
VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

2009–2014

www.kdu.cz



Je čas správného rozhodnutí!

Váš HLAS rozhoduje ve volbách do Evropského parlamentu 5.–6. červ-
na 2009 o kvalitě naší společné budoucnosti v Evropě.

Proč máte dát SVŮJ HLAS právě kandidátům z KDU-ČSL?

Protože nechcete ztratit své zaměstnání a jistoty kvůli politikům, kteří
s dnešní hospodářskou krizí chtějí bojovat neúčinnými „recepty“ na-
šich pradědů a vábí voliče populistickými sliby!

Protože nechcete, aby v Evropě měli hlavní slovo liberální a socialističtí
politici, kteří trvale relativizují evropské hodnoty, a uvolňují tak prostor
pro extremismus a terorismus!

Protože nehodláte svůj osud svěřit politikům, kteří pro české občany a fir-
my nehnou prstem a nebojují za české výrobky na evropském trhu!

Protože si nepřejete, aby se Vaše děti a vnoučata doslova přiotrávily
z některých dětských hraček a potravin vyrobených např. v komunis-
tické Číně.

Jen KDU-ČSL Vám garantuje, že je již od roku 1996 pevnou součástí
největšího evropského křesťanskodemokratického politického uskupení
Evropské lidové strany. Jen KDU-ČSL bude v Evropském parlamentu
bojovat za Evropskou unii, která je silná, je schopná se domluvit, je
ochotná bojovat za své občany a která je bude chránit před negativní-
mi vlivy globalizovaného světa.

Jen KDU-ČSL má evropské poslance, kteří nezklamali a po uplynulých pět
let byli těmi nejúspěšnějšími z českých poslanců!

Proto přijďte 5.–6. června 2009 k volbám a dejte SVŮJ HLAS evropským
poslancům z KDU-ČSL, protože co slíbili, to splnili, a mnohé navíc!

Váš HLAS je důležitý! Děkujeme za něj!
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Úvod

Rok 2009 je těžkým rokem, jaký nikdo v Evropě neočekával. Přinesl
hospodářskou krizi, vyšší riziko nezaměstnanosti, nejistotu a obavy. Právě
v takové situaci se ukáže skutečná síla společnosti. Na místě není rezigna-
ce ale odhodlání a vůle nastartovat obrat k lepšímu. První příležitost k tomu
představují volby do Evropského parlamentu, které jsou důležité pro
naši budoucnost v Evropské unii. Jsme totiž v momentě, kdy boj proti
krizi vyžaduje moudrost, nadhled, rozhodnost a pospolitost. Nikoli však
ideologizující přístupy. Prožíváme i krizi hodnot. Ohrožuje nás meziná-
rodní terorismus a organizovaný zločin. Přibývá lidí, kteří z pohodlnosti ne-
chtějí mít děti, a tak Evropa stárne a vymírá. Změna klimatu a oteplování
planety vyžadují znovunalezení respektu ke zdrojům přírody. Tyto globál-
ní problémy dokážeme řešit jedině společně, to je v Evropské unii. Ale jen
bude-li stabilní, rozhodná a akceschopná. Nikoli rozhádaná, neschopná,
bez hodnot a vlastní identity, jak si někteří politici urputně přejí.

Evropa již ušla dlouhou cestu. Evropská lidová strana a její členské strany
(KDU-ČSL je členem již od roku 1996!) přispěly k rozvoji Evropské unie
mnohem více než ostatní strany. U základů spojené Evropy stáli právě
křesťanští politici. Idea společné Evropy byla založena na hodnotách,
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jako je svoboda podmíněná odpovědností, úcta k důstojnosti kaž-
dé lidské bytosti a lidské práci, solidarita s těmi, kteří ji potřebují,
a mírové řešení vzájemných rozporů. To všem zemím Evropské unie
umožnilo žít více než 50 let v míru, v bezpečí a prosperitě.

Ostatní strany v tomto krizovém roce 2009 nabízejí řešení, před který-
mi varujeme. Sociální demokraté uchopili krizi jako nástroj k tomu, aby
prosazovali svůj zastaralý program plíživého znárodňování, přemrštěného
ochranářství a zvýšené osobní spotřeby zadlužující naše děti a vnuky. My
naopak chceme zachovat ověřené sociálně tržní hospodářství, které
zachovává rovnováhu mezi volným trhem a sociální citlivostí. Euro-
pesimisté zneužívají krizi ke strašení občanů „odcizeným a přebyrokrati-
zovaným“ Bruselem, aby legitimizovali své pokusy co nejvíce oslabit
Evropskou unii. My jsme naopak odhodlaní Evropskou unii modernizo-
vat tak, aby dokázala co nejúčinněji chránit všechny evropské obča-
ny před negativními důsledky globalizace a nezabývala se nepod-
statnými věcmi.

Jinými slovy, tyto volby do Evropského parlamentu v roce 2009 před-
stavují skutečně zlomový okamžik: vyhrají nezodpovědné experimenty

nebezpečně si zahrávající s osu-
dem Evropy, nebo zvítězí myš-
lenka bezpečné budoucnosti
založené na hodnotách svobody,
solidarity a schopnosti se rozum-
ně domluvit?

Naše křesťanskodemokratická po-
litika je tradičně založená na me-
zigenerační solidaritě a solida-
ritě bohatších s chudšími.

Usilujeme o dodržování lidských
práv, a proto prosazujeme systé-
mové zavedení lidskoprávních
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doložek do všech mezinárodních hospodářských smluv. Usilujeme
o mírové řešení konfliktů na Blízkém východě a v dalších oblastech.
Usilujeme o společnou rozvojovou pomoc s finančním podílem a kon-
trolou čerpání pomoci národními parlamenty rozvojových zemí. Usiluje-
me o cílenou nikoli povšechnou sankční politiku vůči režimům, které hru-
bě porušují základní lidská práva.

Prosperita pro každého českého
a evropského občana

Pro KDU-ČSL a další národní strany tvořící Evropskou lidovou stranu ne-
představuje hospodářství jen džungli ekonomických zájmů či hromadu málo
srozumitelných čísel a ukazatelů. Naopak – je to rámec, který slouží všem
občanům, aby mohli spořádaně žít ve společnosti založené na principech
respektu k jedinci, svobody, solidarity a sociální soudržnosti. Je to sociálně
tržní hospodářství. Jsme si vědomi, že bez rozumného udržitelného hospo-
dářského rozvoje nemůže existovat sociální soudržnost a politická stabilita.

Současná finanční krize byla způsobena krátkozrakým nezodpovědným
jednáním některých bankovních společností a nedostatkem kontroly nad
globálním finančním systémem. Z tohoto důvodu musíme v současné době
zavést do finančního systému pořádek a definovat roli dohledu nad finan-
čními trhy a hospodářstvími. Nadále nesmíme dopustit, aby si finanční
sektor jen tak „shrábl zisk“ a na občanech nechal břemeno finančních
dluhů a ztrát. Proto usilujeme o rozumnou regulaci finančních trhů, aby
se podobná finanční krize v budoucnu už neopakovala. Dnešní kritická si-
tuace v boji proti finanční krizi potřebuje dodatečné rozpočtové výdaje.
Ty však musí být časově limitovány. Nesmíme žít na úkor budoucích
generací svých dětí a vnuků!

Zásadně se stavíme proti protekcionismu. Je největší deformací, která
může otřást fungováním celé existence EU.

5



Naše priority v oblasti prosperity a v boji proti finanční a hos-
podářské krizi jsou:

✔ udržení zaměstnanosti pomocí podpory podnikání;

✔ soustavné snižování schodku státního rozpočtu;

✔ rozvoj školství a celoživotního vzdělávání s důrazem na pod-
poru vyšší mobility studentů a výzkumných pracovníků, včet-
ně podpory cizojazyčné gramotnosti, protože schopnost ko-
munikace na evropské i globální úrovni je nezbytným
předpokladem pro plné využití potenciálu jednotného trhu;

✔ viditelná podpora vědy a výzkumu, vědomostní ekonomiky,
aby z nás nebyla „montovna“ Evropy;

✔ přiměřený dohled nad světovými finančními a bankovními
službami, regulace spotřebitelských úvěrů a hypoték, ome-
zování nepřiměřených bankovních poplatků;

✔ volný pohyb pracovních sil a služeb v rámci EU bez bariér;

✔ výraznější podpora zejména inovativních malých a středních
podniků a celkové zjednodušení podnikatelského prostředí;

✔ zkvalitnění právního rámce k duševnímu vlastnictví s důra-
zem na práva uživatelů a veřejný zájem;

✔ podněcování investic do „zelených technologií“ a úspor tak,
aby se v budoucnu snížila energetická závislost;

✔ stanovení pevného data přijetí eura, které vidíme jako cestu
k větší měnové a ekonomické stabilitě.
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Evropa jako bezpečné místo pro šťastný
a spokojený život

Terorismus, zvláště druhy fanaticky laděného džihádu, ohrožuje naše zá-
kladní hodnoty. Z tohoto důvodu musí Evropská unie zlepšovat účinnost
nástrojů bojujících proti terorismu. Musíme si uvědomit fakt, že meziná-
rodním terorismem byla zrušena pomyslná hranice mezi problémy „do-
mácími“ – českými a problémy „mezinárodními“ – jakoby vzdálenými.
V globalizovaném světě se totiž všechno dotkne všech, ať už bydlí
v kterékoliv části planety. Evropa jako bezpečné místo proto znamená
mnohem lepší boj proti organizovanému zločinu a předcházení ile-
gální imigrace.

Naše priority při vytváření Evropy jako bezpečného místa pro
obyvatele jsou:

✔ modernizace evropského sociálního modelu zvýšením po-
dílu osobní odpovědnosti a posílením solidarity vůči těm,
kteří ji skutečně potřebují;

✔ posílení pravomocí Europolu pro boj proti organizované-
mu zločinu a nelegální imigraci;

✔ boj proti zločineckému obchodu s „bílým masem“ – zakotve-
ní ochrany práv obchodovaných osob do všech politik týka-
jících se boje s chudobou, diskriminací, násilím, korupcí a porušo-
váním lidských práv obecně na národních a evropské úrovni;

✔ cílená opatření proti pedofilii, včetně kontroly internetu;
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✔ důsledné potírání nelegální migrace a zjednodušení legální mi-
grace implementací „modrých karet“ pro oblasti hospodářství,
které jsou pro členský stát potřebné a výhodné;

✔ zavedení společné azylové politiky eliminující její zneužívá-
ní ekonomickými žadateli o azyl, posílení práv rodinných pří-
slušníků skutečných politických azylantů včetně práv dětí na
školní výuku a přístup ke všem zdravotním službám.
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Dostatek kvalitních a zároveň cenově dostupných
potravin, bezpečného zboží a služeb

Co pomůže občanovi EU, když bude sice co možná nejvíce chráněn před dů-
sledky globalizace, ale nebude mít co jíst? Pro šťastný a spokojený život je tře-
ba zajistit i dostatek kvalitních a zároveň cenově dostupných potravin
a nezávadných výrobků a služeb z ostatních odvětví. Naší prioritou je ochra-
na dětí před nebezpečnými výrobky a službami. Není nám lhostejné, že
český i evropský trh zaplavují nekvalitní asijské výrobky či zdravotně závadné
potraviny – viz příklad melaminové aféry v Číně. Vadí nám, že občané nedo-
stávají za své peníze odpovídající standard objednaných služeb.

Chceme například i nadále bojovat za to, aby naše děti nosily kvalitní
a zdravotně nezávadné boty, které jim v pozdějším věku nezpůsobí
zdravotní újmu. Dále usilujeme o to, aby si naše děti hrály jen s bez-
pečnými hračkami, oblékaly si zdravotně nezávadné oblečení, jedly
zdravotně nezávadné potraviny a mohly se bezpečně pohybovat
prostředím internetu.

Budoucnost patří jen té společnosti, která si váží rodiny a její péče
o děti.

Naše priority v boji proti závadným výrobkům a službám jsou:

✔ chránit český a evropský trh před zdravotně závadnými po-
travinami, oblečením, hračkami a dalším zbožím zejména asij-
ské produkce důslednou kontrolou dovozu zboží;

✔ zlepšení ochrany spotřebitele zvýšením informovanosti o jeho prá-
vech a také pomoc při jejich vymáhání – a to i mimosoudní cestou;

✔ zlepšení dostupnosti informací o složení na obalech a eti-
ketách potravin;
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✔ vyvíjet úsilí o získání ochrany pro tradiční české výrobky
v rámci systémů zeměpisného označení a ochranné známky EU;

✔ podpoření spotřebitelských organizací, které jsou pro ochra-
nu spotřebitele před závadnými potravinami a dalším nekvalitním
zbožím klíčové;

✔ ochrana před nekalými a agresivními obchodními praktika-
mi, zejména u nejvíce ohrožených částí společnosti – seniorů, dětí
a mladistvých;

✔ výrazné posílení práv uživatelů internetu a nových technologií;

✔ zemědělská politika Evropské unie musí najít takovou vnitřní rov-
nováhu, aby dokázala zabezpečit dostatek co možná nejkva-
litnějších potravin zároveň cenově dostupných za podmínky
udržení konkurenceschopnosti a trhu;

✔ chceme podporovat kvalitní českou zemědělskou produkci
a výrobky našich potravinářských firem;

✔ podpora zachování tradičního vinařství jako součásti kul-
turní identity venkova;

✔ důstojné zacházení se zvířaty nejen v zemědělské výrobě.
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Boj proti oteplování zeměkoule
a možnosti získávání energií pro každý den

Globální oteplování je realitou. Budoucnost lidstva závisí na naší schop-
nosti rozvíjet více udržitelných cest využívajících obnovitelné zdroje. Na-
víc je třeba počítat s omezením produkce skleníkových plynů, které
oteplování také způsobují.

Řešení těchto složitých otázek se nachází jedině v odvážném a rychlém
rozhodnutí směrem k novým moderním a efektivním technologiím. Sou-
časná finanční a ekonomická krize by se měla využít právě k tomu, aby-
chom začali modernizovat své ekonomiky. Musíme je podněcovat
k vytváření nových pracovních míst v oborech, které v budoucnu ušet-
ří množství energií potřebných pro další rozvoj lidstva. Zároveň takovou-
to modernizací pomůžeme zredukovat množství emisí.

Energetická politika je pro KDU-ČSL otázkou nejvyšší důležitosti – ovliv-
ňuje nejenom naši ekonomiku, ale dotýká se i naší svobody. Předklá-
dáme rozumné a účinné řešení bez experimentů, které nepřinesly žádná
nebo minimum pozitiv. Naším cílem je taková energetická politika, která
se pokusí předejít krizím, které odborníci očekávají v teplárenství již v roce
2014 (omezení domácích zdrojů hnědého uhlí) nebo v roce 2020 v ob-
lasti elektroenergetiky. Česká republika při správně zvolené energetické
koncepci pro výrobu elektrické energie může tento problém významně
utlumit a posunout ho za horizont roku 2050.

V rámci Evropské unie budeme podporovat optimalizaci investičních
nákladů na základě mezinárodní spolupráce v energetice, např. vzá-
jemnými dodávkami v distribučních soustavách elektrické energie a v pří-
hraničních městech a obcích i tepelné energie.

Podle odhadů nezávislých expertů se minimálně po roce 2020 stane Čes-
ká republika dovozcem a nikoliv exportérem elektřiny. Rostoucí spo-
třebu nenahradí obnovitelné zdroje, které by měly v optimálním případě
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pokrýt 1/5 spotřeby. Proto KDU-ČSL zahájila debatu o možnostech, kte-
ré nabízejí bezpečné atomové elektrárny – dle zkušeností zejména
z Francie, kde dosahuje jaderná energie celkového podílu na spotřebě
energie až 80%. Považujeme jadernou energii za bezpečnější i ze stra-
tegického hlediska – zásoby uranu jsou na rozdíl od ropy a zemního ply-
nu v politicky stabilních oblastech světa; dále považujeme jadernou ener-
gii za ekologickou – z hlediska produkce CO2 – a za levnou na jednotku
vyrobené energie.

KDU-ČSL není lhostejná ke každý rok se opakující situaci s „utažením ko-
houtků“ plynu v Ruské federaci. Odmítáme, aby Rusko touto formou
„prosazovalo“ své zájmy, a neblaze tak ovlivňovalo život mnohých oby-
vatel Evropy. Jedinou cestou je aktivní hledání vhodných cest ke snížení
celkové energetické závislosti na Rusku.

V souvislosti s výhledem na zvyšující se spotřebu elektřiny v dalších dese-
tiletích je třeba myslet na nejchudší obyvatele a jasně definovat mož-
nosti řešení tzv. energetické chudoby. Je nepřípustné, aby pro část
obyvatel bylo v zimních měsících vytápění jejich domova z finančních dů-
vodů nedostupné!

Naše priority v boji proti klimatickým změnám a v hledání zdro-
jů energie jsou:

✔ společná energetická politika EU odstraňující překážky pro trh, sni-
žující monopoly, která otevřením trhu s energiemi sníží jejich ceny
a dobudováním sítí umožní diverzifikaci zdrojů a nižší závislost na
cenové politice Ruska;

✔ podněcování Evropy k rozvoji zelených technologií založených
na důkladném zkoumání;

✔ vzrůst podílu obnovitelných zdrojů energie by měl v energe-
tickém mixu do roku 2020 dosáhnout 20%;
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✔ využívání nukleární energie musí být plnohodnotnou součástí
boje za snižování emisí CO2 a prostředkem k posilování energe-
tické soběstačnosti Evropy;

✔ jasně definovat možnosti řešení tzv. energetické chudoby;

✔ podpora programů vedoucí ke snižování energetické náročnosti
podniků i domácností;

✔ omezování postavení monopolů v oblasti energií a jejich di-
stribuce pomocí právních pravidel a posílením liberalizace toho-
to odvětví;

✔ podporujeme další zateplování (tepelnou izolací) budov, kterým
je možné snížit tepelné ztráty až o 45%, pomocí zvýhodněných
úvěrů nebo účelových státních a evropských dotací;

✔ hledání vhodných cest ke snížení celkové energetické závislosti
na Rusku (např. projekt nového plynovodu Nabucco).

Vymírání obyvatel Evropy aneb jak naložit
s demografickými změnami

Tím, že se téměř v celé Evropě rodí méně dětí, čelí kontinent stárnutí
svého obyvatelstva. Evropská unie se již zaměřila na tuto oblast a přijala
program podporující zaměstnávání či dobrovolnictví seniorů v případě, že
o to stojí. V tomto kontextu pohlížíme na rodinu jako na základní sta-
vební kámen naší společnosti. Rodina střeží naše tradiční hodnoty,
a proto ji musíme podporovat a chránit. Naším cílem je pro své děti
a vnuky vytvořit lepší, bezpečnější a prosperující Evropu. Rodinná
politika musí zůstat doménou členských států; role EU v této oblasti má
být jen ve formě podpory a koordinace společných snah členských zemí.
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Naše priority v oblasti podpory rodiny jsou:

✔ podporování škol a vzdělávacích systémů pro naše děti i do-
spělé v rámci jejich celoživotního vzdělávání, to je tím pravým zá-
kladem k budoucímu růstu a prosperitě;

✔ motivování rodin mít více dětí pomocí finančních podpor
a usnadněním přechodu rodičů do zaměstnání po ukončení ma-
teřské dovolené;

✔ prosazování prorodinné politiky s důrazem na vyšší legisla-
tivní ochranu dětí, včetně dětského spotřebitele;

✔ usnadnění flexibilních forem zaměstnávání, zejména na čás-
tečný úvazek, které umožňují zajistit vhodnou rovnováhu mezi
pracovním a rodinným životem; 

✔ prosazování programů, které zajistí seniorům prožití důstojné-
ho stáří;

✔ zajistit vysoce kvalitní zdravotní péči dostupnou všem ob-
čanům, zlepšit přístup k nejmodernějším lékům a léčebným po-
stupům, nastavení transparentnějších postupů při stanovování cen
léčiv a účinný boj proti padělaným léčivům, zvýšení kvality zdra-
votní péče díky mezinárodnímu systému akreditací a rozšíření práv
pacientů zejména při ošetření či hospitalizaci v zahraničí;

✔ zachování citlivého přístupu k bioetickým otázkám;

✔ zvýšení práv zdravotně postižených a boj proti jejich diskri-
minaci; 

✔ zlepšení koordinací sociálních systémů jednotlivých členských států;

✔ provedení reformy penzijního systému – naše děti a vnuci ne-
smí doplatit na liknavost a neochotu dnešních politiků k reformě
penzijního systému, který by se bez nynějších zásadních změn v bu-
doucnu zhroutil.
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V O L E B N Í  P R O G R A M  P R O  V O L B Y  D O  E P  2 0 0 9 – 2 0 1 4

Sjednocená Evropa jako silný světový hráč

Celá Evropská unie v současné době čelí mnohem více nebezpečí než před
20 lety. Proto je zcela zásadní, aby Evropa ve světě hrála aktivní roli a ne-
byla jen pasivním „otlounkánkem“, který musí všechno vytrpět. Evropa
se musí umět jako „jeden muž“ postavit za svou odpovědnost a dokázat
jednat ve prospěch svých občanů! Nesmí být zahleděna do svých
mnohdy malicherných vnitřních problémů. Musí pečlivě vyhodnocovat ja-
kékoliv nebezpečí, které by jejím občanům hrozilo, a aktivně proti němu
zasáhnout. Je třeba doslova „opečovávat“ významné transatlantické part-
nerství, aby byl v Evropě zachován trvalý mír a prosperita.

Turecko sehrálo důležitou roli v dějinách Evropy po 2. světové válce. Jako
člen NATO bylo Turecko hradbou proti sovětskému imperialismu. Tu-
recko je v tomto ohledu náš spojenec v NATO a významná země, která
se nachází ve stejném hospodářském prostoru. Plné členství tak velké
a kulturně i hodnotově odlišné země, jakou Turecko je, vnímáme jako
možné riziko z hlediska vytváření a posilňování evropské identity.Také
EU by však plné členství tak obrovské země nevstřebala a dokonce by
to mohlo ohrozit její samotnou existenci! Z těchto důvodu jsme proti
vstupu Turecka do EU a preferujeme pro Turecko formu privilego-
vaného partnerství s EU. Pro KDU-ČSL končí hranice EU na hrani-
cích s Tureckem. 

Naše priority v oblasti silné Evropy jsou:

✔ proměna globálních institucí do nových rolí – např. posílení
kontrolních rolí nad světovým finančním trhem, aby se předešlo
budoucí finanční krizi, reforma OSN a její přeměna do efektivnější
a transparentnější instituce;
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✔ efektivní a více koordinovaná rozvojová pomoc směřující do
lokálních komunit nejpotřebnějších zejména v Africe s důrazem
na takovou formu pomoci, která postaví místní na vlastní nohy –
tj. ve smyslu rčení: „Dejte člověku rybu a nakrmíte ho na jeden den.
Naučte ho chytat ryby a nakrmíte ho na celý život.“ 

✔ Evropská bezpečnostní a obranná politika musí obsahovat stra-
tegickou dohodu se Spojenými státy a dalšími spojenci o lep-
ším sdílení zdrojů vojenských struktur, financí a expertního výzkumu;

✔ sousedská politika Evropské unie musí pečlivě rozlišovat jed-
notlivé státy v bližším i vzdálenějším sousedství a možnosti spolu-
práce s nimi; 

✔ EU musí zároveň prosazovat jednotné standardy na posuzová-
ní stavu lidských práv ve třetích zemích a převést povinnost
dodržování lidských práv do svých obchodních smluv;

✔ důrazný mezinárodní tlak na autoritářské a totalitní státy, ze-
jména na Bělorusko, Čínu, Kubu a Severní Koreu;

✔ EU musí Turecku jasně sdělit, že maximum spolupráce mezi Turec-
kem a EU bude na bází privilegovaného partnerství.
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