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EUROPE

STAND UP!
Poprvé v historii Evropské unie se může stát, že se tento jedinečný
projekt našeho kontinentu rozpadne, rozbije nebo dokonce přestane
existovat. Kombinovaný dopad zmatku způsobeného nedostatečně
regulovanou globalizací, vážnými ekonomickými a sociálními důsledky
finanční krize, vliv bezprecedentní technologické revoluce a chaotické
zvládání migrace vedou ke vzniku politických či extrémistických sil,
které usilují o zneužití pochybností a obav znepokojených a zmatených
občanů.
Evropa potřebuje jasný zlom, silnou demokratickou radikální reformu.
Lidé z Evropy jsou vyloučení z vize a osudu Evropy. Bez svých lidí
nemůže Evropa existovat.
Je na čase, aby se Evropští demokraté prosadili.
Strany, které opanovaly evropskou scénu v posledních desetiletích, již
nejsou schopné znovu podnítit evropský zápal, který její zakladatelé
dokázali vytvořit.
Jsou unavení a nechávají lidi na holičkách: propast mezi občany
Evropy a evropskými institucemi se prohlubuje. Evropská politika je
navíc často naprosto neadekvátní nebo neúplná.
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Je na čase, aby Demokraté převzali kontrolu. Je naší povinností sdílet
s občany náš evropský sen. Žijeme podle hodnot respektování lidské
důstojnosti, právního řádu, rovnosti, solidarity a zodpovědnosti.
Tyto hodnoty jsou v našich společnostech ztělesňovány pluralismem,
nulovou diskriminací, tolerancí, respektem k národním a jazykovým
menšinám, rovností mezi muži a ženami a investicemi do mládí a
vzdělávání.
Evropská demokratická strana chce a musí inspirovat novou politickou
konstelaci, jejímž cílem je vrátit Evropu na správnou cestu.
Projektů je mnoho.
Evropské politiky zaměřené na boj s klimatickými změnami patří k
nejambicióznějším na světě. Ale zatímco se Spojené státy obracejí
k pařížským dohodám zády, Evropa musí jít ještě dál s ambiciózním
plánem přechodu na zelenou ekonomiku financovanou z nových
vlastních zdrojů a vytvoření milionů pracovních míst.
Vytvořili jsme jednotnou měnu, která ale stále postrádá politické
vedení. Neexistují žádné nástroje nebo rozpočtové zdroje, které
by umožňovaly zemím z evropské oblasti koordinovat svou
hospodářskou politiku a prosperovat ze solidarity svých partnerů v
případě asymetrických šoků.
Vytvořili jsme hospodářskou a měnovou unii, přitom ale umožňujeme
členským státům nelítostnou konkurenci v daňových záležitostech,
zejména v oblasti podnikové daně.
Hlásáme naše předurčení chránit Unii před nadměrnou globalizací,
ale necháváme naše hlavní vnější konkurenty přebírat kontrolu nad
strategickými společnostmi nebo infrastrukturami a nepodporujeme
vznik evropských průmyslových gigantů, kteří by byli schopni oněm
vnějším konkurovat.
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Velké digitální nadnárodní firmy dosahují značných zisků díky
marketingu dat evropských občanů, ale daníme je méně než naše
evropské malé a středně velké firmy.
Nedávno jsme přijali evropský pilíř sociálních práv, ale stále nemáme
efektivní nástroje proti sociálnímu dumpingu nebo přehled podpory
sociálního sbližování, což je centrální prvek při posilování evropské
sociální a územní soudržnosti.
Formálně jsme zavedli společnou hranici, ale společně ji nespravujeme
a necháváme téměř výhradně pouze na jižních členských státech
kontrolu desítek tisíc kilometrů námořních hranic a stále nemáme
žádná společná pravidla týkající se azylu.
Tlačíme na africké státy, ze kterých migranti přicházejí, aby omezily
příliv svých občanů do Evropy, ale dosud jsme neimplementovali
Marshallův plán, který Afrika potřebuje k zajištění vývoje kontinentu s
rychle rostoucí populací.
Kdybychom navýšili rozpočty, které by členské státy EU investovaly
do obrany, vynaložili bychom více prostředků než Rusko, v případě
nutnosti, ale nejsme schopní vyslat evropské síly k dohledu nad
vojenskými operacemi, ani zabránit Rusku ve vývoji troufalé a
agresivní politiky vůči svým evropským sousedům.
Je to zásadní výzva, je to naléhavá záležitost.
Evropská demokratická strana se této výzvy ujme.
Nastal pro nás čas přebudovat Evropu.
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PRVNÍ PILÍŘ

NA ZÁKLADĚ ČEHO
ŽIJEME SPOLEČNĚ
1.1 D
 EMOKRACIE: NEZBYTNÉ INSTITUCIONÁLNÍ REFORMY
1.1.1 Transnacionální seznamy
Evropská unie je neúplná demokracie. Samozřejmě má parlament,
jehož moc se průběžně zvyšuje. Jeho pravomoci ale zůstávají
omezené! Nemá žádné kompetence v oblasti výnosů, nemá skutečnou
moc iniciativy, hraje sekundární roli při výběru členů evropské
výkonné rady.
Ale především, jeho složení je spíše výsledkem národní dynamičnosti
než vyjádřením pravé evropské dynamiky.
EDP je pro zavedení transnacionálních seznamů pro přidělení
vysokého počtu míst k obsazení v Evropském parlamentu.
Díky tomu si voliči budou moci vybírat ze seznamu uvedených
obranných programů pro celou Evropu.
1.1.2 Posílení participační demokracie
Příliš mnoho občanů vnímá Evropskou unii jako anonymní byrokratickou mašinérii, která je lhostejná k jejich problémům a aspiracím a je
mimo rámec dosahu jejich křivd a požadavků.
EDP chce tuto mezeru pomoci překlenout. Vyzývá Evropskou unii k
mobilizaci nezbytných zdrojů zajišťujících, aby občané věděli o svém
právu na petici u Evropskému parlamentu.
EDP také bere v úvahu naléhavou potřebu přezkoumání a zjednodušení pravidel iniciativy evropských občanů, která jim umožní
požadovat po Evropské komisi legislativní návrh týkající se tématu,
který je znepokojuje.
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1.1.3 T
 restání autoritářského zneužívání členským státem
Na základě pravidel, která někdy vyžadují jednotnost, je nepřijatelné,
aby některý členský stát, který se přiklání k populistickým a dokonce
i totalitním tendencím, mohl diktovat svou vůli jiným členským státům
Evropské unie. Plně demokraticky smýšlející lidé a národy nesmí
a nikdy nemohou akceptovat možnost, že by takové režimy mohly
paralyzovat a blokovat unii.
Evropská demokratická strana je pro zavedení evropského mechanismu na obranu demokracie, právního řádu a základních práv, což je
řešení propagované Evropským parlamentem, jehož cílem je zvyšovat
schopnost Evropského justičního soudu zabývat se porušeními
právního řádu v členských státech EU.
S ohledem na riziko populistů nebo dokonce autoritářských zneužití,
s nimiž je Evropa konfrontována, navrhujeme zřídit systém, v němž
by nerespektování základních hodnot (článek 7 Lisabonské smlouvy)
vedlo k následujícímu:
> Zmrazení evropské finanční pomoci;
> P ozastavení všech volebních práv u rozhodnutí, která jsou
jednomyslná.
V procesu v rámci článku 7 Lisabonské smlouvy mohou oprávněné
osoby a organizace z členského státu žádat o evropské finanční
prostředky přímo u Evropské komise.
1.2 OPĚTOVNÉ POTVRZENÍ NAŠICH SDÍLENÝCH HODNOT
Evropská unie potřebuje stejně jako každé politické uskupení společné
hodnoty a reference pro zajištění koherence, vedení voleb a jejich
opatření legitimností a významem.
Tyto hodnoty, které stojí v srdci naší společné identity, jsou výsledkem
naší turbulentní historie. Byly doby, kdy bývaly zanedbávány,
přehlíženy ostatními, ale nakonec vždy trumfovaly.
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Tyto hodnoty jsou silné: respektování lidské důstojnosti, právního řádu,
rovnosti, solidarity a zodpovědnosti.
Jsou zakořeněny v našich společenstvích prostřednictvím pluralismu, tolerance, respektu k národním a jazykovým menšinám,
rovnosti pohlaví a oddělení moci. I když jsou již začleněny v zakládajících úmluvách, své skutečné dimenze dosáhnou jen tehdy, když jsou
zapsány zlatým písmem v Evropské ústavě, k níž aspirujeme.
1.3 KLÍČE K BUDOUCNOSTI
Dvěma základními klíči do budoucnosti jsou vzdělání a kulturně-politické výměny.
Zintenzivnění politických a kulturních výměn mezi občany hraje
zásadní roli při utváření evropské identity a podněcuje formy spolupráce mezi evropskými občany.
Zásadní roli při posilování vzájemného poznávání různých evropských kultur
hraje program Erasmus, který utváří společnou platformu pro Evropany.
Evropská demokratická strana požaduje, aby ve prospěch programu
Erasmus byly alokovány vyšší zdroje rozpočtu – až do výše trojnásobku každoročního rozpočtu – a aby se jeho působnost rozšířila na
mladé učně, umělce a podnikatele.
Potřebujeme, aby naši mladí lidé utvářeli společnou historii Evropy,
aby věděli a chápali, jakou práci podnikají naše společné instituce na
základě společného území. Je zásadní jít za hranice, aby bylo možné
dosáhnout pokroku vůči evropské veřejné sféře, a to s využitím
komunikace na evropské úrovni, která přispívá k vytvoření společné
evropské sféry doplňující národní, regionální a místní sféru. EDP
požaduje, aby vytváření evropských médií určených pro mladé, která
by šířila povědomí našeho společného členství, bylo propagováno
veřejnými orgány, což už platí pro televizi Arte.
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DRUHÝ PILÍŘ

UDRŽITELNÝ A SPOLEČNÝ
EKONOMICKÝ RŮST
2.1 P
 ĚTOVNÁ AKTIVACE EUROZÓNY, BOJ O INOVACE, EVROPSKÁ
PRŮMYSLOVÁ POLITIKA
2.1.1 Silná a demokraticky řízená eurozóna
Euro je ze všech dosažených úspěchů Evropské unie bezesporu tím
největším. Od svého vzniku plní úkoly, které mu připisují úmluvy:
zajištění cenové stability a propagace obchodů. Posloužilo také jako
nárazník proti šoku způsobenému finanční krizí z roku 2008, podpořilo
řízení veřejných deficitů a vytváření likvidity k posílení růstu.
I když se o úspěchu eura příliš nediskutuje, je výkon eurozóny poměrně
kontroverzní. V poslední době je míra nezaměstnanosti v eurozóně
(zahrnující 19 zemí) trvale vyšší než ve všech 28 zemích Evropské
unie. Ve stejném období, což platí i dnes, byla míra zvýšení hrubého
domácího produktu v eurozóně nižší než ve všech 28 členských
státech EU. Navíc platí, že v oblasti jako takové se jednotlivé země v
oblasti výkonu spíše vzdalují než sbližují.
Pro občany je euro skutečným paradoxem – ztělesňuje to, co je mu
nejbližší (jedna měna pro všechny), ale také nejvzdálenější (měna
nedefinované oblasti řízená autokraty v netransparentních orgánech).
Budoucnost eura a eurozóny vyžaduje, aby byly tyto rozdíly ve vnímání
a výkonu setřeny.
Návrh EDP ke znovuzavedení eurozóny je založen zejména na společné
iniciativě sdružování týkající se proevropských a proaktivních členů
eurozóny (od 5 do 7 zemí) včetně francouzsko-německé dvojice. Tyto
země by společně definovaly cíl sbližování ekonomického regulatorního prostředí, fiskálních principů, sociálního pilíře a pracovní
legislativy, shodly by se na jednom nebo dvou projektech společné
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investice v oblasti inovace, digitálního sektoru nebo průmyslu budoucnosti (například agentury pro digitální a umělou inteligenci). Sbližovaly
by se kolem tohoto cíle, každá volně, prostřednictvím svých národních
procesů, avšak za krátkou dobu (3 roky). Stručně řečeno je to druh
paralelního sbližování.
Druhým klíčem pro opětovné zavedení eurozóny je vývoj vlastních
zdrojů odvozených od národních daní, jako je zdanění finančních
transakcí nebo daň z GAFAN (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Netflix). Bude sem patřit financování nových politik a kompenzace
za ztrátu rozpočtových zdrojů způsobenou Brexitem. Kromě toho
neexistuje otázka zavedení systému výběru daní na evropské úrovni
nebo zvyšování daňového zatížení evropských občanů.
Pro EDP je také možné a žádoucí, aniž by musela doplnit úmluvy,
posilovat řízení eurozóny prostřednictvím těchto postupů:
>V
 ytvoření meziparlamentního finančního výboru pro eurozónu pro
uplatnění demokratické kontroly. Tento parlamentní výbor by se
zaměřoval na finanční problémy eurozóny a jejího rozpočtu. Sestával
by ze stálých členů finančních výborů národních parlamentů a členů
výboru ECON Evropského parlamentu. Jeho účelem by bylo monitorovat rozhodnutí, která mají přímý dopad na eurozónu z hlediska
ekonomických a rozpočtových problémů, i vylepšovat vazbu mezi
národní a evropskou úrovní ohledně rozpočtových záležitostí.
> J menování viceprezidenta Evropského výboru, se zvláštní zodpovědností za eurozónu v přímém dialogu s příslušnými národními
parlamenty a meziparlamentním výborem.
Pro účely vypořádání se s budoucími krizemi musí EU dokončit
Evropskou měnovou unii s komplexní bankovní unií, včetně evropského schématu vkladů.
2.1.2 Investice do výzkumu a inovací
Výzkum a inovace hrály vždy rozhodující roli v obchodní konkurenceschopnosti a ekonomickém růstu. To platí ještě více dnes, v období
technologických zvratů, bezprecedentních výzev k ochraně planety
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před globálním oteplováním, novými bezpečnostními hrozbami a
obranou, silnějším veřejným usilováním o skutečnou kvalitu života a
vyšším respektem k životnímu prostředí.
Evropa musí pro vyřešení těchto výzev udělat ještě více.
Podíl EU na HDP věnovanému na výzkum a vývoj činí skutečně pouze
2,03 %, což je téměř jedno procento pod stanoveným cílem (3 %). A co
je ještě horší, 17 z 28 členských států na něj přispívá méně než 1,5 %
svého HDP. Celkově je EU téměř 1 % za USA a 1,5 % za Japonskem,
nemluvě o Číně.
Evropská demokratická strana požaduje, aby si EU zachovala svou
přední globální ekonomickou moc. Proto požaduje:
> Navýšení prostředků věnovaných do budoucího Evropského
výzkumného rámcového programu (Horizon Europe) na nejméně
120 miliard eur;
>N
 avýšení podílu věnovaného na výzkum a inovace při využívání
strukturních fondů;
> Přidání do budoucího komunitního investičního fondu (Invest EU)
nezbytných prostředků na povzbuzení investic soukromého sektoru
maximálně dalších 200 miliard eur na výzkum a inovace během
příštích 7 let.
>Z
 avedení ambiciózního nového programu na podporu digitální
ekonomiky a umělé inteligence.
>S
 měrování fondů ERDF většinou do infrastruktury znalostí.
2.1.3 Implementace skutečné průmyslové politiky
Po staletí tvořil průmysl základ moci evropských států, zejména v 19. a
20. století. To platí i dnes, i když přední roli postupně zaujal sektor služeb.
Čísla mluví sama za vše. Evropský průmysl zaměstnává více než 30
milionů lidí. Vytváří 17 % přidané hodnoty v Evropě a představuje
téměř 70 % jejích celkových exportů. Každá zakázka v průmyslovém
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sektoru přispívá k přímému nebo nepřímému vytvoření dvou dalších
zakázek v hodnotovém řetězci. Navzdory tomu nelze konstatovat, že v
Evropě panuje skutečná průmyslová politika. Jediná, která existovala
– ohledně uhlí a oceli – byla odepsána.
Je pravda, že EU zůstává jedním ze světových lídrů v mnoha odvětvích:
chemie, farmacie, obrábění kovů, doprava (letecká, železniční, silniční)
atd. Ale zaostáváme za USA v sektorech budoucnosti, a jsme ohrožení
vzestupem Číny u moci.
Je nutné okamžitě reagovat. EDP doporučuje:
> Vývoj a implementace strategie rozvoje evropského průmyslu
v klíčových sektorech budoucnosti: digitální, umělá inteligence,
nízkouhlíkové technologie, vesmír...
> Implementace systému pro předchozí autorizaci pokusů o převzetí
zahraničními investory v evropských společnostech a infrastrukturách definovaných jako strategických.
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> Kontrola současných pravidel konkurence, aby nebylo zpomalováno formování evropských gigantů společnostmi působícími na
světovém trhu.
> Zavedení rychlejšího a efektivnějšího protidumpingového systému
k sankcionování importů, které nevyhovují pravidlům spravedlivé
soutěže.
2.2 ROZVOJ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO PILÍŘE
Navzdory ustanovením v úmluvách v praxi platí, že je sociální Evropa
velmi úzce instrumentalizovaná a podřízená funkční ideologii na základě
předpokladu, že by sociální integrace měla nastat automaticky v důsledku
integrace trhu. Tento předpoklad se nezakládal na skutečnosti a nedávná
krize odhalila řadu sociálních nerovností mezi evropskými občany a
nedostatečnou spokojenost týkající se několika sociálních potřeb.
Na základě tohoto pozadí navrhuje EDP následující:
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Evropský pilíř sociálních práv je jednou z hlavních priorit EDP pro
nadcházející roky, ideálně by obecné cíle a rozsah měla definovat
konkrétní úmluva o sociální Evropě v souladu s principem subsidiarity.
V bezprostřední budoucnosti naléháme na evropské instituce, aby
navrhly přehled pro rozvoj tohoto sociálního pilíře, který propojuje
vyplnění vnitřního trhu postupnou implementací pravé strategie
sbližování týkající se pracovních podmínek, minimálních mezd,
boje proti sociálnímu dumpingu, zaručeného minimálního příjmu a
minimálních penzí. Cílem je zajistit pro všechny Evropany právo na
obstojný život s ohledem na rozdíly v nákladech na živobytí v jednotlivých členských státech při zajištění udržitelného růstu a zdravého
řízení veřejných účtů.
V legislativě je nutné stanovit priority zejména v oblasti rovnosti pohlaví
z hlediska dostupnosti zaměstnání i stejných mezd (za stejnou práci).
Doporučujeme podporu sociálního hospodaření a souvisejících
pracovních modelů, jako je kolektivní spolupráce, které budou potlačovat negativní dopad globalizace.
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Navrhujeme, aby Evropský globalizační fond působil preventivně,
předtím, než se projeví nadbytečnost a přesuny v rámci firem.
Evropský pilíř sociálních práv by měl uvádět konkrétní návrhy v
klíčových oblastech politiky, jako je pomoc rodinám a dětem, podpora
vyšší porodnosti, vyvážení pracovního a rodinného života nebo
dlouhodobá péče o starší, zejména pak o závislé osoby.
Podobně by měly vzniknout návrhy ve prospěch lepší sociální inkluze
mladých pracovníků do 30 let a starších pracovníků nad 50 let na
pracovním a bytovém trhu.
Nakonec při dodržování zásad subsidiarity a proporcionality
obhajujeme účast místních a regionálních vlád na managementu
nástrojů, jako je Evropský sociální fond a Youth Guarantee, protože
jsou na dílčí státní úrovni, kde se aplikují zásady aktivního zaměstnávání, včetně sociálních inovací a politiky rovnosti.
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2.3 BOJ S KLIMATICKÝMI ZMĚNAMI
Evropská politika realizovaná po mnoho let: boj s klimatickými
změnami patří k nejambicióznějším na světě: evropské cíle 3X20
(-20 % emisí CO2, +20 % výroby obnovitelné energie, -20 % spotřeby
energie, to vše do roku 2020).
Ale i když se Spojené státy americké obrátily zády k Pařížským
dohodám z roku 2015, Evropa se musí znovu chopit iniciativy. V
tomto kontextu EDP znovu potvrzuje své přesvědčení, že přechod
na ekologickou ekonomiku musí představovat třetí průmyslovou
revoluci a vytvořit milion pracovních míst v Evropě i po celém světě, a
doporučuje následující:
>S
 tanovení cen u emisí skleníkových plynů. Uhlí je hlavní příčinou
globálního oteplování. V dnešní době je uhlí levnější než plyn, který
způsobuje menší znečištění. Stanovení ceny za emise skleníkových
plynů je jasnou cestou k tomu, aby společnosti uvažovaly o přechodu
na obnovitelné energie.
> Zvýšení daní u finančních transakcí. Inovativní, udržitelný a nediskriminující zdroj financování, který lze využít ke zřízení globálního
investičního fondu ke snižování emisí skleníkových plynů.
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>Z
 řízení globálních nástrojů ke sledování a hodnocení závazků, které
učinily členské státy v rámci COP21. Takové nástroje představují
záruku, že budou závazky splněny, v duchu transparentnosti a
společné odpovědnosti. Umožní také zvyšování závazků každých
pět let.
> Uplatňování ambicióznější politiky při řešení problémů týkajících
se lesů, zemědělství, krajiny a potravin. Konkrétně navrhujeme
programy výsadby stromů v městských oblastech, které jsou
obzvláště náchylné k tepelným vlnám v letních měsících, a programy
na posílení ochrany lesů a stromů (zvlášť v městských oblastech).
> Vytvoření evropské civilní ochrany pro reakci na národní katastrofy v
našich příslušných zemích.
> Rozhodnutí, na základě příkladu toho, co vzniklo v rámci společné
zemědělské politiky, vytvořit společnou energetickou politiku, jejíž zákon
o založení bude věnovat 100 miliard eur do plánu klimatické investice
podpořeného Evropskou investiční bankou pro období 2019–2024,
sestávající z konkrétní půjčky členským státům, místním orgánům a
společnostem, fondům nezbytným k navýšení investic ve 4 oblastech v
desetinásobné výši: energetická renovace budov, inteligentní rozvodná
síť, systémy uchovávání energie a výroba obnovitelné energie.
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> Reorganizace evropského dohledu nad moři a oceány s cílem posílit
evropské vedení
> Zákaz nerecyklovatelných plastů do roku 2025 a ukončení programového zastarávání rozšířením záruk.
Druhou prioritou EDP je boj za zachování biodiverzity: evropskou
ambicí je přitom dosáhnout stejné úrovně důležitosti jako u klimatické
změny. EDP by ráda zajistila plné povědomí o této situaci a doporučuje
následující:
> Opětovné zahájení dialogu mezi zeměmi EU s cílem naplánovat
zákaz nejvíce toxických chemických látek a doprovázet každé
rozhodnutí doprovodným plánem pro profesionály a sektory, které
jsou těmito zákazy nejvíce ovlivněny. V každém případě je třeba
připravit nové rozhodnutí o zákazu glyfosátu do roku 2023 (a nikoli
pouze znovu uvážit marketingovou autorizaci).
> Zahájení řady opatření platných pro produkty importované na území
EU, které nerespektují environmentální opatření, která platí pro naše
výrobce a společnosti.
> Přijetí programu akcí a podpory ovčích farem, které přímo čelí
přítomnosti velkých predátorů (medvědi, vlci, rysi apod).
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2.4 N
 OVÝ MODEL UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
EDP si uvědomuje přidanou hodnotu evropského zemědělství a
na základě toho podporuje vývoj nového udržitelného, efektivního
a produktivního modelu zemědělství, který kombinuje ambiciózní
ekonomické a environmentální cíle ve prospěch zemědělců, spotřebitelů, venkovských komunit a životního prostředí.
EDP by ráda viděla udržitelnost, inovace a bezpečnost potravin
ve všech částech unie, konkurenceschopnost a boj s klimatickými
změnami pak jako klíčové ukazatele reformy.
Navíc platí, že by měl být rozpočet pro společnou zemědělskou politiku
dostačující pro zajištění adekvátního financování jejích cílů a pro
zabránění možnosti dalšího znárodňování v budoucnu.
EDP podporuje společnou zemědělskou politiku, která je spravedlivá
pro všechny zemědělce. Jsme si však vědomi skutečnosti, že přírodní
podmínky, náklady na výrobu a obecné standardy živobytí nejsou
všude v Evropě stejné. A na to je třeba brát zřetel při opětovné
distribuci podpory. Myslíme si, že systém plošných plateb v EU plně
neodráží zemědělskou rozmanitost EU. CAP by měl také odrážet
cíle evropského sociálního pilíře při boji proti chudobě venkova a
nezaměstnanosti.

21

Podporujeme trvalou orientaci společné zemědělské politiky na trh
a nikoli návrat k chybné politice a trváme na tom, že by se to nemělo
provádět na úkor bezpečnosti a kvality potravin, blaha zvířat, přínosu
pro životní prostředí nebo oslabování schopnosti zemědělců získat
spravedlivý příjem za dodávku jejich produktů na trh.
EDP je pro společnou zemědělskou politiku, která propaguje různé
zemědělské modely a podporuje postupný přechod k metodám
zemědělského hospodaření, které minimalizují používání produktů
na ochranu rostlin a nahrazují je ekologicky příznivými alternativami,
při zajištění vysokých standardů pohody zvířat a sledovatelnosti při
zajištění standardů hygieny a fytohygieny, zachování a obnovení biodiverzity a vypořádání se s plýtváním potravinami. Tato opatření by
měla být doprovázena konkrétními cíli a ukazateli Unie, pokud to je
uskutečnitelné.
Podporujeme budoucí společnou zemědělskou politiku, která
zdůrazňuje důležitost a podporuje rozvoj schémat kvality potravin,
jako jsou geografické indikace, a současně si uvědomuje přidanou
hodnotu evropského zemědělství. Kvalitní produkty EU jsou součástí
kultury a dědictví EU, reprezentují enormní majetek Evropy v celém
světě a jsou zásadní pro podporu venkovského hospodaření a malých
a středně velkých firem.
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Na základě CAP strana EDP věří, že investice do inovací, digitalizace,
vzdělání a školení je zásadní pro budoucnost evropského zemědělství
– pro „vazbu na to, že víme, co pěstujeme“.
Politika společných chovných nádrží je klíčovou politikou Unie a
zajištění shody, přičemž by měla být nezbytná všechna opatření s
cílem chránit práci rybářů a prostředí vod. Funkční kontrolní systém
by přispíval k životaschopnosti celého sektoru; speciální pozornost by
měla být věnována schválení nových protokolů dohod o partnerství,
které se již uplatňují v sektoru chovných nádrží. Brexit bude mít
pravděpodobně významný dopad na společné zásoby ryb a jejich
dostupnost na trhu, proto je dohoda o chovných nádržích prioritní.
2.5 DOPRAVA. SMĚREM K INTEGROVANÉMU SYSTÉMU
EVROPSKÉ MOBILITY
Vytvoření integrovaného systému pro udržitelnou mobilitu, který je
účinný pro uživatele a v rámci soustavy vnitřního, otevřeného a konkurenceschopného trhu pro podnikatele, je prioritním cílem Evropské
demokratické strany z následujícího důvodu:
> Takový systém je zásadně důležitý pro zajištění volného pohybu
zboží a osob a řádné fungování vnitřního trhu.

23

> Je zásadně důležitý pro úspěch politiky klimatických změn a
přenosu energií. V současné době je podle Evropské agentury pro
životní prostředí doprava zodpovědná za jednu třetinu konečné
spotřeby energie členských států. Valná většina je fosilního původu.
Jedna pětina emisí skleníkových plynů v Unii je způsobena dopravou.
> To je klíčové pro konkurenceschopnost našeho hospodářství, protože
saturace a problémy s mobilitou zboží a lidí vede k ročním nákladům
ve výši 1 % HDP Unie pro společnosti a administrativu. Toto ohromné
množství ovlivňuje konečné náklady na naše produkty. Současný
model dopravy vede k vysoké úrovni závislosti na dovozech fosilního
paliva, které je neobnovitelné a pochází z oblastí světa, které mají
problémy se stabilitou.
Návrh EDP zahrnuje tři prvky:
2.5.1 Vytvoření integrovaného systému mobility, který uživatelům
nabízí
> k ontrolu smluvních služeb z hlediska cen a času.
>p
 oskytování dopravních služeb od prvního po poslední kilometr v
rámci jednoho nákupu nebo smluvní operace.
>a
 utomatizovanou a inteligentní kombinaci různých režimů
dopravy používaných k řešení pohybu zboží nebo cestování osob.
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2.5.2 Homogenní právní rámec nabízející zabezpečení
> Prohlubování zásady interoperability železničního systému
(právního a technického) a vyhýbání se problémům sociálního
dumpingu, které jsou další příčinou fragmentace trhu.
> Inteligentní legislativa, standardizace definic, zjednodušování
procesů, snižování administrativních břemen a usnadnění
hodnocení výsledků.
2.5.3 c ) Průmyslové zásady odvětví
>O
 pětovná aktivace dopravy jako zdroj zaměstnání skrze školení
profesionálů, podpory podnikatelů a závazku vůči výzkumu a
vývoji na podporu nových firem, což povede k vzájemné modalitě
a řízení „velkých dat“ souvisejících s pohybem zboží a osob.
>P
 ropagace progresivní dekarbonizace paliv ve všech režimech
dopravy a jejich postupné přizpůsobování využití, v rámci kterého
každý režim nabízí nejlepší výkon.
>P
 odpora zvyšování mobility vozidel a propagace nástrojů na
změnu od fosilních paliv k elektrickým vozům (nabíjecí systémy
a stanice, bonus na nákup elektrického auta a obnovitelných
systémů nabíjení v domácnostech).
>P
 odpora globálního vedení Unie při zajišťování dopravních služeb
a dodávek zboží, vybavení a dopravní technologie.
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TŘETÍ PILÍŘ

TO, CO MÁ EVROPA SDĚLIT
SVĚTU, MOCNÁ EVROPA
3.1 B
 UDOUCÍ KOHERENTNÍ A AKTIVNÍ EVROPSKÁ ZAHRANIČNÍ
POLITIKA
Unie musí mít vliv na své sousedy a svět podporou míru, stability,
prosperity a bezpečnosti. Pro dosažení zásadních výsledků potřebujeme koherentní a aktivní zahraniční politiku. EDP argumentuje
tím, že by EU a její členské státy měly promluvit jedním rozhodným
hlasem k záležitostem dnešního světa. Současná situace oslabené
politiky neodráží skutečný potenciál Unie. Měli bychom přezkoumat
naše interní pravidla rozhodování a zapojování se do mezinárodních
záležitostí, abychom byli skutečně efektivní a získali větší respekt,
transformovali Unii od mírné moci na globálního hráče.
Budoucí evropská zahraniční politika by měla být založena na zásadně
důležitém faktu: Evropa není jen kontinent, politická a kulturní oblast
či hospodářský prostor, ale je to především celosvětový nástroj pro
řešení konfliktů. To je způsob, jakým na nás nahlíží celý svět, a musí na
něm být založena naše zahraniční politika. Přešli jsme ze sekulárního
„válečného území“ s „dědičnými nepřáteli“ na mírovou a rozvíjející se
demokratickou entitu, jejímž účelem je být „mírotvůrcem“.
Spojené státy zůstávají ve světě naším spojencem a významným
partnerem v dialogu, ale skrze dialog a přesvědčení musíme řešit
aktuální problémy týkající se obchodování a cen. Na druhé straně
nelze přehlížet Rusko a jeho roli. Existují aspekty konfliktu a důležité
spolupráce mezi Evropskou unií a ruskou vládou, na kterých bychom
měli dále a s odhodláním pracovat. S nově se objevujícími globálními
mocnostmi jsou naše obchodní dohody a aktivní diplomacie zásadně
důležité. V tomto ohledu by se společná zahraniční politika měla
zaměřovat na skutečné partnerství mezi Evropskou unií a Africkou unií.
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Naše zásady týkající se sousedů by měly být uplatňovány silněji.
Musíme se aktivněji spojit s našimi sousedy ze západního Balkánu.
Musíme je přesvědčit, aby se vzdali nacionalistické rétoriky, respektovali dobré sousedské vztahy, přijali celým srdcem demokratické
standardy a reformovaly své hospodářství a správu.
EDP podporuje pozici řecké centristické unie (Enosi Kentroon) volající
po tom, aby Řekové po národních volbách rozhodli v referendu o
definitivním názvu FYROM, protože občané Řecka nebyli dotázáni před
podepsáním Prespanské dohody.
S ohledem na situaci na Kypru evropské řešení nutně implikuje stažení
turecké armády a osídlenců i zrušení systému záruk poskytovaných
členskými státy, které jsou zapojeny, což je systém, který v minulosti
dláždil cestu k vojenským zásahům.
Dále na východ ankarská vláda uplatňuje agresivní zahraniční politiku
a autoritářskou politiku v rámci svých hranic. Mělo by být zřejmé,
že všechny formy agrese proti členským státům EU včetně Kypru a
Řecka nebo zemí mimo EU, jako je Sýrie a Irák, musí přestat. Turecko
musí uznat existenci Kurdů a udělit jim nezbytnou míru autonomie.
Naše partnerství s Východem je zásadní, zejména pak s partnery,
s nimiž jsme podepsali dohody o přidružení (např. Ukrajina, Gruzie,
Moldavsko), ale také s ostatními partnery, kteří mají různé potřeby a
úhly pohledu (např. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko). Stejně tak nelze
přehlížet naše jižní sousedy, kteří jsou ještě rozmanitější. Musíme
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najít realistická a na míru šitá řešení, která nám pomohou přitáhnout
severoafrické a arabské země. Unie by měla pokračovat v zapojování
do mírového procesu Středního východu. Východní a jižní dimenze
naší externí politické akce by měla být vyvážená.
3.2 POLITIKA OBRANY A BEZPEČNOSTI
3.2.1 O
 branná politika Evropské unie spoléhá především na implementaci trvalé strukturované spolupráce (PeSCo)
Tento nástroj byl založen v rámci Lisabonské úmluvy, která zavádí
možnost pro klíčovou skupinu států Evropské unie vyvinout spolupráci
na poli obrany. Aktivovala ji roku 2017 velká skupina 25 členských
států (vyloučena byla pouze Velká Británie, Dánsko a Malta). PeSCo
umožňuje skupině členských států převzít reciproční závazky týkající
se zvýšení a koordinace výdajů na obranu, účasti v evropských
programech spolupráce v oblasti zbraní a posilování provozních
schopností jejich armád. Mezitím byl zřízen druhý mechanismus,
Fond evropské obrany, jehož účelem je financovat výzkum ve vojenské
oblasti (13 miliard eur). A v červnu 2018 vznikla iniciativa European
Intervention Initiative (EII), která spojuje 9 zemí, s cílem provádět
společné externí intervence.
Kromě toho by měl být hledán model pro regulaci a obranu kybernetického prostoru v evropském měřítku. Kybernetický prostor se
nepochybně stal místem konfrontace, kde se hrubé jednání proti
počítačovým systémům států, kritické infrastruktuře nebo společnosti
se strategickými zájmy staly každodenností a mohou nyní absolutně a
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nevyvratitelně ovlivňovat naši obranyschopnost a interní bezpečnost
i působit systémově na fungování našich společností. Není pochyb, že
takové útoky budou brzy fatální. Proto musí EDP vynutit návrhy, aby
byla na evropské úrovni zajištěna efektivní trestní reakce na kybernetické zločiny, byla prosazena sdílená kultura bezpečnosti IT a
přispívala ke spolehlivé a bezpečné digitální Evropě.
3.2.2 Boj proti hrozbě terorismu
Dnes – a v posledních letech – představuje zabezpečení primární
pochybnost pro všechny občany Evropské unie, zejména po několika
teroristických útocích na území Evropy. Hrozba terorismu se neustále
a rychle mění. Je to polymorfní, endogenní a exogenní hrozba. Je to
také mnohostranná hrozba, protože terorismus má mnoho forem: tzv.
„islamistický“ terorismus, ale také extrémně pravicový a extrémně
levicový terorismus. Pokud chceme s touto hrozbou, která útočí na
naše evropské hodnoty, efektivně bojovat, musíme poskytnout účinné,
vícenásobné a koordinované odpovědi.
Hrozba terorismu se týká každého z nás: má vliv na Evropskou unii
jako celek, protože teroristé mohou velmi snadno překročit fyzické i
nehmotné hranice. Proto je zásadní, aby Evropa reagovala a Unie mohla
vytvářet skutečný prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.
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Naše doporučení:
> Musíme založit veškerou naši politiku boje s terorismem na klíčovém
principu: rovnováhy mezi potřebou bezpečnosti a respektu k
zásadním právům a evropským hodnotám! Ve světle zatajování
a tváří v tvář odmítání našich evropských hodnot musíme chránit
základní práva a respektovat naše demokratické hodnoty! Ochrana
soukromí je zásadním právem, musíme odmítat vývoj společnosti
založené na obecném sledování, ve kterém bude každý považován
za podezřelého!
> Musíme maximalizovat přidanou hodnotu Evropské unie s ohledem
na výměnu informací a spolupráci! Nemůžeme bojovat proti hrobě
terorismu bez spolupráce a výměny informací. EU zde hraje zásadní
roli! Toho by mělo být dosaženo využitím a posilováním evropských
agentur, například skrze využití Europolu jako skutečné autority
pro evropskou politiku se skutečnou iniciativní mocí. Pokud jde o
sledovací služby, EDP vítá zavedení akademie European Intelligence
Academy (Académie du Renseignement) jako prvního důležitého
kroku posilování spolupráce s cílem dosáhnout z dlouhodobého
hlediska vzniku skutečné evropské sledovací agentury!
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> Musíme bojovat se základními příčinami tím, že zintenzivníme naše
snahy při boji proti radikalizaci! Nemůžeme omezit naši reakci na
zásady zabezpečení! Musíme se zapojit do skutečné analýzy naší
společnosti: do integrace, sociálního blaha, zaměstnání, abychom
rozuměli tomu, proč jsou občané, a zejména mladí, stále radikálnější.
Boj s radikalizací vyžaduje také vypořádání se s kanály, jejichž prostřednictvím se šíří teroristická propaganda, jak na internetu, tak ve věznicích.
Musíme zajistit všechny zdroje a znalosti a využít je k včasné detekci a
prevenci radikalismu a k eliminaci radikalizace tam, kde je již přítomna.
> Musíme zbavit teroristy možnosti jejich financování a prostředků pro
akce! Abychom zabránili teroristickým útokům, musíme se zaměřit na
základní příčinu problému: financování. Proto musíme bojovat na více
frontách, stejně jako teroristické organizace. EU také musí předem
uplatnit svou politiku, aby byla krok napřed před terorismem, a to
například skrze regulaci nově se objevujících kryptoměn.
> Musíme teroristy usvědčit: pro větší harmonizaci mezi členskými
státy! V poslední době, po pádu kalifátu se vynořila zásadní otázka
„navrátilců“ a byla zahájena soudní řízení s osobami zatčenými v
Sýrii, Iráku nebo na kurdském území. To platí i pro lidi, kteří přišli z
vězení. Každý musí být souzen a každý má práva. Státy to nemohou
ignorovat. Unie musí jednat tím, že harmonizuje sankce v jednotlivých státech a poskytne přinejmenším pokuty! Rovněž musíme
rozšířit moc budoucího evropského veřejného žalobce na vážné
transnacionální zločiny a terorismus!
>D
 alší posilování kontroly externích hranic EU: Potřeba chránit
naše externí hranice nesmí žádným způsobem podporovat rozvoj
zmatečnosti ohledně migrace a terorismu: nesmíme zapomínat, že
70 % útoků provádějí občané Evropy! Naše Unie musí však chránit
své externí hranice, zejména skrze poevropštění agentury Frontex,
evropské agentury pro ochranu pobřeží a hranic!
3.3 GLOBÁLNÍ A PRAGMATICKÝ PŘÍSTUP K MIGRACI
Evropa čelí jedné z největších migračních výzev od druhé světové války.
Příčiny jsou známy: změna geostrategických zájmů, ozbrojené konflikty,
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diktátorství, porušování lidských práv, nedostatečné vedení, poškozování životního prostředí, klimatické změny, endemická chudoba.
Opatření přijatá v posledních letech byla unilaterální a vedla k malému
počtu výsledků za vysokou cenu. To jsou specifická opatření, která
ukázala, že dopady imigrace nelze zpracovávat zvlášť. Migrace vyžaduje
komplexní a integrovaný přístup, který řeší výzvy v podobě zneužívání
výhod imigrace. Místní a regionální úrovně je třeba začlenit do procesů
rozhodování. Regionální a lokální autority jsou samozřejmě blízko
možným problémům, potřebám a skutečné situaci na pracovním trhu.
Tato znalost je klíčovým prvkem ve zlidšťování migrační politiky.
Nový a komplexní přístup EDP by měl být založen na těchto osách:
3.3.1 Společná správa externích hranic
Musíme reformovat Schengen. EDP podporuje zavedení společných
standardů pro kontroly prováděné na externích hranicích a znovuzavedení integrovaného systému pro zvládání těchto hranic. Programy
týkající se mezinárodních vod a záchranné programy a boj proti
zločineckým sítím zapojeným do obchodování s bílým masem musí
být realizovány koordinovaným způsobem a akce agentury Frontex
prostřednictvím systému Eurosur (Evropský systém sledování
pobřeží) musí být zintenzivněny, což členským státům umožní sdílet
obrázky a data o situaci na vnějších hranicích v reálném čase.
3.3.2 Spolupráce se zeměmi původu a přeprava
Prevence u zdroje je zásadní pro omezení masivního příchodu
imigrantů po evropských pobřežích. Taková spolupráce se musí
odehrávat v různých oblastech, aby byly zvládány toky migrace a byl
zaručen mír a bezpečnost, propagována demokratická konsolidace
a podpořen ekonomický růst nad rámec pomoci s rozvojem. Nový
rámcový program partnerství pro migraci schválený Unií v červenci
2016 byl pozitivně posouzen v září 2017, takže navrhujeme v tomto
programu pokračovat, prohlubovat jeho implementaci v prioritních
zemích a rozšiřovat ho na více zemí. S ohledem na nasazení expertů v
zemích původu a tranzitu Unie udržuje vojenské a občanské školení a
mise demokratické podpory v několika zemích, což by mělo být rozšiřováno a prohlubováno. Nakonec podporujeme zvyšování povědomí
a šíření přesných informací v zemi, kde vznikají rizika a náklady
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spojené s nepravidelným překračováním hranic a pobyty v Evropě, a
spoléháme na samotné emigranty, kteří mají tyto hrozné zkušenosti.
3.3.3 Boj s nelegálním obchodováním s imigranty
Téměř 90 % migrantů, kteří se dostanou na pobřeží Evropy, se tam
dostanou na základě zprostředkování místních mafií navázaných na
různé organizované zločinecké organizace po celém světě, které jsou
zapojeny do obchodování s bílým masem, do prodeje drog nebo praní
špinavých peněz. Je proto nezbytné uvažovat o komplexním, multidisciplinárním a přeshraničním přístupu, posílení provozní spolupráce na
vyšetřování, soudním stíhání a trestání takových činností, sledování
jejich finančních toků a používání technologického rozvoje ke zjišťování
podvodů v oblasti dokumentů, zintenzivnit mechanismy poskytované v
plánu akcí proti obchodování s migranty a v rámci Eurojust o pašování
migrantů s cílem zjistit překážky v oblasti trestního stíhání a spolupráci justice.
3.3.4 P
 ropagace politiky vracení, opětovného přijetí a opětovné
integrace
Efektivní a humánní politika vracení je klíčovým odrazujícím
prostředkem pro nelegální imigraci jak pro imigranty, tak pro
mafie a mezinárodní zločinecké organizace. V současné době není
tato politika vracení plně efektivní a překupníci to vědí. Je proto
nezbytné vylepšit tyto mechanismy aplikované členskými státy velmi
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různorodým způsobem. Měli bychom začít tím, že zintenzivníme
provozní spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi členskými
státy, agenturami EU a zeměmi původu migrantů. Členské státy by
měly více využívat potenciál Evropské agentury pro ochranu hranic
a pobřeží a dát jí právo repatriovat zachráněné imigranty do přístavů
v bezpečných zemích a zajistit azylový, migrační a integrační fond na
podporu aktivit jejich vracení. Z toho důvodu by se měl zvýšit počet
lidských zdrojů agentury Frontex, aby v roce 2027 měla 10 000 členů.
Je také zásadně důležité vytvořit jasné legální rozlišení mezi povinnostmi a právy humanitárních nevládních organizací, evropských
agentur a autorit členských států.
3.3.5 Harmonizace práva na azyl
Uprchlická krize ukázala, že stávající systém je neadekvátní pro plnění
potřeb. Žádosti lidí, kteří usilují o azyl, nejsou jednotně zpracováváni
mezi jednotlivými členskými státy. To podporuje sekundární pohyby,
„azyl na vyžádání“, zneužití azylového systému a předkládání žádostí v
několika zemí, které jsou již nasycené současným migračním tlakem,
což vede k tomu, že některé z nich znovu zavádějí kontroly na vnitřních
hranicích. Existuje potřeba zkontrolovat pravidla azylů pro zajištění,
že jsou povinnosti sdíleny a žádná země není pod jakýmkoli dalším
migračním tlakem pro zajištění lepších podmínek. Reforma by zajistila
efektivnější azylový systém a usnadnila boj se zneužíváním. Revize
systému by měla umožnit větší konzistentnost azylových postupů za
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podmínky získání mezinárodní ochrany a podmínek přijetí. Reforma
Dublinského nařízení, klíčového prvku společného azylového systému,
musí být dokončena, protože určuje, která země je zodpovědná.
3.4 P
 ŘETVOŘENÍ NAŠÍ EVROPSKÉ OBCHODNÍ POLITIKY PRO VĚTŠÍ
ÚČINNOST A PŘIJATELNOST
Jednou z hlavních priorit nového parlamentu bude zajistit, že evropské
obchodní zájmy budou nejlépe vyřizovány v transparentnějším a demokratičtějším rámci. Evropská unie musí lépe reagovat na celní bariéry a
přísněji vyžadovat dodržování norem. Stávající model vyjednávání volných
obchodních dohod Evropskou komisí v úplném utajení již není udržitelný.
Na jednu stranu mají občané pocit, že jsou vyloučeni: lídři ověřují
mandáty vyjednávání s obecnou indiferentností, autorizují ratifikaci
úmluvy o prvcích spadajících do kompetence na evropské úrovni a
následně povzbuzují debatu občanů o ratifikaci prvků spadajících do
kompetence Parlamentu. V závislosti na národních praktikách některé
státy do tohoto procesu zapojují své parlamenty a veřejné mínění do
větší nebo menší míry. Vrácení do rukou občanů je tedy nezbytné v
době, kdy se volný obchod stává skutečným sociálním problémem.
EDP proto navrhuje toto:
3.4.1 Musíme přetvořit vrácení volného obchodu do rukou občanů
potvrzením klíčové role Evropského parlamentu ve veřejném mínění
jako nástroje pro demokratické zkoumání smluv (jejich ratifikací)
a zapojením národních parlamentů jako nástrojů pro demokratické zkoumání jejich představitelů (kteří ověřují mandáty o jednání a
dohody, o nichž jedná Komise). Tyto debaty musí probíhat před přidělením mandátu Komisi, aby byly transparentnější a konstruktivnější.
Evropský parlament také musí vyvinout nové postupy stimulující
informovanou debatu občanů, která respektuje různorodost názorů,
například prostřednictvím digitální platformy občanů.
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3.4.2 Propagace, dohody nové generace na evropské úrovni, které
splňují tyto podmínky
> Jsou to opravdové nástroje pro změnu životního prostředí tím, že
učiní z Pařížských dohod nezbytnou podmínku, bez níž by smlouvy
byly anulovány a zrušeny. Porušení bude představovat přímé riziko
pro každého, kdo poruší své klimatické závazky, a odrážet závazek
Evropské komunity: volný obchod, ano, ale ne každý druh obchodu.
> Jsou ještě více environmentálně omezující vůči rozvinutým zemím.
Příslušné dohody o volném obchodu musí mít velmi nízký marginální
environmentální dopad. Například využíváním ekologických režimů
dopravy a výroby (ekologičtější režimy lodní dopravy – například
zemní plyn, nové režimy výroby s nízkým dopadem atd.).
>Z
 aručují členským státům právo na důvěru v úkoly, které určí.
>P
 osilují preventivní zásady s ohledem na bezpečnost potravin.
> Umožňují členským státům mluvit jednotným hlasem k hlavním
hráčům na mezinárodní scéně (Čína má vůči Evropě jednotnou
strategii, Evropa má 28 strategií vůči Číně).
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Evropská demokratická strana (EDP), kterou založili François Bayrou
a Francesco Rutelli v roce 2004, je centristickou evropskou politickou
stranou, která sdružuje politické strany a poslance Evropského parlamentu, kteří chtějí, aby Unie byla blíže občanům, kteří v ní žijí.
Jako nadnárodní politické hnutí má EDP v úmyslu vybudovat
evropskou demokracii, která je zakořeněna ve společných hodnotách
míru, svobody, solidarity a vzdělávání a má ambici hrdě potvrdit svou
kulturu v budoucím světě.
Členové Evropské demokratické strany společně připravili volební
prohlášení pro evropské volby 2019, v němž předkládají své návrhy
pro lepší Evropu.
Co-présidents

François Bayrou

Francesco Rutelli

Secrétaire générale

Délégué général

Marielle de Sarnez

Gérard Deprez
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