
Election 2017

Party Positions by Issue

prepared by VS

1

ANO 2011 ČSSD KDU-ČSL
Prioritním zájmem naší země je pevné ukotvení ČR ve fungující 

a akceschopné Evropské unii. Přes nadnárodní instituce má ČR 

možnost většího vlivu na dění na kontinentu, než kdyby 

Evropu ovládaly pouze velké evropské státy. Plné zapojení do 

rozvíjejícího se evropského trhu je životně důležité pro českou 

exportně orientovanou ekonomiku.

Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v 

jejím jádru. Podporujeme, aby Česká republika směřovala k přijetí 

eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně 

výhodné. Prvním krokem k přijetí evropské měny bude vstup do 

systému směnných kurzů ERM II, který nám umožní nastavit 

stabilní a výhodný kurz koruny. Současně však požadujeme, aby 

Evropská unie zavedla nástroje skutečné sociální konvergence, 

tedy sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů v EU.

Připravíme přijetí eura.

Zaměříme se na důležité oblasti, kde EU má nebo může mít 

přidanou hodnotu, což je třeba ochrana vnějších hranic, 

společná bezpečnost, další rozvoj a liberalizace vnitřního trhu, 

jeho ochrana před nekalými praktikami, a to jak zevnitř, tak 

zvnějšku, zajištění konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství, jednotný digitální trh, energetická unie, oběhová 

ekonomika, ochrana spotřebitele apod.

Evropská unie má dohlížet na funkční trh, a proto má také ručit 

za stejnou kvalitu zboží a služeb pro všechny. Naši občané mají 

právo na stejnou kvalitu – především potravin – jako naši západní 

sousedé. Proto budeme prosazovat pravidla, která zamezí 

vytváření jakýchkoli dvojích standardů pro „bohaté“ a „chudé“ 

členské státy.

Jednu z priorit české evropské 

a zahraniční politiky spatřujeme v  

regulaci migračních toků a  eliminaci 

ilegální migrace. Zvýšíme finanční 

příspěvky do programů rozvojové 

pomoci. Podporujeme užší spolupráci 

členských států EU při ochraně vnějších 

hranic a zajištění vnitřní bezpečnosti EU. 

Podpoříme reformu společné azylové 

politiky s cílem stabilizovat země 

v evropském sousedství a efektivní 

návratovou politiku.

Budeme prosazovat reformy vedoucí k zefektivnění aktivit 

Unie a odstranění zbytečné administrativní zátěže. Chceme 

jasně rozlišovat, kde nám EU může pomoci, a kde si naopak 

lépe poradíme sami. Cílem je reformovat Unii tak, aby dělala 

méně, ale mnohem lépe.

Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v 

jejím jádru. Podporujeme, aby Česká republika směřovala k přijetí 

eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně 

výhodné. Prvním krokem k přijetí evropské měny bude vstup do 

systému směnných kurzů ERM II, který nám umožní nastavit 

stabilní a výhodný kurz koruny. Současně však požadujeme, aby 

Evropská unie zavedla nástroje skutečné sociální konvergence, 

tedy sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů v EU.

Chceme, aby ČR aktivně prosazovala své 

zájmy v  EU. Zasadíme se o  posílení 

pozice Parlamentu ČR a  jeho odborných 

kapacit i častější využívání tzv. klauzule 

o subsidiaritě.

Stanovení konkrétního data přistoupení k euru musí odpovídat 

ekonomickým zájmům ČR, občanů a firem. Aktivně podpoříme 

reformu eurozóny s cílem posílit hospodářskou a finanční 

stabilitu Evropy, tak aby to bylo v souladu se zájmy ČR. Je 

třeba zajistit, bez ohledu na další vývoj v eurozóně, aby se 

neznevýhodnilo postavení států, které zatím euro nemají. V 

případě, že se eurozóna v následujícím volebním období 

významně nereformuje, nebudeme euro přijímat.

Pro naše hospodářství potřebujeme rovné postavení českých 

podniků na vnitřním trhu a odstranění neférových bariér.

Zasadíme se o  odstraňování zbývajících 

bariér s  cílem dosažení úplného 

jednotného vnitřního trhu v celé EU 

a rozvoj jednotného digitálního trhu.

Musíme uzavřít vnější evropskou hranici, důsledně se bránit 

proti nelegální migraci, bojovat s pašeráky, a hlavně celou 

situaci řešit mimo evropský kontinent. To je nejen náš národní 

zájem, ale i zájem celé Evropy, za který musíme v Bruselu 

bojovat. 
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KSČM ODS STAN TOP09
KSČM také požaduje evropskou integraci na 

rovnoprávnějším základě. Českým zájmem 

není být proti společné Evropě, ale jde o to 

mít vliv na tvorbu společných pravidel a zde 

byly vlády ČR nezodpovědně pasivní. Za tím 

účelem požadujeme zásadní institucionální 

proměnu EU, aby byla posílena role volených 

orgánů oproti exekutivním, aby byla znovu 

zvážena dělba politik na úrovni regionální, 

národní i nadnárodní a evropských politik a 

znovu zváženy které mají být rozhodovány 

většinově a které jednomyslně.

Zrušíme: Povinnost přijmout euro – ČR 

se musí sama rozhodnout, zda a kdy 

euro přijme (trvalá výjimka). Prosadíme: 

Rovnoprávné postavení členů a nečlenů 

eurozóny, aby státy platící eurem 

neměly v EU větší práva než státy s 

vlastní měnou.

Hrát mnohem aktivnější roli na summitech EU i při 

diplomatických jednáních v rámci evropských 

struktur - podle principu “aktivně ovlivňovat 

rozhodování EU, nevymlouvat se na ni doma”.

Co prosadíme: Budeme se plně podílet 

na rozvoji EU, která je klíčem k naší 

dobré a stabilní budoucnosti. Budeme 

hrdými Evropany, kteří si uvědomují 

úspěch evropské integrace.

Potřeba je v řešení migračních krizí klást 

důraz na řešení jejích příčin, stabilizaci 

poměrů v místě jejího vzniku a větší 

odpovědnosti států, které se spolupodílely 

nebo zapříčinily destabilizaci tamních režimů. 

Kvóty na přijetí běženců si vnutit nedáme.

Prosadíme: Jednání o jasnějším 

vymezení kompetencí EU a o navrácení 

části kompetencí zpět na národní 

úroveň; EU toho bude dělat méně, ale 

lépe.

Prvním krokem bude vyjasnění priorit a kompetencí 

v oblasti zahraniční politiky a vztahů k EU mezi 

Ministerstvem zahraničních věcí, Kanceláří 

prezidenta ČR, Úřadem vlády a ostatními 

ministerstvy, vyjasnění vztahů mezi českou 

diplomacií a rodící se diplomacií EU (Evropská služba 

vnější akce). Východiskem je, že zahraniční politiku 

formuluje vláda.

Prosadime: Co nejrychlejší vstup do 

eurozóny, který posílí naší pozici v EU.

Prosadíme: Skutečnou pravomoc 

národních parlamentů kontrolovat a 

případně zablokovat návrhy evropských 

regulací a na vlastní návrh zrušit již 

platné nadbytečné normy a opatření, 

což zvýší demokratickou kontrolu EU.

Zároveň si uvědomujeme nutnost reformy institucí 

EU, která by posílila demokratické principy a 

legitimitu EU, daleko více přiblížila Unii občanovi a 

občana Unii. Řešením stávající krize integračního 

procesu není vícerychlostní Evropa, která by z 

podstaty Evropskou unii spíše rozdělovala, než 

spojovala, ale konsenzus o dalším společném 

směřování založeném na prohlubování vnitřního trhu 

EU, nikoliv omezování stávajících svobod.

Prosadime: ČR jako součást rychlejšího 

pruhu integrace EU.

Prosadime: Rovnoprávné postavení 

členů a nečlenů eurozóny, aby státy 

platící eurem neměly v EU větší práva 

než státy s vlastní měnou.

Při zavádění evropského práva zhodnotit, zda 

navrhovaný zákon neobsahuje ustanovení nad rámec 

povinností stanovených EU. Pokud ano, požadovat 

zdůvodnění a zhodnocení dopadů.

Prosadime: Postavíme před voliče fakta 

a budeme neúnavně vysvětlovat, že 

„oni“ jsme ve skutečnosti „my“.

Prosadíme: Výjimku ze společné azylové 

a migrační politiky.

Stanovíme podmínky, za kterých ČR vydá definitivní 

politické rozhodnutí o konkrétním termínu vstupu do 

ERM II a následně do eurozóny. Naše mezinárodní 

závazky nezpochybňujeme.

Co nepřipustíme: Odchod z Evropské 

unie ani pořádání nesmyslných referend 

za vystoupení z EU.

Prosadíme: Možnost států dobrovolně 

zvolit míru další integrace v jednotlivých 

oblastech (flexibilní integrace).

Aktivně podpoříme vytvoření jednotného digitálního 

trhu, volného toku dat v rámci EU i ve styku se 

třetími zeměmi v rámci mezinárodních obchodních 

dohod, potírání protekcionistických opatření např. 

k lokalizaci dat.

Co nepřipustíme: ČR se nesmí ocitnout 

na periferii EU.

Budeme tak klást důraz na prevenci a předcházení 

konfliktů efektivním zacílením rozvojové pomoci a 

zahraničněpolitické spolupráce. V případě eskalace 

napětí je nutné využít všech dostupných nástrojů 

krizového managementu (mírové mise apod.) s 

důrazem na komplexní rekonstrukci po skončení 

konfliktu. Včasná prevence migrace je účinnější a 

levnější než řešení jejích následků. Zároveň 

předpokládáme větší a koordinovanější ochranu 

vnějších hranic EU.

Co nepřipustíme: Nebudeme čelit 

populismu v Evropě tím, že se sami 

staneme populisty.

Co nepřipustíme: Omezení volného 

pohybu lidí za prací ani jiné omezení 

základních svobod Unie.

Co nepřipustíme: Neztratíme víru ve 

společnou Evropu a v její hodnoty, jako 

jsou demokracie, mír a prosperita, a 

budeme usilovat o to, aby co nejvíce lidí 

význam těchto hodnot pochopilo.
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