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1.

Nesmíříme se s krizí hodnot, které vedou
k vymírání Evropy.
Proto tolik usilujeme doma i v Bruselu o rehabilitaci postavení rodin s dětmi. Chceme Evropu
co nejvíce přátelskou k rodinám a ve všech ohledech bezpečnější zejména pro naše děti, proto posilujeme solidaritu nejen mezi regiony, ale také
tu mezigenerační založenou na hluboké úctě k lidské důstojnosti. Prosadíme také Evropské rodinné pasy – slevy na jízdné a vstupné v celé EU. Posilujeme evropský lékařský výzkum respektující
bioetické principy. Zvyšujeme dostupnost nejúčinnějších léků a medicínské postupy prodlužující aktivní život Evropanů. Důsledně bojujeme proti chudobě i za práva žen na vzdělání,
svobodnou volbu a rozvoj zdravotnictví v rozvojových zemích. Lidská práva hájíme po celém světě. Zpřísňujeme podmínky pro nelegální migraci v EU a potíráme organizovaný zločin, který
nezná hranice. Zvláště bojujeme proti zneužívání
dětí, dokonce přes internet.

2.

Finanční a legislativní podpora zaměstnanosti včetně inovačních projektů i pro malé firmy
a programy celoživotního vzdělávání – to je náš
evropský i český recept na dlouhodobou prosperitu. Je také nejlepším lékem proti hospodářské
krizi, namísto dotací na nadbytečnou spotřebu zboží. Nekompromisně potíráme nekalé obchodní praktiky. Zejména bojujeme proti dovozu
nebezpečných výrobků a padělků z Asie. Chráníme férovou soutěž, tradiční české produkty a zlepšujeme postavení spotřebitelů v EU.

3.

Dokážeme snížit ceny energií a naši závislost na zahraničních zdrojích plynu a ropy.
Prosadíme totiž společnou energetickou politiku,
která sjednotí náš postup vůči Rusku a Iráku
a umožní plné propojení dodávkových sítí. Zrušíme
omezení na čerpání podpory pro energetické
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úspory domácností a podniků. Tím budeme
také čelit i klimatickým změnám. Účinně chráníme
rozmanitost a zdroje přírody ve společné Evropě pro budoucí generace.

NAŠE PLOTY
SPOJUJÍ...
...připojte se na
www.evropske-volby.cz

Splnili jsme, co jsme slíbili!
Čtvrt miliónu našich občanů nám dalo důvěru
a nezklamali jsme je. Prosadili jsme svůj program
díky své pověstné pracovitosti a díky mocné podpoře nejsilnější Evropské lidové strany. Jejím jediným českým členem je právě KDU-ČSL.
Zkušení, pilní, a proto nejúspěšnější
z českých europoslanců.
Přesvědčte se na www.evropske-volby.cz.

SPOLEHLIVÍ V TĚŽKÉ DOBĚ

Váš hlas rozhodne, zda budeme
dál odpovědně hájit tyto hodnoty
a program v Evropském
parlamentu.
Přijďte 5.– 6. června k volbám
a zvolte ty, kteří nezklamou.
V sázce je naše společná
budoucnost v Evropě.

