámci EU v případě, 
že bude cenová hladina v podobné výši jako nejnižší nabídka státu 
mimo EU.

VYTVOŘENÍ EU 
TASK FORCE
Nedávné vypuknutí války na Ukrajině znovu poukázalo na nedostatečnou 
připravenost EU v oblasti obrany.

Nedávné vypuknutí války na Ukrajině znovu poukázalo na nutnost vytvoření jednotné 
armády v rámci EU, která by fungovala na bázi bojových operačních skupin NATO (NATO 
Response Force, NATO Task Force). Dosavadní nekoordinovanost armád jednotlivých 
členských států zabraňuje možnosti efektivnějšího nasazení bojových sil pro zvýšení 
obranyschopnosti EU. Vytvoření EU Task Force by umožnilo existenci společných 
mnohonárodnostních sil, schopných ve velmi krátké době reagovat na celou škálu 
bezpečnostních výzev.

Problémem jsou i ve velké míře nekoordinované akvizice vojenského materiálu 
jednotlivými členskými státy, které nepodporují standardizaci vojenského vybavení a 
snižují interoperabilitu evropských bojových sil. V současné době je v činnosti Evropský 
fond obrany (The European Defence Fund), který je součástí společné bezpečnostní a 
obranné politiky EU, jejíž cílem je koordinovat a zvýšit národní investice do obranného 
výzkumu a zlepšit interoperabilitu mezi národními ozbrojenými silami. Nedostatečnou 
spoluprací přitom tratí EU odhadem 25 až 100 miliard eur ročně.

PROTO BUDEME

Podporovat iniciativu Global Gateway a oceňujeme rozvoj vazeb v 
rámci afrického kontinentu, které zaručí respektování základních 
lidských práv a rozvoj demokratického zřízení v jednotlivých 

afrických státech;

Doporučovat vytvoření střednědobého a dlouhodobého 
investičního plánu, který bude ve spolupráci se západními spojenci 
ročně investovat € 100 miliard do infrastruktury a vědeckého 

zázemí v africkém kontinentu.

INVESTICE V  
AFRICKÝCH ZEMÍCH

Evropa potřebuje zajistit rozvoj afrického kontinentu bez vazeb na čínský 
režim a to rychle a efektivně.

Investice Čínské lidové republiky v Africe jsou podle prohlášení jejích představitelů 
plánovány na 40 miliard korun v průběhu budoucích tří let, o 20 miliard méně oproti 
původnímu plánu. Investice Číny v předchozích letech, ač ne vyšší než investice Evropské 
unie, cílily především na rozvoj infrastruktury jednotlivých států a jejich propojování s 

čínským trhem. 
Evropská unie musí proti podobným krokům čínského režimu vytvořit střednědobý až 
dlouhodobý plán, který bude zaměřen nejen na infrastrukturu v oblasti dopravy, školství či 
zdravotnictví, ale především na oblast výzkumu a implementace moderních technologií. 
V tomto ohledu velice oceňujeme stávající projekt Global Gateway, v rámci kterého má 
mezi lety 2021-2027 Unie investovat € 300 miliard. Věříme ovšem, že tyto investice by 

měly být dále rozšířeny a navýšeny.
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