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Otáčíme EU správným směrem
Deset let na straně českých občanů, pět let proti bruselské byrokracii, 
regulaci a rozhazování

Po celou dobu svého působení v Evropském parlamentu posuzuje ODS všechny projednávané záležitosti vždy 

optikou českých národních zájmů. V Parlamentu proto nehlasujeme v zajetí ideologického pohledu, ale zvažujeme 

případ od případu, jak se konkrétní evropská norma projeví v České republice, jaký bude mít dopad na české občany, 

firmy, živnostníky či spolky.

Reforma místo eurofederace

Na evropském hřišti se nebojíme postavit proti socialisticko-lidovecké většině, která postupuje v prohlubování 

integračního procesu stále kupředu a nevnímá odlišný postoj většinové části evropských občanů a národních států.

Dokladem tohoto našeho postupu je například hlasování proti nové Evropské komisi v roce 2009. Odmítli jsme 

podpořit složení této „evropské vlády“ jako celku, protože jsme nemohli souhlasit s těmi kandidáty na komisaře, 

kteří podporovali zavedení evropských daní či se zasazovali o nadbytečné regulace finančních trhů a centralizaci 

moci do Bruselu.



3.2.

Evropská nefederalistická pravice: Evropští konzervativci a reformisté

Občanská demokratická strana patřila na počátku tohoto funkčního období mezi hlavní iniciátory procesu, v jehož rámci 

vznikla na půdě Evropského parlamentu nová nefederalistická pravicová skupina. Po dlouhé době se ve skupině s názvem 

Evropští konzervativci a reformisté (EKR) podařilo sjednotit strany, které vedle pravicových hodnot, jako je úcta ke svobodě 

a tradici, vyznávají také realistický postoj k evropské integraci. Evropští konzervativci, včetně občanských demokratů, 

neusilují, na rozdíl od neodpovědných populistů, o ukončení evropského integračního procesu, ale o jeho reformu, která 

by do jeho středu vrátila původní ekonomicky liberální hodnoty. Nová eurorealistická skupina si rychle získala své místo 

v evropském politickém spektru a má velkou naději, že její vliv v nynějších evropských volbách ještě naroste.

Během funkčního období se potvrdila klíčová role občanských demokratů ve skupině Evropských konzervativců 

a reformistů. ODS nejenže neztratila žádný vliv, ale jako první česká strana obsadila na čas i funkci předsedy frakce 

a opět získala křeslo místopředsedy Evropského parlamentu. Poslanci ODS měli ve skupině EKR snazší přístup 

ke zpravodajským informacím i projevům na plénu než dříve. 

Kolem skupiny EKR se začala také formovat soustava dalších organizací konzervativní a eurorealistické stranické rodiny. 

Členské strany, jejichž poslanci zasedají ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, vytvořily Alianci evropských 

konzervativců a reformistů (AECR). Této „politické straně na evropské úrovni“, jak tyto subjekty definuje evropská 

legislativa, předsedá Jan Zahradil, což znovu potvrzuje významnou roli ODS v rámci evropského konzervativního proudu.
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Pružná Unie odpovídající 21. století

ODS dlouhodobě prosazuje představu EU jako pružného, ekonomicky otevřeného a dále se rozšiřujícího celku, 

který povede ke koncepci „flexibilní“ či „variabilní “ integrace. Tato koncepce je protikladem evropského unitárního 

superstátu. ODS je již dlouhodobě přesvědčena, že scénář jednostranné a tuhé unifikace není v souladu se zájmy 

českých občanů. Občanští demokraté proto vždy čelili všem iniciativám směřujícím k fiskální či daňové unii, protože 

ty by se v rukou evropských byrokratů staly jen dalším stupněm k vytvoření politické unie a připravily by českou 

vládu o možnost pružně reagovat na domácí i světovou ekonomickou situaci a zajistit prosperitu ČR. Právě z těchto 

důvodů podpořili politici ODS odklad podpisu fiskálního paktu a jeho platnosti pro Českou republiku.

Úsporný unijní rozpočet

Po celou dobu působení v Evropském parlamentu klademe důraz na vyrovnané hospodaření s evropskými rozpočty. 

Vždy jsme odmítali pokusy Evropské komise navyšovat rozpočet bez zásadních reforem hospodaření Unie. Zvláště 

v době krize, kdy dokonce i bruselské orgány ordinovaly členským státům úsporná opatření, jsme trvali na zeštíhlení 

evropského rozpočtu. V tomto snažení o efektivní a hospodárnou Unii jsme vždy stáli na straně členských států 

a proti federalistické většině v Evropském parlamentu. I díky naší snaze se poprvé v historii podařilo prosadit 

úspornější rozpočet, který ale zároveň nepřinesl krácení v oblasti fondů na regionální rozvoj.

Ze stejného důvodu jsme odmítali všechny megalomanské projekty, které by peníze evropských daňových 

poplatníků využívaly na sebeprezentaci evropských politiků nebo zvyšování odměn pro evropské poslance. ODS 

nikdy nepodpořila navyšování poslaneckých náhrad nebo stovky absurdních výdajů Evropského parlamentu, mezi 

kterými vyčnívají náklady na nesmyslně monstrózní návštěvnické centrum nebo na Dům evropské historie, v němž 

si někteří evropští politici budují vlastní pomník za těžko uvěřitelných 150 milionů eur.
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Evropští konzervativci a reformisté připravili konkrétní plán, jak v evropském rozpočtu každoročně ušetřit téměř čtvrtinu 

nákladů (400 milionů eur), a tyto návrhy pravidelně předkládají při projednávání unijního rozpočtu. Kdyby socialisticko-

lidovecká většina v Parlamentu tyto návrhy akceptovala, mohly by se ušetřené prostředky vrátit do rozpočtů členských 

států, v nichž by vznikl prostor pro snížení daní občanů i firem.

Pro redukci evropských úřadů i předpisů

I kvůli hospodárnosti Unie jsme vždy odmítali zřizování nových evropských úřadů, skrývajících se pod názvem evropská 

agentura. Už dnes se kompetence těchto netransparentních institucí překrývají, agentury evropský rozpočet velmi 

zatěžují a správným postupem by naopak měla být jejich redukce. Typickým případem rozšiřování evropské byrokratické 

džungle bylo v posledních letech například zřízení evropské diplomatické služby, proti kterému ODS v Evropském 

parlamentu vždy jednoznačně vystupovala.

Redukci si zaslouží nejenom evropské instituce, ale také houšť evropských právních předpisů. Omezení jejich počtu 

a omezení množství unijně regulovaných vztahů občanští demokraté dlouhodobě prosazují a slavili na tomto poli 

v Evropském parlamentu už i dílčí úspěchy. Iniciovali například zrušení legislativy bránící dovozu některých textilních výrobků.
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Konec plýtvání penězi za stěhování Parlamentu

Ze stejného důvodu jsme se velmi výrazně angažovali v boji za jedno sídlo Evropského parlamentu. Tento souboj 

se stal symbolem rozporu mezi zavedenými evropskými byrokraty a reformní snahou eurorealistů. Každoměsíční 

stěhování evropského parlamentního cirkusu mezi Bruselem a Štrasburkem, doplněné úřednickou eurozákladnou 

v Lucemburku, stojí kapsy evropských poplatníků každý rok až 250 milionů eur. ODS proto podporuje nejenom 

všechny iniciativy za jedno parlamentní sídlo, ale také dílčí návrhy, které se snaží toto plýtvání penězi občanů 

evropských států alespoň omezit.

Parlamentní frakci Evropských konzervativců a reformistů se sice podařilo prosadit snížení počtu stěhování celého 

Parlamentu alespoň o jedno, ale vlády Francie a Lucemburska toto legitimní rozhodnutí Evropského parlamentu 

okamžitě zpochybnily u Evropského soudu. Názor Parlamentu tak nakonec nebyl respektován, přestože už jen toto 

malé omezení stěhování Parlamentu by ušetřilo půl miliardy korun a v moderním pohledu také tisíce tun CO2. Byli 

to právě poslanci skupiny Evropských konzervativců a reformistů, kteří iniciovali usnesení, jímž Evropský parlament 

poprvé jednoznačně vyjádřil podporu myšlence svého jediného sídla.

Spravedlivá pravidla pro naše zemědělce

Za české národní zájmy jsme se razantně stavěli také v otázce reformy Společné zemědělské politiky. Po pětiletém 

boji se i s naší podporou podařilo prosadit ukončení nespravedlivého systému, který českým zemědělcům přiděloval 

nižší dotace než jejich konkurentům ze starých členských států. Je třeba připomenout, že u zrodu tohoto, pro české 

zemědělství nevýhodného systému, stála nejenom tehdejší vláda ČSSD, ale také tehdejší hlavní vyjednavač našeho 

přístupu a jeho tým.
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Na poli zemědělské politiky jsme byli také nejrazantnějšími českými odpůrci návrhu na zastropování plateb pro české 

zemědělce, který by vzhledem ke struktuře českého zemědělství zásadním způsobem poškodil zájmy naší země. 

Podobně jsme protestovali proti koncepci tzv. „ozeleňování“ Společné zemědělské politiky, které by rovněž mělo 

negativní dopad na naše farmáře. Naopak jsme se výrazně zasazovali o zachování podpory venkova, která naší zemi 

přinášela prostředky pro obnovu některých oblastí. Prosadili jsme i postupné rušení výrobních kvót na cukr a mléko, které 

deformovaly trh, zdražovaly potraviny a poškozovaly české zemědělství a potravinářství.

Unie bez pokřivování trhu

Jako zástupci středně velké členské země jsme v maximální míře usilovali o to, aby se Unie nestávala nástrojem 

velkých a zavedených států, jehož prostřednictvím by si řešily své vnitřní problémy. Právě to bylo důvodem, proč 

občanští demokraté vždy odmítali pokřivování trhu a podporu nejbohatších evropských států za pomoci Evropského 

globalizačního fondu. Ten slouží k přesouvání veřejných peněz do vybraných, především západoevropských podniků, čímž 

podlamuje konkurenceschopnost firem z naší části Unie. ODS dlouhodobě a konstantně nepodporuje žádnou legislativu 

narušující hospodářskou soutěž a vnitřní trh či ohrožující zaměstnanost.

Občanští demokraté aktivně přispívali nejen k podpoře vnitřního trhu, ale prosazovali přes odpor evropské levice 

a protekcionistů také volný obchod mezi státy Unie a dalšími částmi světa. Stáli za uzavíráním dohod o volném obchodu 

mezi EU a třetími zeměmi (například Jižní Korea a Vietnam), které pomáhají zlevňovat výrobky a odstraňovat bariéry pro 

české exportéry.
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Evropské daně by ničily česká pracovní místa

Občanští demokraté odmítali všechny pokusy o zavádění celoevropských jednotných daní. Takové návrhy by 

ve světové konkurenci zásadně poškodily české firmy a přivodily by také negativní dopad na zaměstnanost u nás. 

Ze stejného důvodu odmítli poslanci ODS návrhy na jednotnou celoevropskou minimální mzdu či sjednocení 

evropského důchodového systému. Všechna tato naoko líbivá opatření by dramaticky snížila konkurenceschopnost 

české pracovní síly vůči okolním státům.

Odpovědná politika vůči euru ušetřila české peníze

Stávající krize společné evropské měny dala za pravdu názoru občanských demokratů, že eurozóna vznikla jako 

nestabilní systém, a proto nyní čelí krizi samotné své podstaty. V této souvislosti je třeba připomenout, že díky 

rozhodnutí ODS nezavádět v České republice rychle po vstupu do EU euro, nemusejí dnes čeští občané platit řecké  

či portugalské dluhy v míře, kterou by přineslo naše členství v eurozóně.

Ekonomická krize se bohužel v řadě unijních orgánů stává účelovou záminkou k útoku na daňovou suverenitu 

členských států. Poslanci ODS vždy považovali jakýkoli útok na daňovou autonomii a konkurenci za nepřijatelný, 

protože se jím fakticky rozbíjí konkurenční prostředí v rámci jednotného evropského trhu.
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Zelená dalšímu rozšiřování

Jako země, která dlouho neměla možnost sama rozhodnout, zda chce vstoupit do evropského integračního procesu, 

přirozeně patříme mezi zastánce dalšího rozšiřování Unie. Tímto postojem se poslanci z řad občanských demokratů vždy 

na půdě Evropského parlamentu řídili a prosazovali otevřenost Unie pro nové kandidátské země.

Souboj o českou výjimku z Listiny základních práv EU

Za zájmy českých občanů bojovali občanští demokraté v květnu 2013, kdy Evropský parlament nedoporučil Radě Evropské 

unie zabývat se výjimkou z Listiny základních práv EU, která byla České republice přislíbena na summitu hlav států v roce 

2009. Tato výjimka by posílila ochranu majetkových práv občanů České republiky.

Podle poslaneckého klubu ODS v EP tím Parlament mařil dohodu učiněnou mezi členskými státy EU a zpochybňoval 

záruku danou bývalému českému prezidentovi Václavu Klausovi před jeho podpisem Lisabonské smlouvy. Poslanci ODS 

toto rozhodnutí hodnotili jako blamáž, která činí z Evropského parlamentu nedůvěryhodné těleso.

Všichni občanští demokraté hlasovali proti tomuto usnesení a dohodu mezi členskými státy z roku

2009 podpořili. Naopak poslanci ČSSD se tradičně postavili proti zájmům českých občanů.
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Jednostranné evropské klimazávazky poškodí podnikaní 
a zdraží elektřinu

Poslanci ODS v Evropském parlamentu souhlasí se zvyšováním energetické účinnosti, s inovacemi a s rozvojem 

nových technologií, jejichž druhotným efektem může být i pokles emisí CO2. V hlasování ale opakovaně odmítli 

nesmyslné vyhlašování závazných kvót, zvyšování klimatických závazků a Unií prosazovaný model tzv. bezuhlíkové 

ekonomiky.

Podíl Evropy na celosvětovém objemu emisí činí jen okolo deseti procent. Bez globální spolupráce nemají 

jednostranně vyhlašované kvóty na změny klimatu a emise sebemenší vliv a pouze povedou k znevýhodnění 

evropského, a tedy i českého průmyslu. V případě České republiky by tato politika vedla k prudkému růstu cen 

centrálně dodávaného tepla, které využívají cca 3 miliony českých občanů. Vedla by rovněž k dalšímu růstu ceny 

elektřiny, která již nyní ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu.

Konkurenceschopnost evropského, a tím i českého průmyslu je jednou z priorit občanských demokratů, kteří se 

na půdě Evropského parlamentu vždy drželi zásady, že v oblasti průmyslové politiky další regulace evropským 

podnikům nepomůže. To nás opakovaně vedlo například k odmítání pokusů zbytečně regulovat automobilový 

průmysl, což by se v důsledku významně a negativně dotklo zaměstnanosti u nás.

Naši podporu naopak získaly projekty a rozhodnutí podporující český průmysl. Poslanci ODS byli proto podepsáni 

pod architekturou evropského navigačního systému Galileo, včetně toho, že se podařilo sídlo systému umístit 

do Prahy. Zasazujeme se také o to, aby se na projektu podíleli čeští výzkumníci.
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Úspěšně jsme v evropských institucích hájili právo členských států zvolit si, z jakých zdrojů si budou vyrábět energii. Tím 

jsme zachovali možnost České republiky rozhodnout si, zda budeme nadále využívat jadernou energetiku, která dosud 

tvoří klíčovou část našich zdrojů energie.

Jednodušší čerpání peněz z evropských fondů

Prosadili jsme jednodušší čerpání z evropských fondů určených na regionální rozvoj. Mnohem větší vliv na jejich využívání 

budou nyní mít přímo města a obce. Přesvědčili jsme také Evropský parlament, že prostředky musejí být i nadále 

rozdělovány podle ekonomické výkonnosti regionů, bez zavádění ekologických či sociálních kritérií, která by celý systém 

deformovala a způsobila ČR značné ztráty. Díky aktivitě poslanců ODS se podařilo do plánu hlavních celoevropských 

dopravních sítí prosadit i důležité silniční a železniční stavby v České republice, které získají podporu z unijního rozpočtu.

 

Volební program pro období 2014 až 2019 – Evropa, jaká má být

Od vstupu České republiky do Evropské unie uběhlo deset let. Za tuto dobu Občanská demokratická strana mnohokrát 

dokázala, že je politickou silou, která většinou jako jediná realisticky hájí zájmy republiky a jejích občanů v rámci procesu 

evropské integrace. To nás opravňuje předložit Vám, občanům České republiky, svůj program pro další pětileté funkční 

období Evropského parlamentu.
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Evropu vždy měřme českým metrem

Od našeho vstupu do Unie se její podoba výrazně změnila. Na síle v ní nabraly trendy, které směřují k evropskému 

federálnímu superstátu. Občanští demokraté tento posun hodnotí záporně. Zároveň jsou ale přesvědčeni, že pro 

Českou republiku i přes popsaná negativa převažují výhody jejího členství v Unii. I proto nechceme populisticky 

volat po vystoupení z Unie, ale jsme odhodláni svádět ve všech unijních institucích další a další boje za její návrat 

ke koncepci svobodného hospodářského prostoru bez nadbytečných regulací, přebujelé byrokracie a zbytečného 

rozhazování peněz daňových poplatníků.

Členství v Unii pro nás není cílem samo o sobě, ale pouze nástrojem k podpoře české ekonomiky, větší svobody českých 

občanů a posilování pozice České republiky na mezinárodní scéně. Také proto budeme i v nadcházejícím období měřit 

veškeré kroky Unie výhradně českým metrem a na vše se budeme dívat očima českých občanů a optikou jejich zájmů.

Držme se koruny, a nikoli eura

Dalším klíčovým rozhodnutím v oblasti evropské integrace bude otázka, zda a případně kdy v naší zemi zavést 

společnou evropskou měnu – euro. Z našeho pohledu je to otázka takového významu, že vyžaduje podrobnou 

a odbornou debatu, jejímž rozhodujícím měřítkem bude výhodnost tohoto kroku pro české občany a českou ekonomiku.

Nesouhlasíme s tím, že vstup do eurozóny je měřítkem vyspělosti země, úrovně ekonomiky nebo výsledků 

transformace postkomunistických států. Přijetí eura je naopak politickou a ekonomickou volbou. Ti, kdo nám 

tvrdí opak, jsou z velké většiny stejní politici, kteří již řadu let tlačili na rychlé zavedení společné evropské měny 

a kritizovali občanské demokraty za realistický postoj k euru. Kdyby vlády vedené ODS podlehly podobným 

argumentům, potýkali bychom se dnes s podobnými problémy jako všichni členové eurozóny, kteří musejí přispívat 

na krachující ekonomiky na jižním křídle Unie.



13.12.

Občanští demokraté budou prosazovat, aby vláda České republiky vyjednala trvalou výjimku z přístupové smlouvy 

(konkrétně z článku 4 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské 

republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské 

republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie). Taková výjimka by umožnila, aby se Česká republika 

nemusela vzdát koruny jako národní měny a nemusela ji nahradit eurem.

Jsme přesvědčeni, že zavedení eura by mohlo vést k plošnému zvýšení cen, jak se to v minulosti stalo v některých státech 

vstupujících do eurozóny. Odstranění české koruny a zavedení společné měny považujeme za vážné omezení suverenity 

České republiky.

Jako občanští demokraté jsme zároveň přesvědčeni, že přijetí eura by nebylo vzhledem k současné krizi společné 

evropské měny pro Českou republiku přínosné. Přejeme si, aby Česká republika euro nepřijímala. Tento postoj vychází 

z přesvědčení, že by zavedení eura poškodilo českou ekonomiku. Jako jeden z konkrétních příkladů negativního vlivu 

přijetí společné měny můžeme uvést podmínku poskytnout při vstupu do eurozóny částku 350 miliard korun do fondu 

na řešení problémů nezodpovědně hospodařících států. Držme se proto koruny a nezavádějme euro!



14.

Unie má již dostatek pravomocí, vraťme některé zpět ČR

Nepodpoříme žádné další předávání pravomocí z úrovně České republiky na úroveň unijních orgánů. Tento náš 

postoj není výrazem odporu vůči Unii. Je naopak realistickou snahou zabránit situaci, kdy by se Unie zhroutila 

pod svými vlastními problémy, které vyplývají z příliš rychlého postupu integrace. Bruselští architekti současné 

evropské integrace totiž mnohdy předbíhají dobu a snaží se v rozporu s názory občanů členských států vytvářet 

evropský superstát či „Spojené státy evropské“. Nechceme podobně jako oni nahrávat populistům a radikálům, 

kteří zneužívají přešlapy Unie ke svým politickým cílům. Dáváme proto přednost realistickému přístupu k dalšímu 

prohlubování integrace a budeme nadále podporovat vracení některých pravomocí z unijní na národní úroveň.

Respektujeme právo členských států na svobodnou volbu rozdílné míry integrace, a proto podporujeme model 

variabilní Evropy, kde si každý stát zvolí, zda si do určité oblasti spolupráce přeje vstoupit, či nikoli. Jedinou výjimku 

z tohoto principu tvoří vnitřní trh, který považujeme za základní kámen Evropské unie, a jakékoli vymanění z něho 

by poškozovalo samotný princip evropské integrace.

Silnější Evropský parlament neprospěje České republice

Jako zástupci středně velké členské země nemůžeme stát v čele zástupu evropských politiků, kteří prosazují 

posilování pravomocí Evropského parlamentu. Na první pohled líbivá teorie o Evropském parlamentu jako jediném 

přímo voleném orgánu, který má největší právo zastupovat občany členských států, je totiž v přímém rozporu 

se zájmy států, jako je Česká republika. Počet zástupců naší vlasti v Evropském parlamentu je oproti největším 

členským státům o tolik menší, že si nemůžeme přát přetvoření tohoto tělesa v klasický parlament evropského 

superstátu. Místem, kde je zastoupení České republiky nejsilnější, zůstává Evropská rada. Nemůžeme proto 

podporovat její oslabování na úkor Komise či Evropského parlamentu.



15.14.

Ze stejného důvodu není naším cílem další posilování většinového hlasování v Radě či přidávání pravomocí Evropské 

komisi. Evropská unie se nemůže přetvořit ve federální stát, v němž se jednotlivé členské státy postupně rozpustí 

a transformují v pouhé regiony evropského superstátu.

Nepodporujeme ani pokusy o politizaci Evropské komise, která by měla sloužit jako odborný orgán. Nesdílíme proto 

názor, že by předseda Komise měl být volen přímo voliči nebo že by politické strany na evropské úrovni měly před 

evropskými volbami navrhovat své kandidáty do čela Komise a předsedou Komise by se stal kandidát strany s nejvyšším 

počtem hlasů v evropských volbách. I v této otázce chceme zdůraznit, že vliv českých voličů by byl v případě tohoto 

postupu menší, než je tomu v současnosti.

Budeme trvat na zachování principu, kdy má každá členská země v Evropské komisi svého zástupce. Neobětujeme 

českého komisaře kvůli údajnému zvýšení efektivity práce Evropské unie, protože jsme přesvědčeni, že by rozhodování 

Komise bez českého zástupce oslabilo důvěryhodnost unijního rozhodování z pohledu českých občanů.

Nebudeme také podporovat snahy o sjednocení systému, podle kterého se vybírají zástupci jednotlivých členských 

států do Evropského parlamentu. Naprosto vylučujeme, že by naši podporu dostaly návrhy na volbu části poslanců 

na celounijní kandidátce. V praxi by totiž zavedení těchto návrhů – vzhledem k velikosti České republiky a počtu voličů 

v ní – znamenalo pouze oslabení síly naší země v Evropském parlamentu.



16.

Zrušme nadbytečné evropské úřady a nevytvářejme žádné nové

Zeštíhlení by si zasloužila soustava orgánů Evropské unie. Nebudeme proto podporovat vznik žádných dalších orgánů 

Unie, pokud nedojde k redukci zejména nejrůznějších agentur. Tyto orgány se aktuálně ve svých kompetencích buď 

překrývají, nebo řeší otázky, které není nezbytné upravovat na unijní úrovni. Jako pravicová strana nesdílíme názor, že 

každý problém vyřeší zřízení nového úřadu, a tento postoj budeme nadále prosazovat i v Evropské unii.

Posilování eurorealistické politiky

Na půdě Evropského parlamentu budeme usilovat o další posílení eurorealistické skupiny Evropských konzervativců 

a reformistů. V jejím rámci bude mít česká pravice v Unii zástupce, kteří se budou držet zásady, že nejsou 

reprezentanty evropské byrokracie v České republice, ale že především zastupují zájmy naší země a českých občanů.

Méně regulace: evropská legislativní džungle potřebuje prosekat

Čeští občané i české firmy se často v každodenní praxi setkávají se zbytečnou byrokracií, jež má z velké části 

kořeny v touze evropských úředníků regulovat všechno možné – od zahnutí banánu po termín pomazánkové 

máslo. Z tohoto důvodu budeme na evropské úrovni nadále bojovat za snížení míry regulace, a to ve dvou rovinách. 

Jednak budeme hledat zbytečné, zastaralé normy a navrhovat jejich zrušení. Zároveň budeme bránit tendenci řady 

evropských politiků zavádět nové a podrobnější regulace, které jsou vytvářeny v mylném přesvědčení, že kvalita 

života evropských občanů je přímo úměrná počtu evropských regulací. Dosavadní zkušenost našich občanů, obcí 

i firem navíc svědčí spíše o opaku.



17.16.

Nižší unijní rozpočet vezme méně peněz z českých kapes

Evropa nyní zažívá těžké ekonomické časy. Rozumné vlády v takovém období šetří peníze svých daňových poplatníků 

a omezují výdaje na svůj chod. Podobně by měla jednat i Evropská unie. Ta na jednu stranu žádá úspory od členských 

států, a dokonce by chtěla kontrolovat jejich národní rozpočty. Některé její orgány ale na druhou stranu neustále vytvářejí 

tlak na zvyšování unijního rozpočtu. Naším cílem zůstává úsporný evropský rozpočet, který bude hospodárně nakládat 

s prostředky z kapes evropských daňových poplatníků.

I nadále budeme hlasovat proti zvyšování odměn a náhrad pro evropské poslance.

Podpoříme jediné sídlo Evropského parlamentu

Budeme podporovat návrhy směřující k zavedení jediného sídla Evropského parlamentu. Každoměsíční stěhování 

instituce mezi Bruselem a Štrasburkem pro nás představuje nejjasnější příklad zbytečného rozhazování peněz 

vytažených z kapes evropských daňových poplatníků. Mnozí v Unii se diví klesající důvěře v unijní orgány, ale zároveň 

nejsou schopni udělat viditelný krok, který by občany přesvědčil, že se v osmadvacítce zbytečně neplýtvá penězi občanů 

členských států. Takovým jednoznačným krokem by bylo právě odstranění každoměsíčního stěhovacího cirkusu mezi 

sídly Evropského parlamentu.



18.

Omezíme náklady na sebepropagaci Unie

Budeme opakovaně odmítat megalomanské náklady na evropskou propagandu, za jejíž aktuální symbol 

považujeme naprosto nehospodárné budování Domu evropské historie, které přijde evropské daňové poplatníky 

na těžko uvěřitelné 4 miliardy korun. Přesvědčení občanů o prospěšnosti Unie pro jejich životy se nezvýší 

budováním nákladných muzeí či vyhazováním peněz na celounijní propagační kampaně, ale konkrétními kroky, jako 

bylo v minulosti například zrušení hraničních kontrol mezi členskými státy.

Odmítáme evropské daně, máme dost vlastních

Odmítáme kroky vedoucí k vytvoření fiskální unie, která by směřovala k harmonizaci daní a dalším ztrátám 

suverenity členských států. Jsme přesvědčeni, že nastavení daní je základním politickým tématem, které patří 

na národní úroveň, nikoli do Bruselu. Jako pravicová strana prosazujeme co nejnižší daně a obáváme se, že jejich 

sjednocení na evropské úrovni by zákonitě vedlo k oslabení konkurenceschopnosti českých firem a následnému 

snížení počtu pracovních míst.

Přistoupení k fiskální unii je pro nás nepřijatelné také proto, že rozpočtová politika má být ovlivňována na národní 

úrovni, kde k této politice existuje přímá legitimita i odpovědnost, a ne bruselskými byrokraty. Český rozpočet 

má být podroben zákonným omezením, známým jako finanční ústava, aby vláda nemohla zemi dále zadlužovat. 

O jejich podobě ale musí rozhodovat čeští voliči ve volbách a jejich zvolení zástupci v českém Parlamentu, nikoli 

nevolení reprezentanti z Bruselu.



19.18.

Stejně tak odmítáme přistoupení České republiky k bankovní unii. Nejenže by její fungování mělo dopady na naši fiskální 

politiku, ale také by v důsledku zvýšilo riziko, že zahraniční majitelé českých bank budou mít možnost přelévat peníze 

z našich úspor na pokrývání svých případných neúspěšných transakcí v jiných státech Unie. Jsme toho názoru, že opravdu 

zodpovědné rozhodnutí o našem vstupu do bankovní unie lze učinit pouze tehdy, budou-li jasné její institucionální 

a procesní prvky, její nepřímé dopady na fiskální politiku ČR a bude-li schválena unijní legislativa upravující fungování 

bankovní unie. Obáváme se rovněž, že bankovní unie by svými opatřeními mohla poškodit principy vnitřního trhu (volný 

pohyb kapitálu i služeb), neboť hrozí vznik duálního systému ochrany bank a jejich kapitálového zabezpečení. Apriorní 

souhlas se členstvím v iniciativě, jejíž prvky jsou z politických důvodů tvořeny nesystematicky – salámovou metodou –, 

by znamenal pro naši zemi riziko.

Maximum peněz z fondů do České republiky

Jsme si vědomi skutečnosti, že systém evropských dotací v mnoha případech pokřivuje trh a může se stát ideálním 

prostředím pro korupční jednání. Podobně jako na národní úrovni proto podporujeme snižování objemu finančních 

prostředků, které by orgány Unie přerozdělovaly.

Zároveň jsme si nicméně vědomi skutečnosti, že evropský dotační systém je realitou a všichni zástupci České republiky 

musejí usilovat o to, aby naše vlast získala z balíku přerozdělovaných peněz maximum. Než bude evropský dotační 

systém omezen, musíme se snažit o jeho maximální využití pro podporu české ekonomiky. Opačný přístup by byl 

v rozporu se zájmy našich občanů.

Budeme nadále bojovat za to, aby jediným měřítkem pro rozdělování peněz z evropských fondů zůstala ekonomická 

úroveň regionů. Jako odpůrci byrokracie a vytváření korupčních podmínek budeme všemi prostředky usilovat o maximální 

zjednodušení systému vyplácení peněz z evropských fondů.



20.

Energetická účinnost bez zdražování energie občanům a firmám

Nadále odmítáme nesmyslné klimatické závazky, které ohrožují evropský a v jeho rámci samozřejmě také český 

průmysl. Nepodpoříme žádné rezoluce a normy, které povedou ke zvyšování cen energie pro české občany i firmy. 

Nepřipojíme se proto k socialistům, lidovcům, liberálům a zeleným, kteří na půdě Evropského parlamentu 

pravidelně podporují navyšování jednostranných unijních závazků v boji s klimatickými změnami. Podporujeme 

zvyšování energetické účinnosti, ale nechceme z ní učinit nové náboženství, v jehož důsledku pouze poškodíme 

hospodářství evropských zemí a jejich konkurenceschopnosti s ekonomikami ve třetím světě a zároveň a zdražíme 

ceny energie pro naše občany i firmy.

O jádru mají rozhodovat členské státy

Zároveň by Unie neměla zasahovat do rozhodnutí členských států, jakým způsobem chtějí energii získávat. Zásahy 

tohoto druhu by totiž mohly vést například ke snahám omezit naši jadernou energetiku, která tvoří důležitou 

součást českého energetického mixu. Budeme proto nadále v unijních orgánech prosazovat, aby rozhodování 

o využívání energie z jádra zůstalo na národní úrovni a Unie do něj nijak nezasahovala.

Evropský průmysl nemůže být znevýhodněn oproti konkurenci

Evropský průmysl je aktuálně vystaven stále tvrdší konkurenci ze zemí s nižšími náklady na pracovní sílu. Naším 

zájmem proto nemůže být přijímání takové regulace, která by pod záminkou ochrany životního prostředí nebo 

standardizace pravidel ve státech Evropské unie zhoršovala podmínky evropských podniků v této tvrdé konkurenci.



21.20.

Energetická spolupráce jako nástroj rovnováhy se státy bohatými  
na suroviny

Energetika patří mezi oblasti, kde evropská spolupráce na půdě Unie může významně pomoci členským státům. 

Společný postup proti surovinově silným státům mimo Unii může zvýšit energetickou bezpečnost České republiky, která 

patří mezi země s velkou mírou dovážené energie. V současnosti bohužel evropská energetická politika vede k tomu, 

že zaplavujeme Evropu solárními panely a větrnými elektrárnami, většinově vyrobenými mimo EU. Mimořádně draze 

snižujeme emise CO2, odstavujeme funkční elektrárny, sledujeme nefunkční jednotný trh s elektřinou stejně jako trh 

s povolenkami CO2. O investicích do přenosových soustav a propojení trhů, které sice zvýší bezpečnost a stabilitu, ale 

zvýší i cenu elektřiny, nemůže být zatím ani řeč, ačkoli jsou minimálně z čistě technického důvodu nezbytné.

Roztříštěnost evropské energetické politiky představuje překážku v dosažení toho, aby rychlost růstu z krizových úrovní 

byla tak rychlá, jako je například ve Spojených státech. Udržet nízkou cenu energií je pak nezbytné pro to, aby v době 

rostoucí globální poptávky neodešel průmysl do jiných částí světa, kde bude mít nižší náklady.



22.

Společná zemědělská politika potřebuje zásadní reformu

V Evropské unii fungující Společná zemědělská politika odporuje řadě našich programových principů, mimo jiné 

z důvodu, že je postavena na obrovském přerozdělování finančních prostředků. Jako realisté dobře víme, že její 

zásadní reforma je kvůli zájmům některých členských států Unie v krátkodobém horizontu neprosaditelná, přestože 

bychom ji sami rádi podpořili. Nevzdáváme se ale ani v této situaci snahy upravit alespoň některé prvky Společné 

zemědělské politiky tak, aby více odpovídala našim základním principům.

Nadále budeme podporovat rovná pravidla v oblasti zemědělství pro všechny členské země. Budeme odmítat 

zbytečné restrikce pro velké farmy, které jsou vzhledem k historické struktuře českého zemědělství pro Českou 

republiku krajně nevýhodné. Setrváme také u podpory liberalizace zemědělského sektoru, a to zejména v podobě 

rušení výrobních kvót na jednotlivé zemědělské komodity (cukr, mléko atd.). Jsme rovněž zastánci nedogmatického 

přístupu k produkci geneticky modifikovaných potravin (GMO).

Zemědělství podle našeho názoru musí být v první řadě prostředím, které plní svou tradiční roli – tj. výrobu potravin 

a péči o krajinu –, a nesmí naopak nahrazovat energetickou produkci, jak se to děje například v oblasti biopaliv. 

Podobné experimenty jednak v praxi nefungují, a navíc jdou proti principu výroby levných potravin.



23.22.

Nebudujme alternativu NATO, neoslabujme vazbu s USA

Jako jednoznační zastánci spojenectví mezi Evropou a Spojenými státy americkými vidíme jádro bezpečnostní spolupráce 

mezi evropskými státy na půdě Severoatlantické aliance (NATO). EU nemá být novým NATO, protože by se tím bezpečnostní 

kapacity zbytečně zdvojovaly a docházelo by k plýtvání prostředky určenými na bezpečnostní oblast. Podobné snahy 

o společnou obrannou politiku Evropské unie nebudeme podporovat ani z toho důvodu, že v nich spatřujeme politickou 

snahu oslabovat transatlantické spojenectví mezi evropskými státy a USA, jehož jsme jednoznačnými zastánci.

Úlohu Unie naopak vidíme v oblasti boje proti terorismu a dalším bezpečnostním hrozbám v globálním světě. Na tomto 

poli může spolupráce a koordinace mezi členskými státy přispět k řešení důležitých problémů. Zároveň ovšem nemůže 

tato spolupráce směřovat k oslabování suverenity jednotlivých států v oblasti tajných služeb nebo k omezování svobody 

evropských občanů.

Proti omezování Schengenu ze strany Německa

Za jeden z výrazných přínosů našeho členství v Evropské unii považujeme vstup České republiky do schengenského 

systému a následné odbourání hraničních kontrol. Z tohoto důvodu budeme nadále vystupovat proti snahám některých 

členských států porušovat schengenská pravidla, jak se to například děje ze strany německé policie na česko-německých 

hranicích, kde jsou fakticky a dlouhodobě obnovovány pod záminkou policejních kontrol hraniční kontroly.

Zároveň ovšem respektujeme právo členských států zavést ve výjimečných případech dočasně hraniční kontroly, pokud to 

vyžadují mimořádné okolnosti spojené s vnitřní bezpečností, veřejným pořádkem nebo ochranou veřejného zdraví.



24.

Nepodpoříme imigrační kvóty

Nejsme principiálními odpůrci imigrace do EU, ale trváme na tom, že imigrace nesmí vést k tomu, aby vznikala 

ghetta v podobě městských enkláv přistěhovalců, narůstalo kulturně-civilizační napětí, nebo dokonce docházelo 

k násilí. Toto riziko jsou zejména členské státy povinny podchytit a neutralizovat včas, nikoli k němu přispívat 

módní, ale nepromyšlenou, „politicky korektní“ politikou.

Nikdy nepodpoříme žádné návrhy, které by vedly k zavedení kvót, podle nichž by byli imigranti ze třetích zemí 

rozdělováni do jednotlivých členských států Unie.

Liberalizace služeb pomůže českým živnostníkům a firmám

Evropská unie vznikla a měla by nadále fungovat jako prostor ekonomické svobody. Místo nadbytečné regulace 

oblastí, které to z unijní úrovně nevyžadují, jako je sociální, daňová či důchodová politika, by měl být urychleně 

dobudován jednotný evropský vnitřní trh a dokončena plná liberalizace služeb, jejíž brždění je v naprostém rozporu 

se zájmy českých občanů. Naši živnostníci a firmy jsou přece konkurenceschopní napříč celou Unií a omezování 

jejich přístupu do některých částí společného evropského trhu nejen popírá základní principy evropské integrace, ale 

zároveň odporuje českým ekonomickým zájmům.
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Zóny volného obchodu zlevní zboží

Jako zastánci volného trhu budeme nadále prosazovat vytváření zón volného obchodu mezi Evropskou unií 

a mimoevropskými zeměmi. Jejich vznik je v zájmu evropských občanů, protože povede k odstranění zbytečných celních 

bariér a k následnému zlevnění některých výrobků na evropském trhu. Zvláštní důraz budeme klást na vytvoření zóny 

volného obchodu se státy Severní Ameriky, která vedle ekonomického přínosu dává jasný politický signál, že Evropa 

a Severní Amerika jsou si vzájemně kulturně i politicky nejbližšími regiony.



26.

Boj proti diskriminaci nemůžeme vést z Bruselu

Velmi silně ctíme rovnost mužů a žen. Odmítáme ale umělé pokusy některých evropských institucí zavádět pod 

pláštíkem boje s diskriminací různé kvóty, které mají zlepšit postavení žen ve společnosti, ale v praxi vedou  

spíše k opaku.

Stejně tak platí, že Evropská unie nemůže členským státům vnucovat jednotnou politiku v oblasti hodnot. Cílem 

Unie přece není učinit z členských států uniformní jednotku, ale udržet jejich různorodost.

Specifické problémy zemí, jako je v našem případě například problematika nepřizpůsobivých občanů, musí být 

řešeny prvotně na úrovni členských států. Zasahování do těchto citlivých problémů ze vzdálené bruselské úrovně 

může vyvolávat zbytečné napětí a jen těžko bude přispívat k řešení palčivých problémů. Bohužel se v poslední době 

vyskytuje snaha Evropské komise rozhodnout, že část prostředků z evropských fondů musí směřovat do sociálně 

vyloučených oblastí. Podobné postupy budeme odmítat, protože jsme přesvědčeni, že zmíněné problémy budou 

lépe řešeny na nižší – v tomto případě národní a regionální – úrovni. Opačný postup Unie by totiž popíral jednu 

z jejích deklarovaných hodnot, kterou je subsidiarita.

ODS vidí svou misi v EU odlišně od ostatních českých politických stran. Ty doposud jen plavou s proudem, pohodlně 

skryty v anonymním závětří nadnárodních politických frakcí. My jsme se od samého počátku snažili podle svých sil 

a možností pomoci pootáčet extrémně a jednosměrně vychýlený kurs evropské integrace. Šlo a stále to jde zdánlivě 

pomalu, s dílčími úspěchy i s řadou porážek, neboť setrvačnost unijního kolosu je značná. Ale je naší povinností 

na tuto zodpovědnost nerezignovat a dál s našimi spojenci prosazovat reformní, realistickou politiku.

OTÁČÍME EU SPRÁVNÝM SMĚREM!
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