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1.1. Podpora vzdělání a výzkumu.
Vzdělání je kapitálem, kterým může disponovat každý. Stále více platí, že čím vyšší
vzdělání, tím vyšší šance na uplatnění na trhu práce. Podporu vzdělání proto záro-
veň považujeme za důležitý nástroj boje proti nezaměstnanosti…
… Zvláštní důraz je tedy třeba položit na nutnost celoživotního vzdělávání…

… Finanční prostředky vynakládané v EU na výzkum výrazně zaostávají za ostatními
vyspělými ekonomikami…

… Klíčový význam má rozvoj moderních technologií a jejich zpřístupnění širokým
vrstvám společnosti a zejména též malým a středním podnikům, které jsou motorem
evropské ekonomiky. Chceme, aby Rada pro výzkum sídlila v České republice…

…Zvláštní pozornost chceme věnovat biotechnologii…
…Biotechnologie má však své etické hranice, jejichž překročení by znamenalo váž-
ný zásah do lidské důstojnosti…
…Ve shodě s principem lidské důstojnosti odmítáme, aby lidský zárodek byl použí-
ván jako nástroj neomezené individuální seberealizace bez ohledu na následky.

1.2. Podpora malých a středních podniků
Malé a střední podniky jsou motorem evropské ekonomiky. Malé a střední podniky
tvoří přes 99% společností v EU a zajišťují 66% všech pracovních míst. Mimořádně
tak přispívají k ekonomickému růstu. Konkrétní kroky by měly mít podobu vytvoře-
ní pravidel na zpružnění pracovního trhu, odstranění zbytečných administrativních
překážek a zajištění snazšího přístupu k informacím, k finančním a kapitálovým zdro-
jům a k novým technologiím. Budeme nekompromisně trvat na rovných podmínkách
pro všechny evropské podnikatele…

1. KDU-ČSL pro sociálně tržní a konkurenceschopnou
evropskou ekonomiku 

SLIBY
Volební program KDU-ČSL pro volby do EP 2004
– výtah konkrétních bodů programu

CHYBY
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Poslanec Jan Březina jako stínový zpravodaj přispěl k prodloužení platnosti 6. rámco-
vému programu pro vědu a výzkum a jako stínový zpravodaj k jednomu ze zvláštních
programů 7. rámcového programu k výraznému navýšení prostředků na vědu a vý-
zkum. Tento program zjednodušuje přístup ke grantům EU a umožňuje tak pružnější
financování vědeckých projektů. Poslanci podporovali změny zaměstnaneckých politik
členských států směrem k vyšší podpoře celoživotního vzdělávání. Společně s kolegy
z frakce Evropské lidové strany prosadili zvýšení prostředků na vědu a výzkum v rám-
ci pětiletého rozpočtu EU. Dále prosazovali uznávání dosaženého vzdělání přeshra-
ničně u směrnice o uznávání profesních kvalifikací a také se zaměřili se na podporu
vzdělávání žen, zejména v rozvojovém světě. Poslanci vystupovali na podporu umístě-
ní sídla Agentury Galileo v Praze (agentura odpovědná za nový evropský systém sate-
litní navigace), včetně uspořádání výstavy na její propagaci v Evropském parlamentu.

Poslankyně Zuzana Roithová působí v parlamentní skupině pro bioetiku, kde hájila
bioetické principy v Nařízení o léčivých přípravcích pro moderní terapie. Postavila se
proti legislativě, která by umožňovala hybridy a chiméry, čili transplantaci lidské DNA
do zvířecích embryí či naopak. Poslanci bojovali proti využívání evropských grantů na
eticky kontroverzní výzkumné projekty a angažovali se při nominování českého od-
borníka na křesťanskou bioetiku do Etické komise předsedy Evropské komise.

Poslankyně Zuzana Roithová jako první místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitele prosazovala konkrétní podporu malých a středních podniků
(živnostníků) jako hlavní hledisko ve veškeré legislativě o vnitřním trhu. Poslanci KDU-
ČSL přispěli k prosazení Programu pro konkurenceschopnost a inovace určeného na
podporu malých a středních podniků a k navýšení jeho prostředků v porovnání s před-
chozím obdobím. Zasazovali se o rozšíření používání informačních technologií nejen
ve státní správě, aby malé a střední podniky mohly vyřizovat administrativní záleži-
tosti na dálku pomocí internetu, ale i přeshraničně bez nutnosti osobní účasti na úřa-
dech – např. podle nového celního kodexu bude možné veškeré celní deklarace či-
nit elektronicky. Poslanci podpořili větší působnost informačního servisu SOLVIT

SPLNĚNO
Co poslanci KDU-ČSL v Evropském parlamentu skutečně udělali pro

naplnění volební programu KDU-ČSL pro volby do EP 2004
– výtah konkrétních splněných bodů 
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1.3. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí
EU musí být místem, kde není obtížné založit firmu. Podporujeme proto odstranění
nadbytečné právní regulace a usnadnění přístupu k počátečnímu kapitálu nutnému
pro rozjezd podnikání. Odstraníme administrativní bariéry při zakládání firem. Zajistí-
me skutečnou realizaci podpůrných programů pro naše podnikatele a to nejenom ve
městech, ale i na venkově. V EU budeme prosazovat zájmy lidí před zájmy byrokratů.

Za důležitý předpoklad příznivého ekonomického prostředí považujeme poctivou
a účinnou soutěž daňových systémů Naše koncepce je založena na společné defini-
ci daňového základu u těch daní, které jsou významné z hlediska jednotného trhu,
tedy u daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Určení konkrétní výše daňové
sazby pak chceme ponechat na jednotlivých členských státech…

…Naším dlouhodobým cílem je snížení celkové kvóty daňového zatížení. Vysoké da-
ňové sazby odrazují investory a negativně tak dopadají na míru nezaměstnanosti.

1.4. Vytváření nových pracovních míst
Skutečné řešení problému nezaměstnanosti spočívá v lepší možnosti nezaměstna-
ných nalézt uplatnění na trhu práce. Naše politika se proto zaměří na podporu re-
kvalifikačních programů, reformu trhu práce spočívající v jeho zpružnění a zavede-
ní motivačních nástrojů a na podporu celoživotního vzdělávání…
…Základní parametry systému sociálního zabezpečení musí zůstat zachovány pro ty,
kteří se o sebe z objektivních důvodů nedokáží postarat sami a pro ty, kteří se z nej-
různějších důvodů ocitli přechodně v nouzi…

1.5. Vyrovnávání ekonomických rozdílů mezi evropskými regiony – účinněj-
ší strukturální politika

…Budeme požadovat, aby v souvislosti s rozšířením EU došlo k navýšení rozpočtů
strukturálních fondů, z nichž se regionům poskytují finanční prostředky na realizaci
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zdarma, který pomáhá podnikatelům při komplikacích s přeshraničním podnikáním
a prosazovali lepší přístup pro malé a střední podnikatele k nejnovějším technologi-
ím, zejména důrazem na levnější dostupnost mobilního internetu.

Poslanci KDU-ČSL se výrazně angažovali při projednávání Aktu malého podnikání za-
měřeného na odstranění byrokratických překážek. Důsledně bránili konkurence-
schopné evropské podnikatele vůči nemravným praktikám v globalizované ekono-
mice ze strany asijských podniků, zejména neúnavně hájili zájmy poctivých malých
a středních podniků z Evropy proti dumpingovým praktikám čínské ekonomiky. Pos-
lankyně Zuzana Roithová podobně významně jako v sektoru služeb ovlivnila ze své
pozice první místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele zjed-
nodušení podmínek pro podnikatele při obchodováním se zbožím přeshraničně
v předpisech upravujících uvádění výrobků na trh.

Poslanci KDU-ČSL  hájili ponechání národní suverenity ve stanovování daní. U spo-
třebních daní podpořili dorovnání rozdílu sazeb u tabákových výrobků jako jeden
z nástrojů určité prevence následných zásadních zdravotních problémů.

Poslanci dále hájili i evropské politiky, kteří nelákají investory ze třetích zemí odpou-
štěním daní, což  by negativně působilo na evropské podnikatele, ale podporují in-
ovativní projekty s vysokou přidanou hodnotou nejnovějších technologií ve shodě
s Lisabonskou strategií.

KDU-ČSL v Evropském parlamentu prosazovala modernizaci Evropského sociálního
modelu pro potřeby globalizované ekonomiky 21. století, který by umožňoval sklou-
bení a náležitou rovnováhu profesní aktivity a rodinného života a zasazovala se o ra-
cionální zlepšení pracovních podmínek v řadě sektorů - mimo jiné pro lékaře např.
při úpravě pohotovosti a stanovování maximální pracovní doby. Kromě vytváření po-
litického tlaku na některé staré členské státy, aby otevřely své pracovní trhy pro ob-
čany nových členských států, KDU-ČSL  prosazovala proaktivní opatření pro co nej-
vhodnější kvalifikační předpoklady mladých lidí při vstupu na evropský pracovní trh
zejména podporou studentské mobility napříč EU.

Poslanci KDU-ČSL  se zasazovali o přísné udržení principu solidarity bohatších ev-
ropských regionů s regiony chudšími a také se angažovali v otevření možnosti vyu-
žití evropských peněz i na opravy panelových domů v ČR. Bedlivě bděli nad projek-
ty transevropských dopravních staveb, které vedou skrze české území a na jejich
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projektů zejména v oblasti dopravní infrastruktury a životního prostředí. Chceme
z těchto prostředků postavit a opravit silnice…

…Zároveň však budeme podporovat zefektivnění administrativy a organizace struk-
turální pomoci a důslednou kontrolu využívání poskytnutých finančních prostředků.

Prosadíme, aby naše regiony měly stejné šance čerpat prostředky podpůrných fondů EU
jako kraje jiných členských zemí. Problémy se budou řešit především tam, kde vznikají.  

2.1. Podpora výzkumu a aplikace v oblasti biotechnologií a biovýroby
…Zajištění souladu zemědělské produkce s životním prostředím je důležitým před-
pokladem citlivého využívání přírodních zdrojů. Budeme prosazovat, aby zeměděl-
ské výrobky splňovaly vysoké požadavky z hlediska životního prostředí.

2.2. Podpora zemědělců jako ochránců krajiny
…farmáře motivovat k aktivní ochraně venkovské krajiny a biodiversity a k užívání
produktů a prostředků, které nepoškozují životní prostředí. Optimální péče o zvířa-
ta je nejenom základním etickým požadavkem, ale i požadavkem garantujícím vy-
sokou kvalitu zemědělské  produkce.

2.3. Zvětšení objemu prostředků na rozvoj venkova
Finanční prostředky na rozvoj venkova dnes představují asi 10% prostředků vyna-
kládaných v rámci unie na zemědělství. To považujeme z hlediska výše uvedených
cílů za nedostatečné. Jsme přesvědčeni, že připravovaná reforma společné země-
dělské politiky by měla stanovit rozvoj venkova jako jednu z hlavních priorit.

2. KDU-ČSL pro evropské zemědělství jako novou
kulturu venkova



C O  J S M E  S P L N I L I 7

pozitivní či negativní dopad, např. zlepšení kvality silnic v ČR a zároveň zamezení
zbytečnému znečišťování využitím dopravních prostředků šetrnějších k životnímu pro-
středí v ČR.

Poslanec Jan Březina jako zpravodaj ke zprávě o boji proti finančním podvodům v EU
přispěl k vytvoření tlaku na důslednou kontrolu využívání finančních prostředků EU
a podpořil větší elektronizaci systému žádostí o strukturální pomoc a zjednodušení
systému zejména v oblasti inovací.

Poslanci KDU-ČSL  přispěli k prosazení výhodnějších podmínek pro čerpání struktu-
rálních fondů na období 2007–2013, mj. uznatelnost DPH, uplatnitelnost soukro-
mých zdrojů, pravidlo n+3 umožňující delší dobu čerpání, zvýšení finanční spoluú-
časti EU ze 75% na 85%. Naše regiony získaly možnost čerpat v období 2007-2013
přes 700 miliard korun, což je příležitost, která se nebude opakovat.  

Poslankyně Zuzana Roithová byla zpravodajkou
legislativy o nových potravinách, kde prosadila další pojistky proti neetickému pou-
žití biotechnologií, zaměřila se na zvýšení bezpečnosti a kvality potravin, zejména pro
dětskou výživu a spoluvytvářela legislativu na tzv. ekoznačku, která nově sleduje še-
trnost celého životního cyklu u výrobků a jejich produkce.

KDU-ČSL v Evropském parlamentu podpořila soubor legislativních zpráv, které se vě-
nují problematice na snižování užívání pesticidů a jejich škodlivých vlivů na lidské
zdraví, podpořila předpisy na zvýšení kvality pozemních vod a zasazovala se o pod-
poru trvale udržitelného rozvoje nejen v EU, ale i při poskytování rozvojové pomoci
chudým státům třetího světa.

Poslanci KDU-ČSL  prosazovali, aby připravované reformy společné zemědělské po-
litiky byly zaměřeny na poskytnutí větší podpory do nezemědělského rozvoje ven-
kova a do inovací. Poslanci bojovali za ochranu českých a moravských vinařů, když
v nařízení o společné organizaci trhu s vínem je zachováno doslazování či bude přís-
něji chránit označení původu.
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2.4. Zajištění odpovídající sociální a ekonomické podpory pro zemědělce ži-
jící na hranici životního minima.

V oblasti zemědělství klademe důraz na jeho sociální funkci. Budeme proto podpo-
rovat opatření zaměřená na zlepšení životních podmínek a ekonomických příležitostí
na venkově. Naším cílem je podpořit zaměstnanost jako prevenci vylidňování ven-
kovských oblastí.

3.1. Posílení policejní a soudní spolupráce
…Jsme pro integraci Europolu do struktury EU a pro posílení Eurojustu…
…Eurojust by měl získat právní subjektivitu a s tím související výraznější úkoly zejmé-
na v oblasti komunikace a výměny informací.

Podporujeme vytvoření institutu evropského žalobce na ochranu finančních zájmů EU
jako účinný prostředek boje s finanční kriminalitou v nadnárodním měřítku.

3.2. Jednotná definice trestných činů majících přeshraniční charakter
Jedná se zejména o obchod s drogami, obchodování s lidmi, počítačovou kriminali-
tu, praní špinavých peněz a podobně. Tento druh trestné činnosti představuje váž-
né ohrožení společných zájmů, a vyžaduje proto účinnou reakci ze strany EU.

3.3. Zajištění bezpečnosti vnějších hranic EU
…navrhujeme vytvoření evropského bezpečnostního sboru ochrany vnějších hranic
EU, od něhož si slibujeme zvýšení účinnosti boje s organizovaným zločinem. Je třeba
co nejvíce využít možností spolupráce, abychom organizovaný zločin odhalili  již na
vnějších hranicích EU a zabránili mu tak proniknout na naše území, kde je jeho potí-
rání nesrovnatelně obtížnější.

3.4. Společná azylová a imigrační politika
...považujeme za potřebné vytvoření jasných standardů azylové a imigrační politiky
při současném ponechání prostoru pro členské státy provádět vlastní regulaci. Pod-
porujeme zavedení rychlého azylového řízení založeného na jednotné definici uprchlí-
ka podle Ženevské konvence a na přesném vymezení práva azylu.  Obchodní a aso-
ciační dohody, které EU uzavírá s třetími zeměmi, by měly obsahovat repatriační
klauzule…

3. KDU-ČSL pro bezpečnější Evropu
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Poslanec Jan Březina opakovaně vyzýval k tomu, aby první návrh reformy společné
zemědělské politiky nediskriminoval české farmáře nadměrnými škrty dotací pro vel-
ké farmy, které jsou právě v ČR silnou tradicí. Tlak přinesl své ovoce, výsledná po-
doba návrhu je v tomto směru férová! Zasadil se o to, že připravovaná reforma spo-
lečné zemědělské politiky počítá s navýšením prostředků na rozvoj venkova.  

Poslankyně Zuzana Roithová hájila rozšíření pravo-
mocí Europolu zejména v oblasti nejvážnější kriminality, tj. koordinovaném postupu
proti pachatelům přeshraničnímu obchodování s lidmi, zneužívání dětí, drogové a fi-
nanční kriminality a prosazovala větší elektronizaci justičních a vyšetřujících orgánů.

Poslanci KDU-ČSL  podpořili zpřísňující legislativu proti praní špinavých peněz a za-
sazovali se o zpřísnění postupu EU proti zneužívání „daňových rájů“.

KDU-ČSL v Evropském parlamentu se zaměřila na prosazování účinnějšího boje pro-
ti pedofilům páchajících trestné činy zejména rozšiřováním dětské pornografie na in-
ternetu.

Poslanci KDU-ČSL  podpořili schválení rozšíření Schengenského prostoru o nové člen-
ské státy včetně ČR.  Poslanec Jan Březina pomáhal odblokovat situaci v Evropském
parlamentu tím, že přesvědčoval zejména poslance ze starých členských zemí, aby
proces schvalování uměle nenatahovali. Poslanci podpořili vytvoření agentury Fron-
tex (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích člen-
ských států Evropské unie) a její umístění ve střední Evropě.

Poslanci se zasazovali o usnadnění přílivu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích
zemí, zároveň však varovali před snižováním nároků pro nekvalifikované pracovníky
z neevropských zemí – podporovali nicméně zvyšování hospodářské pomoci zemím
v bezprostředním sousedství EU v rámci politiky sousedství, především vůči zemím
ve východní Evropě.
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3.5. Společný boj proti terorismu
Jedná se o dlouhodobý úkol, přičemž mnoho potřebných opatření již bylo v období
od 11. září 2001 přijato. Společnou prioritou nyní musí být uvádění těchto opatře-
ní do praxe, zejména pokud se týče institutu evropského zatykače a s ním souvise-
jících opatření. Je třeba přijmout společnou definici terorismu, založit pravomoc EU
zmrazit aktiva občanů EU zapojených do terorismu a teroristům neustupovat. Dal-
šími kroky budou posílení pravomocí evropské policie (Europolu), společného ev-
ropského prokurátora a vzájemné uznání výkonu práva ve všech členských zemích.

4.1. Kvalitní institucionální rámec SZBP
Vítáme zřízení funkce tzv. Evropského ministra zahraničí, který bude jak členem Rady
ministrů zahraničí členských států, tak i členem Evropské komise. SZBP tak získá
komunitární rozměr, což považujeme z hlediska perspektivy jejího dalšího vývoje za
správný krok…

4.2. Upevňování a rozvíjení transatlantického partnerství
…evropská obranná politika nesmí být budována s ambicí nahradit nebo vytěsnit
transatlantickou spolupráci, ale s cílem doplnit ji o schopnost Evropy samostatně
řešit regionální konflikty na svém území.

4.3. Upevňování a rozvíjení ostatních strategických partnerství
... Prioritou by měla být spolupráce se zeměmi v bezprostředním sousedství EU a ostat-
ními zeměmi nacházejícími se v její blízkosti… se zeměmi jihovýchodní Evropy,  se
zeměmi Středozemí; s Ruskem, Ukrajinou a ostatními postsovětskými republikami…

…Zahraničně politická aktivita EU na asijském kontinentu by se neměla vyčerpat pro-
cesem  ASEM (Asian-European Meeting), ale musí pokračovat i spoluprací s ostat-
ními geopoliticky významnými asijskými zeměmi Japonskem, Indií a Čínou. V oblas-
ti Latinské Ameriky považujeme za důležité upevnit biregionální strategické partnerství
se zeměmi Mercosuru…

4.4. Vytváření evropské obranné politiky
…cílem evropské obranné politiky by měla být jednak schopnost rychle a účinně
zasáhnout v případě regionálního konfliktu na evropském kontinentu, popřípadě

4. KDU-ČSL pro jednotný a silný hlas Evropy ve světě
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Poslanec Jan Březina se angažoval ve prospěch zavedení eurozatykače do právního
řádu ČR, zejména v souvislosti s rozhodováním Ústavního soudu o souladu euroza-
tykače s českým ústavním pořádkem. Poslanci zdůrazňovali, že zavedení evropské-
ho zatykače neohrožuje suverenitu členských států a naopak zvýší vymahatelnost
práva, což se později v praxi potvrdilo.  

Poslanci KDU-ČSL se angažují ve prospěch schválení Lisabonské smlouvy, která po-
čítá s posílením akceschopnosti EU v oblasti zahraniční politiky. Poslankyně Zuzana
Roithová vytrvale prosazovala nutnost, aby EU vystupovala jednotně vůči třetím ze-
mím, zejména velmocím jako je Čína, a to hlavně v mezinárodním obchodě. Proto
prosazovala jednotné vystupování ve Světové obchodní organizaci.

Poslanci KDU-ČSL  podporovali zvýšení spolupráce v rámci transatlantického part-
nerství nejen v obranné či zahraničněpolitické oblasti, a to prostřednictvím Transat-
lantické legislativní rady, Transatlantické hospodářské rady či Transatlantického spo-
třebitelského dialogu.

KDU-ČSL v Evropském parlamentu při všech jednáních prosazovala posílení podpo-
ry zemí z východní Evropy (Ukrajina apod.).

Poslankyně Zuzana Roithová zdůrazňovala povinnost Číny a dalších rozvíjejících se
ekonomik převzít evropské standardy životního prostředí, lidských práv (včetně hos-
podářských a sociálních práv) a zákazu dětské práce.

Poslanci KDU-ČSL v Evropském parlamentu podporovali kroky směřující k posílení
evropské obranné a bezpečnostní politiky, která by působila jako silný partner v trans-
atlantické bezpečnostní architektuře.
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v jeho těsné blízkosti, jednak provádění humanitárních operací kdekoli ve světě –
a to v těsné součinnosti s NATO…

4.5. Převzetí většího dílu odpovědnosti za svět
…naším úkolem angažovat se ve prospěch rozvojových zemí a povzbuzovat k akti-
vitě na poli rozvojové a humanitární pomoci i ostatní vyspělé státy světa V rámci účin-
nější pomoci rozvojovým zemím budeme vyzývat k pokračování postupného od-
bourávání vývozních dotací…

5.1. Důsledné prosazování ochrany života od okamžiku početí do přirozené
smrti

Odmítáme jak umělé přerušení těhotenství, tak eutanazii jako nepřirozené a násil-
né postupy směřující proti životu…

…budeme prosazovat a podporovat takové legislativní úpravy a takové programy
a iniciativy, jejichž cílem je pomoci rodičům přijmout každé dítě  i v případech, kdy
se jedná o komplikované nebo neplánované těhotenství…

5.2. Řešení nepříznivého demografického vývoje podporou porodnosti, ni-
koliv imigrací.

…imigrace není řešením… V prvé řadě je třeba se zaměřit na systematické vytváře-
ní takového právního a ekonomického klimatu, který bude příznivě nakloněn rodi-
nám s dětmi…

… Budeme proto usilovat o změny ve školských a vzdělávacích systémech tak, aby
děti byly vychovávány nejen ke schopnosti individuálního sebeprosazení v profesním
životě, ale též k vnímání širší společenské odpovědnosti…

…Budeme také podporovat přijetí opatření umožňující ženám na mateřské a rodi-
čovské dovolené sladit péči o dítě s výkonem povolání.

5. KDU-ČSL pro Evropu respektující rodinné hodnoty
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Poslankyně Zuzana Roithová aktivně působila v delegaci pro Africké, karibské a ti-
chomořské státy zahrnující nejchudší státy světa.

KDU-ČSL v Evropském parlamentu vždy hájila tradiční křesťanskodemokratické hod-
noty. Podpořila vznik Evropské agentury na ochranu lidských práv, která by do bu-
doucna řadu přirozených hodnot, práv a svobod mohla i účinněji chránit. Poslanec
Jan Březina důrazně vystupoval proti tomu, aby se umělé přerušení těhotenství a eu-
tanazie jakýmkoliv způsobem vklínily do evropského práva.

Poslankyně Zuzana Roithová působila ve Výboru pro ženská práva a rovnost pohla-
ví, kde prosazovala racionální konzervativní politiku na podporu rodin, žen a dětí.
Poslanci KDU-ČSL podpořili navýšení finančních prostředků pro program DAPHNE III
zaměřený na prevenci a boj proti násilí na dětech, mladistvých a ženách.

KDU-ČSL v Evropském parlamentu podporovala všechny programy a aktivity pod-
porující politiku na podporu rodin a aktivně vystupovala i ve prospěch velkých rodin
a zlepšení jejich podpory ze strany společnosti. Poslanec Jan Březina se zasazoval
o provázání návrhu Evropské komise na zvýšení mateřské s prorodinnými opatření-
mi na národní úrovni.

Poslanci kladou kvalitní vzdělávání vždy na první místo – zaměřovali proto své pů-
sobení na oblast vysokého školství a celoživotní vzdělávání.

Dále plně podpořili české předsednictví v otázce snahy otevřít diskusi o kvótách na
počet dětí v jeslích a o uznání domácí péče o děti jako rovnocenné k výkonu za-
městnání.
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5.3. Institucionální pojistka: zachování zásady jednomyslnosti v Radě minist-
rů v otázkách týkajících se rodiny a rodinného práva

…začíná vyvstávat potřeba „evropské“ definice rodiny… společnou definici rodiny
v rámci EU je možno přijmout jedině v případě, že bude vycházet z tradičního poje-
tí rodiny, považujícího za základ rodiny manželství mezi mužem a ženou…

5.4. Prosazení zásady, podle níž by všechny orgány EU měly při své činnos-
ti respektovat rodinu a rodinné hodnoty

Nesouhlasíme s iniciativami některých evropských institucí vyzývajícími členské stá-
ty vyvíjet legislativní činnost neslučitelnou s tradičními rodinnými hodnotami. Jsme
přesvědčeni, že rodinné hodnoty patří k tomu nejcennějšímu z duchovního bohat-
ství Evropy, a budeme proto usilovat o to, aby se toto přesvědčení co nejvíce pro-
mítalo do každodenní činnosti evropských institucí…
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Poslanci KDU-ČSL prosazovali přijetí Evropské deklarace o rodině, která by jasně vy-
mezila hranice pravomocí mezi EU a členskými státy v otázkách rodiny a rodinného
práva a vystupovali pro jednoznačné ponechání národní suverenity v oblasti rodiny.
Poslankyně Zuzana Roithová ohradila se proti devalvaci institutu manželství a ro-
dinného života (zejména proti zrušení církevní formy uzavření manželství) v návrhu
občanského zákoníku – protest iniciovaný při té příležitosti podepsalo přes 40 000
lidí a ministerstvo spravedlnosti muselo od svého záměru ustoupit.

Poslanci KDU-ČSL v Evropském parlamentu vystoupili proti umělému sociálnímu in-
ženýrství, kdy evropská levice prostřednictvím Barcelonského cíle 33% dětí v jeslích
do roku 2010 tlačí rodiče v České republice, aby místo domácí péče v rodině byly
děti, co nejdříve poslány do jeslí.


