• ODS je pro vstup do EU v nejbližším možném termínu
• ODS nechce zarovnání národních států do jedné šablony
• ODS trvá na právu českého veta v klíčových otázkách státní suverenity
• ODS chce silnou atlantickou vazbu s USA a silné NATO
• ODS chápe evropskou integraci jako příležitost
k budování svobody, otevřenosti a liberálního řádu

Česká republika požádala o přijetí za člena Evropské unie
v lednu 1996 a právě dnes se stává naše členství dosažitelným cílem.
ODS je přesvědčena, že náš vstup do EU musí být uskutečněn
v nejbližším možném termínu, což předpokládá ukončit jednání
o podmínkách vstupu do konce roku 2002 a podpis přístupových
dohod a jejich parlamentní ratifikaci během roku 2003.
Jedině tak se můžeme stát od 1. ledna 2004 členem a v červnu 2004
se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu. Proto ODS již letos
odstartuje projekt profesionální přípravy svých kandidátů.

Evropská unie se nachází na důležité
křižovatce svého vývoje a my ho chceme ovlivňovat, ne pouze sledovat v roli
diváka. Do našeho přibližování Evropské unii jsme nainvestovali nemalé náklady a ty musíme zhodnotit v podobě
efektů plynoucích z členství. Evropskou
unii vidíme realisticky - jako směs liberalizujících a regulujících prvků, jako
směs mezivládního a nadnárodního
způsobu rozhodování, jako směs spolupráce, ale i nemilosrdného střetu zájmů.
Odlišné názory na poměr, v němž
budou jednotlivé prvky této směsi
namíchány, představují u nás i v celé
Evropě jádro politického sporu
o budoucnost.
Chceme se aktivně zúčastnit práce
Konventu o budoucím uspořádání
EU, protože je jednou z cest k prezentaci a prosazování našich vlastních
představ o budoucnosti evropské
integrace.
Za prvořadou otázku považujeme
ústavní a politické aspekty věci.
Všechno nasvědčuje tomu, že se
Evropa pohybuje směrem k super-

státu. Eurofederalisté dávají jasně najevo, že je pro ně cílem jednotný, nadnárodní státní útvar. To podle nás nevytvoří harmonické soužití
evropských národů, ale může to vyústit do nové vlny národních antipatií, jak se u mnohonárodních či nadnárodních státních útvarů
v minulosti v Evropě často stávalo.
Národní stát pro nás není nepotřebným přežitkem, ale zcela přirozeným
produktem společenského vývoje.
Je potřebným a užitečným nástrojem
správy věcí veřejných i v době
globalizace.
S domácí diskusí o budoucí podobě
EU nejsme spokojeni. Vidíme snahu
omezovat ji na neutrální „proevropské“
proklamace a nemůžeme akceptovat
požadavek na její vyřazení ze seznamu
předvolebních témat či na její „depolitizaci“. Roli jediného možného konceptu
evropské integrace se v naší domácí
debatě snaží hrát importovaný eurofederalismus. Zejména ČSSD a 4K se
pokoušejí všechny ostatní koncepty
označit za nepodstatné nebo je izolovat
jako „antievropské“ a „euroskeptické“.

ODS nevidí budoucnost evropské integrace v umělém zarovnání všech
evropských států do jednoho právního, politického, ekonomického a institucionálního rámce, bez ohledu
na odlišné národní tradice.
Nepodporujeme zvyšování pravomocí
Evropské komise, či snahu o její přeměnu do polohy „evropské vlády“, ani
zvyšování pravomocí Evropského
parlamentu. Uvažujeme o možnosti
vytvoření jeho druhé komory - jakési
„Sněmovny národů“ - složené ze zástupců parlamentů národních.
Při rozhodování v Evropské radě
trváme na zachování práva národního veta v klíčových otázkách národní
suverenity jako je např. fiskální suverenita či zahraniční a bezpečnostní politika.
Zavedení hlasování kvalifikovanou většinou by znamenalo riziko vzniku hlasovacích kartelů a přehlasovávání jednotlivých států proti jejich vůli.
Nepodporujeme vznik Evropy „prvního“ a „druhého“ řádu, tedy jakýchsi
rovnějších mezi rovnými. Koncepce
tvrdého jádra nebo „předvoje“ zakládá
v postavení jednotlivých států nerovnoprávnost.
Otázka zavedení eura - i v případě
našeho brzkého vstupu do EU - je
pro nás zatím předčasná. Přesto, že
jsme již dnes s evropskou měnou
v mnohém svázáni, je účelné ponechat
si po určitou dobu nástroje měnové
politiky ve vlastních rukou.
Důrazně odmítáme sjednocování
daňových sazeb a sociálních, penzij-

ních a zdravotních systémů. Rozdílné
daňové sazby v jednotlivých zemích
EU nechápeme jako „daňový dumping“,
ale jako užitečnou daňovou soutěž.
Země s bohatými sociálními systémy,
vysokými daněmi a vysokými mzdovými náklady by fiskální unifikaci využily
k násilnému dorovnání ostatních na
svou úroveň a k likvidaci konkurenčního prostředí, což je pro nás velmi nevýhodné.
Žádný evropský projekt v obranné
a bezpečnostní oblasti nesmí vést
k oslabení NATO a transatlantické
vazby s USA.
Dnešní formu EU nepovažujeme za
definitivní bod evropského vývoje a za
cíl sám o sobě. Je to nástroj k realizaci
našich cílů, našich národních zájmů.
Těmi jsou především udržení zřetelně
vymezené národní identity, upevňování
mezinárodního právního řádu (v němž
musí platit stejná pravidla pro velké
i malé státy), zajištění územní celistvosti, politické svrchovanosti, nezávislosti,
stability a bezpečnosti České republiky
a otevírání a propojování trhů bez zbytečných překážek.
Je to příležitost k budování prostoru
svobody, otevřenosti a liberálního řádu, nikoliv uzavřené a protekcionistické „pevnosti Evropa“, vymezující se
proti USA a ostatním světovým
centrům a odmítající reformy, které
se jinde osvědčily. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření širokého,
bezpečnostně, ekonomicky a politicky propojeného euroatlantického
prostoru jako jádra světové demokratické civilizace.

A KOHO VY?

Materiál, který se Vám dostává do rukou,
je součástí prezentace názorů ODS.
Vaše dotazy a připomínky k tématu
rádi zodpovíme každý den od 8 do 18 hod.
na bezplatné telefonní lince
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