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Úvod 

 

• Evropské jaro vzniklo s cílem obnovit naději v Evropě. 

• Naše hnutí je sjednoceno společnou vizí Evropy jako oblasti de-
mokracie, udržitelnosti, prosperity a míru. 

• Tuto společnou vizi předkládáme pod názvem Nový úděl pro Ev-
ropu. 

• Tento dokument stanovuje hlavní zásady a klíčové body naší po-
litiky. Pilíře našeho programu nabízí okamžitá řešení sociálních, 
ekonomických a ekologických krizí Evropy 

• Společně tyto pilíře tvoří dlouhodobou vizi udržitelného způsobu 
života. Nový úděl podporuje takový model rozvoje, který bere v 
úvahu hlavní výzvy budoucnosti: od nedostatku přírodních 
zdrojů a automatizace trhu práce až po devastaci životního pro-
středí. Koalice Evropské jaro se zavazuje podpořit lokální ekono-
miky, zachovat přírodu i kulturní dědictví. Důraz klademe na so-
ciální pokrok a co nejširší dostupnost veřejných služeb. 

• Nový úděl poskytuje humanistickou alternativu k falešnému dile-
matu, do jehož pasti se Evropané chytili. Falešná volba mezi apa-
tií a hněvem, mezi technokracií a autokracií, mezi těmi, kteří hájí 
Evropskou unii tak, jak dnes existuje a těmi, kteří ji chtějí navždy 
zničit.  

• Jsme si vědomi náročnosti realizace naší ambiciózní agendy. 
Přesto chceme využít voleb a našeho parlamentního mandátu 
k tomu, abychom inspirovali všechny Evropany. Změna je usku-
tečnitelná jenom pokud budou miliony evropských občanů stát 
pospolu. 

• Není času nazbyt, zapojte se do hnutí Evropské jaro! 
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12 pilířů programu Evropské jaro: 

 
DEMOKRACIE 

 
PRACUJÍCÍ  

 
SOLIDARITA  

 
PŘÍRODA, KLIMA A EVROPSKÝ ZELENÝ PŘECHOD  

 
EUROZÓNA A EVROPSKÉ VEŘEJNÉ FINANCE 

 
DLUH, DANĚ A FINANČNÍ SYSTÉM 

 
MIGRANTI, UPRCHLÍCI A NOVĚ PŘÍCHOZÍ 

 
OBCHOD A ROLE EVROPY VE SVĚTĚ 

 
ŽENY, ROVNOST POHLAVÍ A PRÁVA LGBTTQIA+ 

 
TECHNOLOGICKÁ SVRCHOVANOST 

 
UMĚNÍ A KULTURA 

 
MLÁDEŽ A VZDĚLÁVÁNÍ 
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DEMOKRACIE 

Evropská unie musí být řízena lidmi a pro lidi. Evropská unie trpí krizí 
demokracie, nevolení úředníci rozhodují za zavřenými dveřmi a kor-
porátní lobbisté mají příliš velký vliv. Koalice Evropské jaro bude bo-
jovat za demokratickou Evropu, kde občané budou moci využívat svá 
základní práva a rozhodovat o budoucnosti svých komunit. 

• Demokratická ústava  
• Posílení Evropského parlamentu 
• Přímá demokracie 
• Kodaňská komise  
• Samospráva zdola  
• Právo na informace 

• Povinný registr lobbistů 
• Ukončení placeného občanství  
• Ukončeníí praxe otáčivých dveří 
• Boj proti korupci  
• Ochrana whistleblowerů 
• Nadnárodní volební právo 

 

Demokratická ústava 

Vyzýváme k tomu, abychom společně vytvořili novou evropskou demokratic-
kou ústavu. EU je dnes řízena souborem smluv nevolených diplomatů a vlád-
ních ministrů. Koalice Evropské jaro uspořádá sérii občanských shromáždění, 
bude cestovat ze země do země a bude se ptát lidí na to, co má obsahovat 
nová evropská ústava. Tento proces vyvrcholí referendem požadujícím svolání 
ústavodárného shromáždění složeného z demokraticky zvolených představi-
telů z celé Evropy, které připraví novou demokratickou ústavu. 

Posílení Evropského parlamentu 

Evropský parlament musí mít pravomoc zastupovat zájmy svých demokratic-
kých volebních obvodů a kontrolovat moc nevolených orgánů EU. Navrhujeme 
posílit Evropský parlament několika způsoby. Parlament má mít pravomoc roz-
hodovat o tom, jak jsou jeho členové voleni. Parlament má mít právo iniciovat 
právní předpisy. Parlament má mít možnost svobodně a demokraticky volit 
předsedu Komise a odvolat Komisi i prezidenta prostřednictvím vyslovení ne-
důvěry. 

Přímá demokracie 

Domníváme se, že jako občané bychom měli mít větší slovo v rozhodování o 
budoucnosti Evropy. Jako první krok navrhujeme reformu institutu Evropské 
občanské iniciativy (ECI). Snížíme počet požadovaných podpisů a zrušíme 
právo Komise nezabývat se návrhy Evropské občanské iniciativy podle vlast-
ního uvážení. 

Kodaňská komise 

Musíme chránit naše základní práva vůči těm vládám členských států, které se 
je pokouší omezit. Navrhujeme posílit Evropský soudní dvůr (ESD) zavedením 
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tzv. Kodaňské komise, nezávislé monitorovací dozorčí komise, která bude vy-
šetřovat porušení článku dva Smlouvy o Evropské unii. Článek dva, který zaru-
čuje důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát, nezávislost soudnic-
tví a respekt k lidským právům ve všech členských státech EU musí být ochrá-
něn a prosazován. 

Samospráva zdola! 

V celé Evropě starostové a komunální hnutí vyzývají lidi, aby se podíleli na po-
litice a změnách na místní úrovni. Koalice Evropské jaro navrhne komplexní 
soubor reforem, které posilují toto hnutí a upevní úlohu místních samospráv v 
Evropě. 

Budeme reformovat evropské zákony o hospodářské soutěži, abychom umož-
nili místním vládám odolat privatizaci a snadněji navrátit veřejné služby lidem. 
Budeme bojovat proti novým revizím Bolkesteinovy směrnice o svobodě služeb 
a reformě směrnice o elektronickém obchodu (e-commerce), abychom umož-
nili místním vládám regulovat místní průmysl. Budeme se snažit změnit zákony 
o veřejných zakázkách, které v současné době omezují možnosti obcí podpo-
rovat radikální přechod k udržitelným a etickým ekonomikám. Budeme bojovat 
za reformu azylového práva EU, aby lokální samosprávy mohly přijmout mi-
granty navzdory přísnějším vnitrostátním zákonům. 

Vytvoříme nový parlamentní výbor, který bude analyzovat dopady tzv. "sdílené 
ekonomiky" s cílem nastavit taková pravidla, která posílí samosprávy a bude 
respektovat potřeby obyvatel. 

Právo na informace 

Transparentnost je kyslíkem demokracie. K tomu, aby vedoucí představitelé 
byli zodpovědní, musí mít občané možnost vidět, jakým způsobem jsou přijí-
mána jejich rozhodnutí. 

Posílíme „právo na informace“ v Evropské unii. Zápisy ze všech zasedání v or-
gánech EU zpřístupníme veřejnosti. Chceme zpochybnit označení „LIMITE“, 
které brání veřejnosti v přístupu k důležitým dokumentům EU. Budeme poža-
dovat, aby poslanci Evropského parlamentu vykazovali občanům, jak využívají 
veřejné prostředky a donutíme je, aby zveřejnili své finanční prostředky pro or-
gány dohledu. A nakonec navrhujeme, aby všechna doposavad utajovaná ob-
chodní a smluvní jednání byla zaznamenávána a veřejně dostupná.  

Povinný registr lobbistů 

Navrhujeme vytvoření „povinného“ veřejného registru lobbistů, který bude re-
gistrovat všechny lobbisty a současně bude požadovat od všech úředníků, aby 
informovali o tom, kdy, kde a proč se setkali s lobbisty a také aby informovali o 
případných výhodách, které obdrželi v souvislosti s lobbistickou kampaní. Sou-
časný registr lobbistů je totiž pouze „dobrovolný“. Myslíme si, že všechny lob-
bistické skupiny by měly být nuceny zveřejnit, kolik utrácejí při svých kampa-
ních a na které úředníky se zaměřují. Ze všech schůzek s lobbisty musí být vy-
pracovány zápisy a předloženy nezávislému dohledu. 
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Ukončení placeného občanství 

Udělování občanství v EU by mělo být nezávislé na majetku žadatele. Vlády v 
EU v současné době prodávají evropské občanství těm, kteří dají nejvíc. Malta 
například nabízí občanství každému, kdo souhlasí s tím, že poskytne milion do-
larů na výstavbu nemovitostí. Tyto systémy „cash-for-citizenship“ porušují zá-
kladní právo na rovnost a dělají z Evropy hřiště pro superbohaté. Koalice Ev-
ropské jaro bude usilovat o zavedení právních předpisů, které ukončí schvalo-
vání občanství typu „cash-for-citizenship“. 

Ukončení praxe „otáčivých dveří“ 

Evropské jaro zablokuje praxi tzv. „otáčivých dveří (revolving door)", která 
umožňuje přesun úředníků EU na lukrativní lobbistické pozice v soukromém 
sektoru a zpět. V současné době není v této oblasti téměř žádná regulace. 
Úředníci mají dvouletou lhůtu, po kterou musí žádat o povolení k přijetí pracov-
ních pozic lobbistů, a to je téměř vždy uděleno. Potřebujeme desetiletý zákaz 
lobování po opuštení veřejného úřadu. Všechny možné střety zájmů musí být 
podrobeny nezávislému vyšetřování.  

Boj proti korupci 

Evropská unie je zasažena korupcí. Vlády členských států převádějí peníze EU 
do kapes svých přátel, rodiny a politických příznivců. Přestože jsou daňové 
podvody vnímany jako zásadní problém, evropské banky bezostyšně perou pe-
níze pro zločince. Koalice Evropské jaro bude bojovat za zvýšení prostředků 
pro boj proti podvodům tak, aby bylo prošetřeno každé zneužívání veřejných 
finančních prostředků, posílily se sankce vůči evropským úředníkům a vládám 
členských států, které byly shledány vinnými, a aby bylo zamezeno mnohamli-
ardovým daňovým podvodům v oblasti DPH. 

Ochrana whistleblowerů 

Novináři, vyšetřovatelé a zaměstnanci, kteří odvážně zveřejňují zločiny, čelí drs-
ným postihům. Několik evropských občanů, kteří ohlásili korupci, bylo zavraž-
děno a mnoho dalších statečných bylo ohroženo na životě. Musíme zvýšit 
ochranu těchto lidí, abychom zajistili jejich fyzickou bezpečnost, jistotu pracov-
ního místa i právního postavení. 

Nadnárodní volební právo 

Koalice Evropské jaro je přesvědčena, že evropským občanům by mělo být za-
ručeno právo volit do Evropského parlamentu bez ohledu na místo jejich byd-
liště. K dnešnímu dni není milionům občanů žijících v „třetích zemích“ poskyt-
nuta možnost volit své poslance do Evropského parlamentu, a po Brexitu tento 
počet ještě vzroste. Věříme, že pobyt v zahraničí by neměl být na úkor účasti 
ve volbách. Změníme zákon tak, aby konzuláty členských států mohly zajistit 
právo volit pro všechny evropské občany bez ohledu na místo pobytu. 
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PRACUJÍCÍ 

Koalice Evropské jaro stojí na straně pracujících. Miliony lidí v Evropě 

dnes nemohou najít práci a další miliony mají přístup pouze k nízko-

placeným nebo nejistým pracovním místům. Podíl zaměstnanců na 

společensky vytvořeném bohatsví klesá, zatímco podíl malého pro-

centa nejbohatších neustále roste. Jsme přesvědčeni, že všichni lidé 

musí mít nárok na důstojnou práci a ochranu proti vykořisťování. 

• Univerzální občanská dividenda  

• Garance pracovních míst  

• Dohoda o důstojnosti práce  

• Transformace podnikové kultury 

• Fondy vlastnictví pracovníků 

• Mezinárodní platforma pracujících  

• Zlepšení samostatné výdělečné činnosti  

• Erasmus pro veřejný sektor  

 

Univerzální občanská dividenda 

Vytvoříme občanský investiční fond (Citizens Wealth Fund), který bude vlastněn 

evropskou veřejností. Jeho portfolio bude zahrnovat mimo jiné aktiva zakou-

pená centrálními bankami, podíly ze základního kapitálu z počátečních veřej-

ných zakázek (IPO) a příjmy z práv z duševního vlastnictví. 

Fond každoročně rozdělí univerzální občanskou dividendu, která každému ob-

čanovi garantuje spravedlivý podíl z výnosů hospodářské činnosti. Navrhovaná 

dividenda bude nezávislá na platbách sociální pomoci, pojištění v nezaměstna-

nosti a dalších programech sociálního zabezpečení. 

Věříme, že tato dividenda je prvním krokem k vytvoření univerzálního základ-

ního příjmu, který může poskytnout svobodu a důstojnost všem Evropanům. 

Garance pracovních míst 

Vyzýváme všechny evropské země k podpisu mnohostranné dohody k zajištění 

důstojného zaměstnání pro všechny evropské obyvatele, kteří ji hledají. Tato 

garance pracovních míst umožní místním úřadům nabídnout miliónům lidí uži-

tečná a důstojně placená pracovní místa. Poskytne tak milionům možnost pra-

covat ve společensky nejprospěšnějších oblastech jako je například sociální 

péče, v níž panují v současnosti žebrácké mzdy. Díky této garanci pracovních 

míst můžeme ukončit dvojí krizi nezaměstnanosti a nucené migrace v Evropě. 

Dohoda o důstojnosti práce 

Navrhneme dohodu o důstojnosti práce, která posílí práva pracujících v celé 

Evropě. Dohoda zavede novou evropskou legislativu o minimálních mzdách. 

Zákonné nařízení bude obsahovat kritéria pro sbližování mezd v celé Evropě a 
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bude se uplatňovat zejména v členských státech, kde neexistuje možnost uza-

vírat kolektivní smlouvy. Tato dohoda vytvoří nový pracovní standard EU, který 

bude činit maximálně 35 hodin práce týdně a zároveň minimálně 35 dní dovo-

lené za rok. Současně chceme zřídit evropskou agenturu pro kontrolu dodržo-

vání důstojných podmínek práce, která bude koordinovat a monitorovat insti-

tuce členských států, zda dodržují pracovní zákony a spravedlivé zacházení se 

zaměstnanci. 

Transformace podnikové kultury 

Budeme bojovat za narovnání vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Zavedeme právní předpisy, které oddělí podnikové bonusy a přísně upraví platy 

vedoucích pracovníků, které budou navázány na násobek platu nejméně pla-

ceného zaměstnance. Zajistíme, že v představenstvech firem budou ředitelé, 

kteří jsou přímo voleni pracujícími, čímž se zvýší zastoupení zaměstnanců v ob-

lasti správy a řízení ekonomiky. 

Fondy vlastnictví pracovníků 

Navrhujeme plán, který zajistí, aby podniky byly pod částečnou kontrolou za-

městnanců. Náš plán bude prosazovat, aby středně velké a velké společnosti 

vytvořily vlastnické fondy pro pracující, které rozdělí roční podíl svých akcií za-

městnancům. Tyto fondy nejen poskytnou pracujícím roční dividendy. Rovněž 

zvýší povědomí zaměstnanců, jakožto akcionářů, o rozhodnutích firmy. Jedná 

se o důležitý krok k opravdové demokratizaci – demokratizaci evropské ekono-

miky. 

Mezinárodní platforma pracujících 

Protože evropské korporace působí nadnárodně, také evropští pracující se 

musí organizovat na nadnárodní úrovni. Řada globálních korporací využívá ne-

jistých pracovních podmínek smluv a zneužívají tak zaměstnance z různých 

zemí. Koalice Evropské jaro založí mezinárodní platformu pracujících, která po-

sílí kolektivní vyjednávání na celém kontinentu. Platforma bude jednat jako „po-

slední instance“ pro ty zaměstnance, kterým je v současnosti omezeno právo 

na odborové hnutí. Platforma bude iniciovat vytváření nových nadnárodních od-

borových svazů, které budou konfrontovat korporace těžící z nejistých pracov-

ních smluv. 

Zlepšení samostatné výdělečné činnosti 

Mnoho Evropanů oceňuje samostatně výdělečnou činnost, protože jim nabízí 

svobodu a flexibilitu. Ale některé korporace, zejména on-line platformy nabíze-

jící dopravní a doručovatelské služby, obcházejí ochranu pracovníků nahraze-

ním zaměstnaneckého poměru za smluvní. 
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Koalice Evropské jaro si myslí, že samostatně výdělečně činní by měli mít pří-

stup ke stejným pracovním právům (např. na minimální mzdu a pracovní pod-

mínky) jako všichni ostatní zaměstnanci. Budeme tudíž reformovat zákon o hos-

podářské soutěži, který omezuje možnost samostatně výdělečně činným kolek-

tivně vyjednávat o odměnách a pracovních podmínkách. Budeme bojovat za 

rozšíření stávajících pracovních předpisů, sociální ochrany a příspěvků zaměst-

navatelů také na osoby samostatně výdělečně činné. 

Erasmus pro veřejný sektor 

Veřejný sektor zaměstnává miliony Evropanů a dalším milionům lidí slouží, jeho 

výkonnost je pro kvalitu lidského života zásadní. Zavedeme program Erasmus 

pro státní úředníky, který podpoří spolupráci mezi zaměstnanci institucí EU a 

úředníky ve veřejném sektoru členských států. Cílem programu je podporovat 

výměnu osvědčených postupů při provádění veřejné služby, např. z oblasti 

zdravotnictví a péče, spravedlnost a bezpečnosti. 

 



 

10 

 
 

SOLIDARITA 

Koalice Evropské jaro je přesvědčena, že každý člověk má nárok na 

slušnou životní úroveň. V současnosti je v EU 118 milionů lidí ohro-

ženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Bezdomovectví je na 

vzestupu a miliony domácností trpí nedostatkem potravin. Evropští 

občané mají právo na solidaritu a EU jej musí ctít. 

• Transformace jednotného trhu 

• Rozšíření Fondu soudržnosti  

• Program solidarity  

• Vymýcení dětské chudoby  

• Bydlení pro všechny  

• Evropský zdravotní standard  

• Právo na vodu  

• Solidarita s osobami se zdravotním 

postižením  

• Dekriminalizace drog  

 

Transformace jednotného trhu 

Domníváme se, že žádné vládě by nemělo být bráněno v poskytování veřejných 

služeb kvůli soukromým zájmům. Zásadu volné hospodářské soutěže na jed-

notném trhu EU nahradíme zásadou solidarity. 

Zavedeme v EU zásadní změny týkající se státní podpory tak, aby vlády mohly 

poskytovat lepší veřejné služby. Rozšiříme nařízení „de minimis“, aby mohly 

veřejné orgány investovat do klíčových veřejných služeb a sdílených statků. 

Navíc budeme reformovat systém veřejných zakázek tak, že abychom podpořili 

důležité sociální hodnoty jako družstevnictví a veřejně dostupná zdravotní péče.  

Rozšíření Fondu soudržnosti 

Navrhujeme výrazné rozšíření Fondu soudržnosti EU s cílem podpořit nedosta-

tečně rozvinuté regiony Evropské unie. Naším cílem je převést finanční pro-

středky tak, aby směřovaly přímo do regionů a umožnily jim tak investovat do 

důležitých místních služeb. Dalším krokem rozšíření působnosti fondu bude dů-

raz na investice do bydlení, zdraví a dalších sociálních služeb. 

Program solidarity 

Navrhujeme program solidarity pro boj s extrémní chudobou garantující přístup 

k základnímu zboží každému Evropanovi. Radikálně navýšíme rozpočet pro 

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), zvyšíme jeho dosah na 

komunity s nedostatečnými službami a nabídneme větší podporu organizacím, 

které již nyní poskytují potravinovou pomoc. 
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Vymýcení dětské chudoby 

Chudoba dětí v 21. století v blahobytné Evropě je pro nás naprosto nepřijatelná. 

Čtvrtina všech dětí chudobu zažívá, anebo je jí ohrožena. Koalice Evropské jaro 

představí plán na odstranění dětské chudoby. Prostředky z Evropského sociál-

ního fondu budou navýšeny tak, aby byla každému dítěti zajištěna zdravotní 

péče, bydlení, výživa a vzdělání. V rámci strategie Evropa 2020 bude deklaro-

ván konkrétní cíl snížení dětské chudoby. Tento cíl bude důsledně sledován a 

důrazně prosazován. 

Bydlení pro všechny 

Důstojné bydlení je základním lidským právem, přesto miliony rodin v Evropě 

žijí v nedůstojných podmínkách a jsou vystaveny riziku vystěhování. Vyzveme 

všechny evropské země k uzavření univerzální dohody o zajištění financování 

důstojného bydlení pro všechny Evropany. Budeme bojovat proti gentrifikací, 

nucenému vystěhovávání a nejistým vlastnickým formám. Zavedeme systém 

ochrany nájemců, jenž bude obsahovat opatření proti neúměrnému zvyšování 

nájemného a vystěhování. Zavedeme celoevropský standard bydlení, který 

bude čerpat z Evropského sociálního fondu na obnovu nedostatečného sociál-

ního bydlení. Odmítáme praxi udržování prázdných bytů a neobývaných budov, 

a proto budeme vyžadovat jejich využití pro zajištění bydlení všem potřebným. 

Evropský zdravotní standard 

Navrhujeme vytvořit evropský standard zdravotní péče, který by zavázal člen-

ské státy k rychlému navýšení úrovně zdravotictví. Na základě tohoto standardu 

budou investice z rozpočtu EU směřovat do potřebných oblastí členských 

států. Standard bude obsahovat zvláštní ustanovení pro historicky znevýhod-

ňované skupiny a zdravotně postižené osoby.  

Právo na vodu 

Věříme, že všichni lidé mají právo na čistou vodu a hygienu. Zakotvíme tudíž v 

legislativě „právo na vodu a hygienu“ a zakážeme privatizaci vodních zdrojů a 

vodohospodářských služeb. Budeme požadovat, aby členské státy investovaly 

do veřejných vodních zdrojů a podporovaly ty, jimž chudoba přístup k vodě ztě-

žuje. 

Solidarita pro osoby se zdravotním postižením 

EU nedokáže řešit potřeby osob se zdravotním postižením. Navrhneme novou 

legislativu, která zajistí odstranění všech bariér ve veřejných budovách a zaručí 

zdravotní pěči pro všechny formy zdravotní postižení. Osobám se zdravotním 

postižením musí být zajištěno důstojné vzdělávání tak, aby mohly žít svobodné 

životy. Spravedlnost pro všechny znamená spravedlnost pro všechny, včetně 

lidí se zdravotním postižením. 
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Dekriminalizace drog 

Evropa by měla směřovat k rozumné a citlivé drogové politice. Vyzýváme k le-

galizaci marihuany a k dekriminalizaci konzumace drog v širším slova smyslu. 

Systémy, jako je v Portugalsku, kde je marihuana dekriminalizována, ale spo-

třeba marihuany je nezákonná, jsou neudržitelné. Drogy je nutno legalizovat. 

Namísto vězení a represe je třeba drogově závislým nabídnout lékařskou po-

moc. 
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PŘÍRODA, KLIMA A EVROPSKÝ ZELENÝ PŘECHOD 

Koalice Evropské jaro se zasazuje za udržitelný způsob života. Příliš 
dlouho EU dovolovala soukromým zájmům pustošit naše přirozené 
životní prostředí, ohrožovat veřejné zdraví, zbavovat nás sdílených 
statků a týrat zvířata. Vědci dnes jednohlasně zdůrazňují smrtící 
hrozbu, kterou představuje změna klimatu, což dokazuje hromadné 
vymírání rostlin a živočichů. 

Tato hrozba vyžaduje ambiciózní a naléhavou reakci v podobě roz-
hodných změn v našem způsobu rozvoje a na všech úrovních spo-
lečnosti: ve spotřebě energií, v potravinářství, v zemědělství, bydlení 
a hospodářském růstu. Jde o záležitost přežití budoucích generací. 
Koalice Evropské jaro je odhodlána bojovat za naši společnou bu-
doucnost. 

• Zelený nový úděl  
• Klimatická dohoda 2030  
• Ceny fosilních paliv  
• Transformace zemědělské politiky 

a politiky využívání půdy  
• Standard pro životní podmínky zví-

řat  

• Prevence katastrof, plány 
ochrany a adaptace 

• Boj proti znečištění  
• Evropský modrý přechod  
• Zákaz frakování  
• Evropský soud pro ochranu ži-

votního prostředí  

 

Zelený nový úděl 

Zavedeme program zelených investic Green New Deal, ze kterého bude kaž-
doročně plynout 500 miliard eur do projektů zelené transformace. Tyto inves-
tice změní evropskou infrastrukturu tak, aby odpovídala našim ambiciózním kli-
matickým cílům a doporučením Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), 
včetně přechodu na nízkoemisní dopravu a výstavbu systémů obnovitelných 
zdrojů energie. 

Program bude financován výhradně prostřednictvím zelených investičních dlu-
hopisů vydávaných veřejnými evropskými bankovními institucemi a bude pod-
porován aliancí evropských centrálních bank, která bude připravena zasáhnout 
na sekundárních trzích s dluhopisy v případě, že výnosy ze zelených investič-
ních dluhopisů začnou růst. 

Program bude konzultován s komunitami, obcemi a městy tak, aby se před-
nostně rozvíjely a řídily lokální projekty. Zvláštní pozornost bude věnována re-
gionům závislým na uhlí, aby bylo zajištěno, že v zeleném průmyslu budou exis-
tovat nová pracovní místa pro každého, kdo působil v průmyslu závislém na 
fosilních palivech. 
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Klimatická dohoda 2030  

Evropská unie musí postupovat rychleji, aby uchránila planetu před nekontro-
lovanou změnou klimatu a udržela celosvětový nárůst teploty pod 1,5 stupněm. 
Představíme Klimatickou dohodu 2030, která stanoví ambicióznější cíle pro sni-
žování emisí skleníkových plynů, zavádění obnovitelných zdrojů energie a cel-
kový pokles spotřeby energie. 

Abychom dosáhli těchto cílů, podpoříme postupné ukončení všech dotací po-
škozujících životní prostředí a vyvoláme přezkum dopadu rozpočtu EU na ži-
votní prostředí. 

Budeme podporovat mobilitu s nízkými emisemi, rozvíjet infrastrukturu pro 
pěší, cyklistiku a veřejnou dopravu a podporovat přechod z nákladní dopravy 
na železniční a vnitrozemskou vodní dopravu. 

Budeme podporovat rozvoj systémů obnovitelných zdrojů energie, odstraníme 
stávající překážky výroby a skladování sluneční a větrné energie a budeme in-
vestovat do distribuce energie pomocí inteligentních a bezpečných rozvodných 
sítí. 

Ceny fosilních paliv 

Budeme zvyšovat ceny uhlíku tak, aby Evropa byla v souladu s emisními cíli. 
Navrhujeme progresivní uhlíkovou daň založenou na stavu rozvoje zemí a jejich 
emisích. Kromě toho navrhujeme uhlíkovou přeshraniční daň, která zvyší cenu 
zboží vyrobeného za použití uhlíku na územích mimo EU, aby pomohla firmám 
snížit jejich dopad na klimatické změny, a přitom zůstat konkurenceschopnými. 
Zreformujeme systém obchodování s emisemi tak, že snížíme počet emisních 
certifikátů a zahrneme do něj více průmyslových odvětví a širší paletu skleníko-
vých plynů. 

 

Transformace zemědělské politiky a politiky využívání půdy 

Změníme evropskou zemědělskou politiku a politiku využívání půdy, abychom 
zajistili potravinovou bezpečnost a zlepšili environmentální udržitelnost. 

Jako první krok sladíme společnou zemědělskou politiku s dalšími politikami, 
jako je směrnice o ptácích a stanovištích, rámcová směrnice o vodě, směrnice 
o dusíku, směrnice o pesticidech, směrnice o snižování emisí a směrnice o moř-
ské strategii. 

Navíc zahájíme posun od intenzivního velkoplošného zemědělství s živočišnou 
výrobou v Evropě směrem k trvale udržitelným a maloplošným postupům, 
zejména přesměrováním subvencí směrem k organickému zemědělství prefe-
rujícímu rostlinnou výrobu, permakulturní farmaření a přidružený výzkum. Do-
mníváme se, že by se EU měla zaměřit na potravinovou soběstačnost a sou-
časně snížit naši závislost na komerčním vývozu a zemělských dotacích. 

Věříme v evropskou biologickou rozmanitost. Pomůžeme lesníkům zvýšit dru-
hovou rozmanitost, podpoříme restrukturalizaci lesů a znovuzalesňování jako 
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opatření pro přizpůsobení se změně klimatu. Zvýšíme biologickou rozmanitost 
v rámci sítě chráněných území Natura 2000, území s vysokou přírodní hodnotou 
a všech nezbytných ekologických koridorů a nárazníkových zón. 

Standard pro životní podmínky zvířat 

Budeme harmonizovat zákony na ochranu zvířat v novém standardu za účelem 
zlepšení životních podmínek zvířat. Tato norma se zaměří na praktiky, jako je 
šlechtění na defektní znaky, povinná mastikace, fixace prasnic v bedně a pod-
mínky přepravy zvířat. Posílíme regulaci využívání zvířat v průmyslu, výzkumu 
a vzdělávání. Budeme podporovat jejich náhradu alternativními metodami, jako 
jsou využití buněčných kultur a biočipů. 

Prevence katastrof, plány ochrany a adaptace  

Budeme chránit občany a jejich komunity před přírodními katastrofami. Zave-
deme evropský plán seizmického a hydrogeologického rizika, který bude smě-
řovat prostředky ke klasifikaci rizik a vytváření veřejně dostupných map nebez-
pečnosti, obnovení infrastruktury s vysokou úrovní zranitelnosti, novým stan-
dardům pro výstavbu a udržování ohrožených regionů. Plán rozšíří Fond soli-
darity EU s cílem podpořit místní samosprávy při tvorbě strategií pro připrave-
nost a reakci na katastrofy. 

Boj proti znečištění 

Koalice Europské jaro vytvoří integrovaný systém nakládání s odpady tak, aby 
se snížilo znečistění v Evropě a ve světě. Zakážeme otevřené skládky a zave-
deme nové předpisy, které zajistí, že skládky budou muset dodržovat vysoké 
standardy pro ochranu vody. Výrazně snížíme vývoz odpadů a podpoříme nový 
výzkum v oblasti recyklace a biologicky rozložitelných materiálů, abychom mo-
dernizovali nakládání s odpady v Evropě. 

Omezíme výrobu znečišťujících látek a zabráníme znečištění vody jedovatými 
těžkými kovy, léčivými přípravky (které vedou k nebezpečným rezistentním su-
perbakteriím) a mikroplasty (které zabíjejí vodní organismy). 

V boji proti plastovému znečištění budeme podporovat zavedení celoevropské 
daně na výrobu plastů. Současná daň EU se sice zaměřuje na členské státy, 
které nerecyklují své plasty, ale neposkytují firmám žádné pobídky k omezení 
používání plastů. Zdaníme výrobce plastů. 

Evropský modrý přechod 

Musíme respektovat naše oceány a posunout se od modelu, který je považuje 
za úložiště odpadu. Koalice Evropské jaro navrhne modrý přechod pro evrop-
skou námořní strategii a rámcovou směrnici o vodě. 

Stanovíme limity pro rybolov pod maximální udržitelný výnos a budeme inves-
tovat více prostředků do drobného rybolovu. Radiálně rozšíříme chráněné moř-
ské oblasti kolem pobřeží Evropy, abychom zachovali ohrožené mořské eko-
systémy. Provedeme usnesení Evropského parlamentu zabraňující využívání 
hlubinných zdrojů. Zlepšíme monitorovací systém pro sledování úrovně znečiš-
tění oceánů, abychom snížili množství odpadu v našich vodách. 
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Zákaz frakování 

Navrhneme celoevropský zákaz frakování a používání břidlicového plynu. Fra-
kovací metody jsou nebezpečnou hrozbou pro zdraví i klima. Vyzýváme k jejich 
okamžitému ukončení. 

Evropský soud pro ochranu životního prostředí 

Budeme usilovat o vytvoření zvláštního orgánu přidruženého k Evropskému 
soudnímu dvoru, který bude vyšetřovat a posuzovat dodržování dohody o kli-
matu do roku 2030 (Pařížská smlouva) a směrnice o národních emisních stro-
pech. Soud pro ochranu životního prostředí bude také kontrolovat, zda evrop-
ské firmy působicí v zahraničí v oblastech jako je rybolov, důlní těžba či těžba 
pomocí vrtů dodržují ekologické normy. 
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EUROZÓNA A EVROPSKÉ VEŘEJNÉ FINANCE 

Koalice Evropské jaro je přesvědčena, že evropské hospodářské in-
stituce by měly sloužit zájmům většiny, nikoli jen několika vyvoleným. 
Struktura eurozóny způsobila kritické nerovnosti mezi zeměmi, regi-
ony a třídami. Prosazování tzv. úsporných opatření tyto nerovnosti 
prohloubilo a zabránilo vládám států vypořádat se s ekonomickými 
problémy. Kohézní fondy EU pomáhají vyrovnat evropské hospodář-
ství, ale musíme jít mnohem dál, abychom demokratizovali evropské 
veřejné finance, zabránili další finanční krizi a obnovili víru v evropský 
projekt. 

• Rozšíření rozpočtu EU  

• Demokratizace rozpočtu EU  

• Nástroj sledování rozpočtu  

• Evropská clearingová unie  

• Konverze veřejného dluhu  

• Reforma bankovní unie  

• Evropské finance  

• Demokratizace ekonomické re-

gulace 

• Demokratizace Evropské cen-

trální banky  

 

Rozšíření rozpočtu EU 

Rozpočet EU je životně důležitým zdrojem investic pro všechny členské státy. 

Zavedeme nová opatření ke zvýšení rozpočtu, přičemž výdajové cíle spojíme s 

vlastními zdroji EU. Navýšení příjmů bude založeno na zavedení uhlíkové daně, 

dani z finančních transakcí a vydávání nových eurobondů k financování in-

frastrukturních projektů.  

Demokratizace rozpočtu EU 

Občané EU mají jen omezené možnosti ovlivnit přípravu a rozhodování o roz-

počtu. Prosadíme demokratizaci nakládání se zdroji. Vyzveme všechny evrop-

ské strany, aby před volbami do Evropského parlamentu zveřejnily své rozpoč-

tové priority, aby se občané mohli podílet na určování priorit rozpočtu. Umož-

níme občanům a občanským organizacím, aby se ve formě pilotního projektu 

zúčastnili rozpočtové procedury v Evropském parlamentu. Část prostředků 

bude investována do občany navržených projektů. 

Nástroj sledování rozpočtu 

Transparentnost rozpočtu EU je zásadní pro odhalování korupce a zajištění 

spravedlivého rozdělování peněz. Vyvineme digitální nástroj, které umožní ve-

řejnosti sledovat, kam jsou směřovány rozpočtové peníze, jak jsou utráceny a 

jaké výsledky projekty přináší.  
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Evropská clearingová unie 

Pro řešení hospodářské nerovnosti v EU potřebujeme uvažovat za rámec roz-

počtu EU. Země, které trvale udržují velké obchodní přebytky, omezují po-

ptávku v globální ekonomice, a tak poškozují všechny. Na druhou stranu, země 

s trvalými obchodními deficity mohou snadno padnout do dluhové krize. To je 

důvod, proč vyzýváme k vytvoření Evropské Clearingové Unie (ECU), která by 

napravila pokřivené obchodní vztahy. Unie by vytvořila společnou zúčtovací 

jednotku a hodnotila by každou zemi z hlediska jejího exportu a importu. ECU 

by penalizovala země s vysokou úrovní obchodního přebytku a používala by 

tyto dodatečné zdroje k investicím do regionů, které mají nedostatečný přístup 

k investičním zdrojům. Tímto způsobem by se redukovaly strukturální nerov-

nosti mezi členskými zeměmi. ECU navíc bude stimulovat země s vysokými ob-

chodními přebytky, aby je nehromadily, ale využily pro zvýšení platů a investo-

valy je do snížení nerovnosti mezi zeměmi.  

Konverze veřejného dluhu 

Maastrichtská smlouva zavedla přísný limit na dluh členských států. Od roku 

2008 ovšem většina členských států tento limit překročila. Eurozóna potřebuje 

dlouhodobé řešení tohoto problému. Nabídneme členským státům příležitost 

konvertovat dluh za pomoci mechanismu úvěru Evropské centrální banky s 

velmi nízkou sazbou, čímž se sníží daňová zátěž v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu. Zajistíme rovněž, že centrální banka bude chráněna před ztrátami. 

Její nové závazky dostanou prioritu před ostatními úkoly a dluhopisy budou ga-

rantovány Evropským mechanismem stability. 

Reforma bankovní unie 

Dokončíme bankovní unii, abychom ochránili integritu eurozóny před budou-

cími finančními šoky. Náš plán má dvě složky. Za prvé budeme podporovat Ev-

ropské depozitní pojišťovací schéma, které rozdělí riziko v rámci eurozóny. Za 

druhé rozšíříme Směrnici o bankovním ozdravení a řešení finanční krize se zře-

telem na všechny „zombie“ banky, které jsou nyní v provozu. Navrhujeme je 

podřídit jurisdikci eurozóny, aby byly restrukturalizovány a rekapitalizovány. 

Evropské finance 

Podporujeme ustavení Evropského ministerstva financí, které radikálně rozšíří 

investice v Evropě. Aktuální soubory politik, jako Pakt stability a růstu a Evrop-

ská fiskální úmluva, vytvořily svěrací kazajku. Evropským vládám chybí přístup 

k potřebným finančním zdrojům a Evropa tak trpí nedostatkem nutných investic. 

Evropské ministerstvo financí by umožnilo získat prostředky skrze kombinaci 

evropských daní a vydáváním obligací. Takové ministerstvo by mohlo mimo jiné 

podpořit realizaci Zeleného Nového údělu. 
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Demokratizace ekonomické regulace 

Nejmocnější evropské instituce by měly náležet lidem. Budeme bojovat za to, 

aby byl Evropský stabilizační mechanismus (ESM) podřízen evropské legisla-

tivě a Evropskému parlamentu. Zrušíme právo veta, které bohatší země zneu-

žívají vůči zemím chudším. 

Demokratizace Evropské centrální banky 

Vedle toho zreformujeme Evropskou centrální banku tak, aby její činnost zo-

hledňovala potřeby evropských občanů. Rozšíříme působnost ECB z péče o 

cenovou stabilitu o udržování nízké úrovně nezaměstnanosti, jako tomu je 

v USA. 
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DLUH, DANĚ A FINANČNÍ SYSTÉM 

Změníme finanční systém tak, aby v jeho jádru stáli lidé, nikoliv zisky. 
Krize roku 2008 odhalila základní nedostatky v našem finančním sys-
tému. Tvůrci politik je však od té doby nedokázali změnit. Miliony lidí 
stále bojují s dluhy, zatímco banky si připisují rekordní zisky. Potře-
bujeme komplexní plán změny.  

• Evropská lidová banka  
• Ochrana před dluhovou pastí 
• Konec daňových rájů  
• Registr skutečných vlastníků  

• Evropská dědická daň 
• Zavedení sjednocené korporátní daně 
• Zkrocené finance  
• Daň z finančních transakcí  

 

Evropská lidová banka 

Jestliže chceme zajistit přístup k důstojné práci, zdraví a vzdělání, nemůžeme 
se spolehnout pouze na soukromé finance. Koalice Evropské jaro navrhuje za-
ložit Evropskou lidovou banku (ELB), která bude reagovat na potřeby všech 
oblastí ve všech samosprávách EU. Každý členský stát bude ovládat ELB ve 
své jurisdikci vydáváním národních daňových kreditů, aby vytvořil likviditu 
každé pobočky. ELB bude využívat Veřejnou digitální platební platformu k přijí-
mání depozit a poskytování půjček na bázi těchto daňových kreditů. Takovýmto 
mechanismem může ELB investovat do řady samosprávných služeb bez zvy-
šování zadlužení členských států.  

Ochrana před dluhovou pastí 

Navrhujeme vytvořit agenturu k ochraně rodin, které trpí dluhy a k podpoře 
komunitních bank. Nejhorší část špatných úvěrů bude převedena do Organi-
zace pro restrukturalizaci soukromého dluhu výměnou za daňové kredity ve 
stejné hodnotě. Po dobu splácení dluhu zavedeme moratorium na exekuce, 
čímž umožníme dlužníkům platit splátky přímo agentuře. Poté, co se lidé 
z dluhů dostanou, budou mít právo odkoupit nemovitosti zpět od agentury. 

Konec daňových rájů 

Prosadíme daňovou spravedlnost. Každoročně ztrácí EU více než bilion eur 
kvůlí daňovým únikům korporací a jednotlivců. Koalice Evropské jaro zamezí 
existenci tzv. daňových rájů v členských zemích EU jako např. Lucembursko, 
Holandsko a Irsko. Vyčistíme také evropský bankovní sektor. Zavedeme jedno-
duché pravidlo: banky, které neodhalí své aktivity v daňových rájích, nemohou 
podnikat v Evropě. A nakonec prošetříme všechny evropské korporace a osoby 
s účty v daňových rájích mimo EU. Budou-li přistiženy při daňových únicích, 
odejmeme jim jejich vlastnická práva.  
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Registr skutečných vlastníků 

Existují tisíce fiktivních firem a „subjektů pro speciální účely“, které zatajují své 
skutečné vlastníky. Koalice Evropské jaro zavede Registr skutečných vlastíků 
(Beneficial Ownership Registry), který bude vyžadovat po všech ekonomických 
aktérech, aby zveřejnily totožnost svých vlastníků a detaily všech aktiv. Poža-
dujeme naprostou transparentnost.  

Evropská dědická daň 

Navrhujeme, aby země Evropy podepsaly dohodu o dědické dani s cílem snížit 
nezasloužený přenos bohatství z jedné generace na druhou. Příjmy z dědické 
daně poslouží pro financování veřejně prospěšných projektů našeho programu. 

Zavedení sjednocené korporátní daně 

Ukončíme tzv. závody ke dnu (soutěž ve snižování daní) prostřednictvím dů-
sledného univerzálního zdanění korporací. Podporujeme návrh Evropského 
parlamentu na „společný základ korporátní daně“ a budeme prosazovat jeho 
zavedení během našeho parlamentního mandátu.  

Zkrocené finance 

Abychom zabránili hazardnímu bankovnictví, které vedlo k poslední ekono-
mické krizi, chceme zavést systém regulací, který znemožní bankám vysoce 
rizikové operace. Namísto spekulací budeme banky motivovat k investicím do 
reálné ekonomiky. Budeme klást důraz na zdraví a odolnost bankovního sek-
toru. Nastavíme limit bankovního bohatství tak, aby banky nemohly být „příliš 
velkými, aby padly“.  Zakážeme toxické finanční spekulativní operace. 

Daň z finančních transakcí 

Prosadíme evropskou daň z finančních transakcí, která byla navržena Evrop-
ským parlamentem. Daň z finančních transakcí je základním prvkem naší stra-
tegie k posílení solidarity mezi členskými státy a pro financování klíčových vý-
dajů pro společné blaho. 

 



 

22 

 
 

MIGRANTI, UPRCHLÍCI A NOVĚ PŘÍCHOZÍ 

Koalice Evropské jaro bojuje za humánní Evropu. Musíme společně 
vytvořit celoevropský systém, který zaručuje legální a bezpečné 
cesty, uznává základní lidská práva, podporuje začlenění do evrop-
ské společnosti a bojuje proti příčinám nedobrovolné migrace v mís-
tech jejich původu. 

• Humánní azylový systém 
• Konec pevnosti Evropa 
• Podpora sjednocování rodin 
• Evropská vyhledávací a zá-

chranná operace 

• Ukončení dohod o záchytném pásu 
• Politická práva pro migranty 
• Podpora integrace 
• Boj proti vykořisťování migrantů 
• Obrana a rozšíření svobody pohybu 

 

Humánní azylový systém 

Vyzýváme k vytvoření Společného evropského azylového systému (CEAS), 
který bude respektovat mezinárodní a evropské právo a zaručí základní práva 
všem nově příchozím. Základním principem musí být důraz na tzv. princip ne-
navracení (non-refoulement), který zakazuje státům vracet nově příchozí do 
míst, kde by mohli čelit ohrožení života, pronásledování, mučení nebo jinému 
porušování lidských práv. 

Budeme bojovat za ukončení systému tzv. „hotspotů" pro kontrolu migrace a 
zajistíme rychlé zlepšení životních podmínek migrantů. Detenční střediska musí 
být uzavřena, zvláště se zaměříme na ukončení zadržování dětí. Příjmová zaří-
zení musí poskytovat slušné bydlení, dostupnost zákonných prostředků, zdra-
votní péči a zvláštní prostory pro ženy a děti, aby byly chráněny před zneužitím. 
Odmítáme tzv. koncept „bezpečných třetí zemí“, jak jej navrhuje Evropská ko-
mise. 

Každý žadatel o azyl musí obdržet informované rozhodnutí v souladu se zása-
dami právního státu. Žadatelé mají právo na informace o řízení, včetně infor-
mací o příslušných orgánech, formálních požadavcích a lhůtách v jazyce, kte-
rému rozumí, jakož i kvalifikovanou právní pomoc spojenou s bezplatným pře-
kladem a tlumočením. Konečné rozhodnutí o udělení azylu by mělo být zpravi-
dla provedeno v průběhu několika měsíců, nikoli let, jak tomu dnes často bývá. 

Pozitivní rozhodnutí o udělení azylu by mělo být vzájemně uznáváno mezi ev-
ropskými zeměmi, což umožní azylantům volně se pohybovat po EU a usadit se 
tam, kde mají perspektivu zaměstnání či rodinné vazby. Komunity a země, kde 
se nacházejí uprchlíci a migranti, obdrží finanční podporu z našeho integrač-
ního a investičního programu. 
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Konec pevnosti Evropa 

Jsme přesvědčeni, že Evropa by měla nově příchozí přivítat, nikoli je odrazovat. 
Proto budeme zavádět bezpečné, legální a otevřené cesty do Evropy. 

Navrhujeme povolit schvalování schengenských víz konzuláty EU po celém 
světě. Rozšíříme režim modré karty EU tak, aby uchazeči o zaměstnání mimo 
EU měli příležitost přijít do Evropy. Zavedeme nové programy vzdělávací a pra-
covní mobility, které přivedou studenty a pracovníky z mimoevropských zemí. 
Navrhujeme právně závaznou povinnost vydávat humanitární víza na konzulá-
tech a velvyslanectvích států EU lidem, kteří potřebují mezinárodní ochranu a 
kteří chtějí vstoupit do EU, aby požádali o azyl. 

Podpora sjednocování rodin 

Koalice Evropské jaro je přesvědčena, že sjednocení rodiny je základním prá-
vem a přínosem, který je výhodný nejen pro migranty, ale i pro společnost jako 
celek. Radikálně rozšíříme podmínky pro opětovné slučování rodin v EU i mimo 
ni. Přijmeme nové postupy pro identifikaci rodinných příslušníků mimo EU a 
zavedeme nová víza pro sjednocení rodin, která udělují právo na přesídlení. 
Umožníme obyvatelům EU, aby žádali o sjednocení rodin jménem svých pří-
buzných, místo toho, aby byli nuceni oslovovat své příbuzné, aby žádali ve své 
vlastní zemi. A rozšíříme financování slučování rodin z Azylového, migračního a 
integračního fondu (AMIF) s cílem podpořit ty, kteří nemají dostatečné pro-
středky na cestu do Evropy. Nikdo by neměl být nucen žít v chudobě nebo čelit 
vykořisťování jen proto, aby se znovu spojil se svou rodinou. 

Ukončení dohod o záchytném pásu 

EU a její členské státy v současné době spolupracují se zeměmi jako Turecko, 
Súdán a Libye, aby omezily tok migrace do Evropy. Výsledkem je vážné poru-
šování lidských práv, včetně zadržování, mučení a sexuálního násilí. Tyto pod-
mínky pouze povzbuzují přistěhovalce k tomu, aby se do Evropy snažili dostat 
nebezpečnými cestami, které vedou ke ztrátám na lidských životech.  

Vyzýváme k ukončení všech takových dohod jako je dohoda mezi EU a Turec-
kem, dohoda s libyjskými orgány a financování kontroly migrace v Súdánu. 

Místo toho zvýšíme spolupráci a financování mezinárodních organizací pracují-
cích s uprchlíky (UNHCR) a migranty (IOM). Budeme podporovat občanské or-
ganizace, které pracují s uprchlíky, přistěhovalci a potenciálními migranty v ze-
mích jejich původu a v tranzitních zemích. Spolupráce se zeměmi původu a 
tranzitními zeměmi by měla být povolená pouze tehdy, pokud budou tyto země 
dodržovat lidská práva (včetně práva na odchod) a zároveň umožní monitoro-
vání a provádění opatření řešících stávající porušování lidských práv. 

Evropská vyhledávací a záchranná operace 

Vyzýváme k založení Evropské vyhledávací a záchranné operace (ESRO) za-
měřené na záchranu lidí v nouzi na moři a jejich přivezení na bezpečné místo, 
jak požaduje mezinárodní námořní právo. Během hlídkování na vnějších evrop-
ských hranicích Evropská agentura pro hranice a pobřežní stráž, známá jako 
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"Frontex", nezabránila smrti migrantů, kteří cestují po mořských trasách do Ev-
ropy. Založením ESRO se zavážeme k tomu, aby na moři vůbec nedocházelo 
k ztrátám na životech. 

Politická práva pro migranty 

Budeme bojovat za to, abychom začlenili všechny nově příchozí do politického 
života v místě jejich bydliště. Domníváme se, že právo volit je ve zdravých de-
mokraciích zásadním krokem k účasti, sebeurčení a integraci. Budeme bojovat 
za to, aby všichni nově příchozí mohli po splnění všech základních kritérií, jako 
je například minimální doba pobytu, využívat plných volebních práv v EU, 
včetně práva hlasovat v referendech.  

Podpora integrace 

Domníváme se, že snaha o integraci příchozích je jak naší společnou povin-
ností, tak příležitostí k tomu obohatit evropskou společnost. Zvýšíme finanční 
prostředky v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), aby-
chom zajistili přístup ke vzdělání a jazykové výuce. Rovněž zvýšíme financování 
místních integračních programů, které podporují výměnu a nabízejí školení pro 
nově příchozí. 

Boj proti vykořisťování migrantů 

Domníváme se, že všichni pracující migranti by měli mít nárok na stejná práva, 
výhody a ochranu jako evropští občané. Nejsou to migranti, kteří snižují mzdy, 
ale systém, který nově příchozí udržuje jako nelegální, nekvalifikované a hrozí 
jím deportací. Budeme bojovat s vykořisťováním vytvořením zvláštního orgánu, 
který bude vyšetřovat mzdy a pracovní podmínky v komunitách migrantů. 

Obrana a rozšíření svobody pohybu 

Svoboda pohybu je základním lidským právem a základním kamenem Evropské 
unie. Budeme bránit volný pohyb tím, že požadujeme okamžité odstranění 
všech hraničních kontrol v rámci schengenského prostoru. 

Dlouhodobě se budeme snažit rozšiřovat svobodu pohybu do zemí mimo Ev-
ropskou unii a poskytovat lidem na světě svobodné cestování a volbu místa 
pobytu. Aby se země mohly podílet na tomto režimu, budou muset splňovat 
určité normy týkající se režimu hranic, hospodářského rozvoje, lidských práv a 
právního státu. 
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OBCHOD A ROLE EVROPY VE SVĚTĚ 

Evropa se musí zasazovat o mír a solidaritu s lidmi po celém světě. 
EU dnes hraje významnou roli při dodávkách zbraní a podpoře násil-
ných konfliktů v řadě zemí. Obchodní politika hraje významnou úlohu 
při vykořisťování pracovníků v zemích mimo EU. Koalice Evropské 
jaro bude bojovat za ukončení podílu Evropy na ozbrojených konflik-
tech a vykořisťování. 

• Spravedlivý obchod 
• Konec privilegií investorů 
• Práva duševního vlastnictví 
• Odpovědnost nadnárodních korporací 

• Pakt míru a solidarity 
• Posílení kritérií pro vstup do EU 
• Mezinárodní clearingová unie 

 

Spravedlivý obchod 

Domníváme se, základem obchodní politiky Evropy by měl být „spravedlivý“ 
obchod, nikoliv „volný“ obchod. Budeme bojovat za ukončení systému „dum-
pingu“ v rozvojových zemích. Během jakýchkoli obchodních jednání bude Ko-
alice Evropské jaro bránit vyšší standardy ochrany životního prostředí, lidských 
práv a veřejného zdraví, pracovních práv, veřejných služeb, důstojných podmí-
nek zvířat a práv spotřebitelů. Budeme také bojovat za ukončení stávajících do-
hod, jako je TTIP, které ohrožují vysoké standardy a lidská práva. 

Konec privilegií investorů 

Koalice Evropské jaro odmítá všechny mechanismy, které vytvářejí zvláštní pri-
vilegia pro nadnárodní společnosti. Postavíme se proti Mechanismu řešení 
sporů mezi investorem a státem (ISDS) a Investičnímu soudnímu systému (In-
vestment Court Systém), které poskytují mezinárodním investorům nespraved-
livé pravomoci k podání žaloby na místní orgány. Odmítáme také jakýkoli pokus 
o vytvoření mezinárodního investičního soudu. Místo toho zajistíme plnou regu-
lační svobodu pro environmentální a sociální politiky bez hrozby mezinárodních 
investičních sporů. 

Práva duševního vlastnictví 

Věříme, že právo na zdravotní péči předchází zisky farmaceutických společ-
ností. Koalice Evropské jaro zpochybňuje ochranu duševního vlastnictví, které 
narušuje všeobecný přístup k základnímu zboží sloužícímu k výživě a medikaci. 

Odpovědnost nadnárodních korporací 

Nadnárodní společnosti musí být zodpovědné za porušování lidských práv. Ko-
alice Evropské jaro podporuje Závaznou smlouvu OSN o nadnárodních korpo-
racích a lidských právech (UN´s Binding Treaty on Transnational Corporations 
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and Human Rights). Vyzýváme OSN, aby prosazovala vynutitelný mechanis-
mus, který umožní postiženým lidem přivést korporace k soudu. 

Pakt míru a solidarity 

Evropská unie se militarizuje znepokojujícím tempem. Komise navrhuje ob-
ranný fond ve výši 13 miliard eur, který zvýší velikost vojenských kapacit EU. 
Namísto toho navrhujeme vytvoření „Paktu míru a solidarity“, který odmítne 
zbrojení a ukončí roli Evropy v násilných konfliktech po celém světě. Vyzýváme 
k okamžitému ukončení veškerého prodeje zbraní státům porušujícím lidská 
práva a vytvoření mnohem přísnějších předpisů pro veškerý vývoz zbraní. Bu-
deme bojovat proti „vojensko-průmyslovému komplexu“ tím, že budeme poža-
dovat průhlednost v lobbování dodavatelů zbraní v Bruselu. Dále vyzýváme 
všechny členské státy, aby podepsaly Smlouvu o zákazu jaderných zbraní (Tre-
aty on the Prohibition of Nuclear weapons) za účelem ukončení celosvětového 
závodu ve zbrojení. 

Posílení kritérií pro vstup do EU 

Domníváme se, že EU by měla dodržovat vysoké standardy pro přistoupení, 
aby povzbudila své sousedy k dodržování základních práv a k ochraně demo-
kracie. Požádáme o nová kritéria přistoupení k EU, která by zahrnovala mimo 
jiné i sociální zabezpečení občanů, rozdíly v úrovni nerovností a pracovní pod-
mínky. 

Mezinárodní clearingová unie 

Spojíme se progresivními hnutími z celého světa, abychom iniciovali vytvoření 
Mezinárodní clearingové unie (ICU) za účelem obnovení rovnováhy a stabilizo-
vali tak globální ekonomiku. ICU by poskytovala stejné výhody jako Evropská 
clearingová unie, ale na celosvětové úrovni. Měla by vyhodnocovat obchodní 
bilanci každé země, danit země s vysokou úrovní přebytku a investovat tyto 
zdroje do oblastí, které nemají přístup k investicím. Mezinárodní měnový fond 
(IMF) by spravoval ICU a zajistil, že pravidla unie budou spravedlivá, mnoho-
stranná a demokratická. Místo toho, aby byly upředňostňovány zájmy jen ně-
kolika zemí, ICU zvýší spravedlnost, produkci a stabilitu celé globální ekono-
miky. 
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ŽENY, ROVNOST POHLAVÍ A PRÁVA LGBTTQIA+ 

Nikdo by neměl čelit diskriminaci na základě své identity. 

V celé Evropě existuje příliš velký rozdíl mezi muži a jinými pohlavími, 
pokud jde o mzdy a politickou moc. V průměru jsou ženy placeny o 
16 procent méně než muži, což jsou plné dva měsíce neplacené 
práce každý rok. Kromě toho je milionům žen a translidem odepřeno 
právo rozhodovat o svém těle. 

Nejsou sami. Lidé z komunit LGBTTQIA+ také bojují za svá základní 
práva na bezpečnost, rodinu a autonomii. Koalice evropské jaro se 
postaví za rovnost v Evropě a důstojnost pro všechny. 

• Standard rovného platu 
• Rovnost žen a mužů v EU 
• Úmluva o reprodukčních právech 

• Ukončení genderového násilí 
• Prosazování práv LGBTTQIA+ 

 

Standard rovného platu 

Vyzýváme k zavedení celoevropského Standardu rovných mezd (Equal Pay 
Standard, EPS), který by ukončil diskriminaci na pracovišti na základě pohlaví. 
EPS znemožní zaměstnavatelům, aby se dotazovali na minulé příjmy při vyjed-
návání o mzdě, čímž bude nutit všechny zaměstnavatele, aby založili výši mzdy 
na kvalifikaci. EPS také donuti zaměstnavatele, aby zveřejnili výplaty za účelem 
zvýšení transparentnosti. Všichni zaměstnanci budou mít možnost podávat do-
tazy týkající se rozdílů v odměňování mezi kolegy a zaměstnavatelé budou 
muset reagovat s podrobným odůvodněním těchto rozdílů. 

Rovnost žen a mužů v EU 

Budeme bojovat za rovnost pohlaví v politice. Navrhneme zavedení evropské 
klauzule o rovnosti žen a mužů, která zajistí rovné a spravedlivé zastoupení po-
hlaví na všech úrovních ve všech institucí EU. Návrh rovněž stanoví nové pra-
hové hodnoty pro vyvážené zastoupení pohlaví ve volebních seznamech poli-
tických stran v Evropském parlamentu. 

Úmluva o reprodukčních právech 

Domníváme se, že útlak založený na pohlaví v jednom členském státě je hroz-
bou pro marginalizované pohlaví ve všech zemích. Požadujeme panevropskou 
úmluvu o reprodukčních právech, která postihne ty členské státy, které neza-
ručují bezpečnost, ochranu a reprodukční autonomii. 

V úmluvě budeme požadovat řadu okamžitých reforem na podporu reprodukč-
ních práv. Požadujeme volný a snadný přístup k antikoncepci bez předpisu. 
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Hygienické výrobky, jako jsou tampony, hygienické vložky a menstruační ka-
líšky, by měly být volně dostupné ve školách, na univerzitách, na pracovištích 
a ve veřejných prostorech všeho druhu. 

Všichni lidé v Evropě by měli mít přístup k bezplatným informacím o bezpečném 
a legálním potratu. Těhotní lidé by měli mít přístup k prenatální péči prostřed-
nictvím bezplatného prenatálního testování, bezplatné péče při porodní asis-
tenci, bezplatných nebo dotovaných kurzů, které by jim pomohly připravit se na 
porod. Lidé s rizikem úmrtí plodu nebo předčasného porodu by měli mít během 
těhotenství nárok na plně proplacenou dovolenou. 

Tato práva rozšíříme na rodičovství. Všichni rodiče (i nezaměstnaní) by měli mít 
nárok na 480 proplacených dní péče o dítě. Kromě 480 placených dnů by měli 
mít rodiče také zákonné právo snížit svou běžnou pracovní dobu, aby trávili více 
času se svými dětmi. 

Ukončení genderového násilí 

EU musí udělat více, aby ukončila genderové násilí. Budeme se zasazovat o 
rozšíření Istanbulské úmluvy a vyzveme všechny členské státy, aby ratifikovaly 
ochranu proti gendrovému zneužívání. Budeme bojovat za to, aby všechny 
členské státy zavedly zvláštní ochranu pro ženy, které jsou ohroženy. Veškerá 
evropská azylová zařízení musí zajistit ochranu před obtěžováním a sexuálními 
útoky. Zneužívání a gendrový útlak by měly být respektovány pro uznání statusu 
uprchlíka. 

Prosazování práv LGBTTQIA+ 

Koalice Evropské jaro požaduje rovná práva pro všechny LGBTTQIA+ lidi. Bu-
deme bojovat za to, aby členské státy EU uznaly všechna manželství mezi part-
nery a zaručily manželská privilegia těmto partnerům. Kromě toho budeme bo-
jovat za to, abychom zaručili právo na adopci dětí všem, kteří splní podmínky 
bez ohledu na pohlaví. Konečně prosadíme, aby všechny členské státy EU 
uznaly nebinární lidi a umožnily těmto lidem proces přeměny. 
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TECHNOLOGICKÁ SVRCHOVANOST 

Věříme v technologicky svrchovanou Evropu, kde si Evropané roz-
hodují o svých datech, platformách a inovacích. Naše data by měla 
patřit nám, naše soukromé rozhovory by měly zůstat soukromé a ino-
vace financované z veřejných zdrojů by měly patřit veřejnosti. Koa-
lice Evropské jaro využije sílu technologie k tomu, aby sloužila lidem. 

• Právo na volný přístup k internetu 
• Evropská autonomní datová síť 
• Demokratický výzkum a inovace 
• Otevřené standardy platforem 

• Digitální sdílené statky 
• Právo na kybernetickou bezpečnost 
• Volná a otevřená veřejná správa 

 

Právo na volný přístup k internetu 

Zavedeme právní předpisy, které zakotví právo na volný a necenzurovaný in-
ternet. Zajištění univerzální přístupu a rozšíření digitální infrastruktury bude zá-
konnou povinností členských států. Zahájíme programy čeloživotního vzdělá-
vání, které pomohou budovat digitální gramotnost v celé Evropě. 

Evropská autonomní datová síť 

Současný internet je příliš centralizovaný. Velká část „cloudu“, která uchovává 
a spravuje naše data, je soukromá a dokonale strukturovaná pro sledování v zá-
jmu mocných. Navrhujeme vytvořit novou Evropskou autonomní datovou síť 
(EADN), která bude decentralizovanou, anonymní a šifrovanou sítí zařízení, 
která bude chránit naše data a bránit sledování. Všechny veřejné služby by 
měly být založeny na EADN a všem občanům by měla být udělena občanská 
digitální identita, která jim umožní přístup k vládním webovým stránkám a účast-
nit se ověřených, ale anonymních veřejných fór. 

Demokratický výzkum a inovace 

Program „Horizont Evropa“ investuje každoročně miliardy eur do výzkumu a 
inovací. Ale evropští občané nemají možnost podílet se na rozhodování o dis-
tribuci těchto finančních prostředků, a dokonce ani nemají sebemenší kontrolu 
nad produkty a patenty, které tyto veřejné dotační programy přinášejí. Chceme 
radikálně demokratizovat program Horizont Evropa. Občané budou moci defi-
novat investiční cíle, budou moci vyčlenit objem zdrojů pro místně, sociálně a 
družstevně zaměřené projekty a budou mít přístup ke kolektivním vlastnickým 
právům na produkty veřejných investic. Koalice Evropské jaro je přesvědčena, 
že veřejné peníze by měly poskytovat veřejné znalosti, veřejné vlastnictví a spo-
lečné bohatství. 

Stejný princip platí pro vývoj umělé inteligence (AI). Evropa musí investovat do 
otevřené AI, aby podpořila strojírenský a technologický pokrok. A všechny 
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etické otázky plynoucí ze vzestupu umělé inteligence by měly být demokraticky 
řešeny a diskutovány na evropské úrovni. 

Otevřené standardy platforem 

Budeme pracovat na povinných otevřených standardech pro online platformy. 
Tyto standardy umožní všem uživatelům komunikovat s platformami sociálních 
médií, aniž by tyto poskytovaly jejich data, a umožní uživatelům přepínat plat-
formy bez ztráty svých dat, která jsou zde uložena. Tím, že uživatelé budou 
moci migrovat z těchto platforem, snížíme monopolní kontrolu velkých techno-
logických platforem a povzbudíme nové digitální podniky, a to veřejné i sou-
kromé. 

Digitální sdílené statky 

Monopol patentů a autorských práv omezuje inovace a brání svobodnému vy-
jádření. Budeme prosazovat digitální sdílené statky a radikální omezení autor-
ských práv v rámci duševního soukromého vlastnictví. Veškeré zdrojové kódy 
vytvořené z veřejných prostředků musí zůstat ve veřejném vlastnictví. Ustano-
vení „fair use“ o dovoleném užívání bude rozšířeno na všechna autorská práva. 
Díla na internetu jsou automaticky považována za digitální sdílený statek, dokud 
autor neprokáže svůj nárok, přičemž důkazní břemeno leží na autorovi. Dojde 
k přepracování směrnice o autorských právech tak, aby vyvážila práva uživa-
telů, tvůrců a inovátorů.  

Právo na kybernetickou bezpečnost 

Myslíme si, že všichni lidé mají právo na počítačovou bezpečnost, která je 
chrání před státním sledováním a komerčním zneužíváním soukromých dat. 
Občané mají právo vědět, kdo o nich sbírá data, za jakým účelem a pomocí 
jakých algoritmů. Požadujeme, aby všechny digitální produkty měly ve výcho-
zím nastavení ochranu soukromí. Omezíme prodej dat třetím stranám. Každý 
občan má mít právo vědět, kdy komunikuje s počítačovým algoritmem a kdy 
s člověkem. Zajistíme, aby algoritmy nediskriminovaly například kvůli pohlaví. 

Volná a otevřená veřejná správa 

Veřejné orgány musí opustit dřívější praxi, která veřejnosti bránila v dozoru nad 
jejich prací. Hodláme zavedést volný bezplatný a otevřený opensource soft-
waru na všech úrovních veřejné správy a ve všech veřejně financovaných in-
stitucích. A požadujeme, aby byly všechny záznamy zveřejněné, digitalizované 
a publikované v otevřené online datbází. Technologie může a musí být pro-
středkem transparentnosti. 
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UMĚNÍ A KULTURA 

Kultura je náš společný jazyk a naše společné dědictví. Dnes je kul-
tura pro mnoho Evropanů nedostupná, nemohou si dovolit účastnit 
se kulturních akcí, navštěvovat muzea nebo se živit svou uměleckou 
tvorbou. Koalice Evropské jaro bude prosazovat rozšíření přístupu k 
umění a kultuře, vytvoří nové a veřejně podporované příležitosti pro 
umělecké vyjádření. 

• Ochrana kulturních sdílených statků 
• Boj s gentrifikací 
• Ukončení vykořisťování umělců 
• Dekolonizace kultury 

• Program Kreativní Evropa 
• Rozšíření přístupu k umění 
• Evropské veřejnoprávní vysílání 
• Veřejný mediální fond 

 

Ochrana kulturních sdílených statků 

Během posledních několika dekád bylo umění zprivatizováno, bohatí sběratelé 
hromadí drahocenná díla, zatímco vlády snižují financování muzeí. Koalice Ev-
ropské jaro bude bránit privatizaci evropských kulturních institucí. Chceme de-
klarovat všechny evropské historické památky jako neoddělitelnou součást ve-
řejného sektoru. Zakotvíme kolektivní vlastnictví kulturních veřejných statků. 
Podpoříme vyčlenění nových finančních prostředků, které budou vydávány za 
účelem investic členských států do různých kulturních institucí, jako např. his-
torických muzeí, komunitních uměleckých center, aj. 

Boj s gentrifikací 

Budeme bojovat s gentrifikací ve snaze podpořit umělce, aby si udrželi své do-
movy, ateliéry a galerie. Posílíme práva nájemníků zavedením celoevropských 
minimálních pronájmů, abychom zpomalili tempo vystěhovávání se. Současně 
se postavíme proti projektům, které využívají chudých čtvrtí pro „estetické“ 
účely. Umění se musí stát nástrojem pro komunitní vyjádření, nikoliv prostřed-
kem k vykořisťování. 

Ukončení vykořisťování umělců 

Ukončíme vykořisťování umělců. Vyzýváme všechny veřejné instituce, aby 
přestaly využívat smlouvy, které zbavují umělce práva nakládat se svými díly. 
Smlouvy o jednorázové prezentaci by měly být používány vždy, když díla nebyla 
zakoupeny do sbírky. Pokud umělci připravují svá díla pro instituce, měli by být 
najati na základě smlouvy, která zajistí, že jim bude poskytnuto sociální zabez-
pečení, dovolená a všechna ostatní práva jako u ostatních pracovníků. Umělci 
nemohou pracovat bez spravedlivé mzdy. 
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Dekolonizace kultury 

Požadujeme okamžitou dekolonizaci evropské kultury. Vyzýváme k tomu, aby 
byla všechna díla vydrancovaná z bývalých kolonií vrácena do svých původních 
domovů. V případech, kdy díla zůstanou v Evropě, zajistíme, aby byla tato díla 
uvedena do kontextu jejich koloniálního dědictví. Budeme také prosazovat ku-
rátorské zastoupení bývalých kolonií při přípravě výstav, které reflektují evrop-
skou historii kolonizace. 

Program Kreativní Evropa 

Navrhujeme radikální rozšíření a obnovu programu „Kreativní Evropa (Creative 
Europe)“. Toto rozšíření se zaměří na podporu menších komunitních projektů, 
zvýší počet ročních grantů pro umělce v členských státech EU a vytvoří nový 
fond, který bude věnován mládeži a výchově v oblasti umění. 

Rozšíření přístupu k umění 

Budeme podporovat masivní rozšíření přístupu k evropským kulturním institu-
cím. Zajistíme, aby všechny evropské kulturní instituce byly bezplatně přístupné 
pro lidi ve věku do 25 let a nad 60 let. Přístupem nerozumíme jen zajištění 
vstupu, ale také přípravu programů a řízení samotných institucí. Budeme pod-
porovat demokratické řízení evropských kulturních institucí s povinnou rovností 
pohlaví a věku ve všech správních radách. 

Evropské veřejnoprávní vysílání 

Vytvoříme nezávislou evropskou veřejnoprávní mediální instituci. Tato institutce 
bude pro evropské publikum zpracovávat a poskytovat obsah připravený v 
členských státech za účelem rozvoje společné kultury. Veřejnoprávní mediální 
instituce bude zaměstnávat vlastní novináře, kteří budou produkovat obsah vě-
novaný celoevropským tématům vysílaný v celé Evropské unii. Takový obsah 
bude zahrnovat například evropské zpravodajství, které může být vysíláno 
každý den vedle hlavních národních zpravodajských pořadů. Tato nezávislá ve-
řejnoprávní společnost posílí roli svobodného tisku v Evropě a pomůže Evropa-
nům orientovat se ve společných tématech. 

Veřejný mediální fond 

Vytvoříme nový Evropský veřejný mediální fond, který bude spolufinancovat 
projekty na místní, regionální a státní úrovni. Fond přispěje určitým procentním 
podílem výrobních nákladů na širokou škálu obsahu, včetně filmů, podcastů, 
dokumentů a rozhlasových pořadů, které obohatí progresivní, demokratickou a 
pluralitní nadnárodní spolupráci. Na oplátku fond obdrží omezenou licenci na 
veřejnou distribuci v celé EU. 
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MLÁDEŽ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Koalice Evropské jaro bude investovat do evropské mládeže. Miliony 
mladých lidí dnes nemají přístup k důstojnému vzdělání a pracovním 
příležitostem. Toto selhání ohrožuje budoucnost Evropy. Budeme bo-
jovat za obnovu víry mladých lidí v evropský projekt tím, že jim rozší-
říme možnosti cestovat, studovat, pracovat a účastnit se evropské 
demokracie. 

• Posílení veřejného vzdělávání 
• Univerzální Erasmus 
• Lepší záruky pro mladé 
• Evropská učňovská smlouva 

• Ukončení vykořisťování mládeže 
• Evropský pedagogický sbor 
• Připomínání společné historie 
• Strukturovaný dialog 

 

Posílení veřejného vzdělávání 

Věříme, že bezplatný a dobře financovaný systém veřejných škol může být sil-
ným motorem směrem k spravedlivé a inkluzivní Evropě.  

Koalice Evropské jaro představí plán integrovaného evropského veřejného 
vzdělávacího systému, který respektuje rozmanitost vzdělávacích modelů v 
celé EU. Nové solidární fondy budou investovat do veřejných vzdělávacích sys-
témů s cílem vyrovnat úroveň v celé Evropě. Všechny studijní obory v EU bu-
dou mít garantovanou společnou úroveň kvality a budou uznány za rovnocenné 
ve všech členských zemích. 

Vysokým školám bude veřejné financování přiděleno přednostně na základě 
akademických projektů, ne jako odměna za chrlení zbytečných textů typu „pu-
blikuj nebo zhyň“. Budeme podporovat uskutečňování meziuniverzitní výměny 
s cílem usnadnit akademický dialog mezi evropskými univerzitami. A umožníme 
studentům, aby mohli své studijní a vzdělávací povinnosti realizovat ve všech 
vzdělávacích systémech členských států. 

Univerzální Erasmus 

Budeme bojovat za univerzální program Erasmus, který zaručí přístup k tomuto 
programu veškeré evropské mládeži. Rozpočet rozšíříme s cílem usnadnit 
účast a zavedeme nové politické vzdělávací programy, které motivují mladé lidi, 
aby usilovali o mezinárodní aktivismus. Naším cílem je překonat zaměření pro-
gramu Erasmus na získání „obchodovatelných“ dovedností a rozšířit jej za úče-
lem rozšíření počtu mladých lidí s mezinárodním étosem. 

Lepší záruky pro mladé 

Závazek členských států Záruka pro mladé (Youth Guarantee) podpořil mnoho 
mladých lidí při jejich nástupu do práce a při získávání potřebných dovedností, 
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ale mnoho z nich stále nemá přístup k příležitostem odborné přípravy a získání 
slušné práce. 

Navrhujeme posílení tohoto závazku. Budeme prosazovat vyšší míru investic v 
členských státech, abychom rozšířili přístup k odborné přípravě a smysluplné 
práci. Máme v úmyslu podporovat taková pracovním místa, která nabídnou pří-
ležitost k profesní dráze. Závazek by měl mladým lidem poskytovat záruku kva-
litního pracovního místa či jim umožnit založit vlastní podnikání.  

Evropská učňovská smlouva 

Navrhujeme vytvoření evropského učňovského řádu, který mladým zaměstnan-
cům poskytne větší příležitosti pro nacházení práce v zahraničí. Společná uč-
ňovská smlouva bude platná ve všech zemích Evropské unie a umožní mladým 
lidem, aby se vyučili v jakékoli firmě registrované v EU. 

Ukončení vykořisťování mládeže 

Budeme bojovat proti vykořisťování mládeže. Chceme ukončit neplacené a ne-
dostatečně placené stáže, které snižují mzdy pod zákonem stanovené mi-
nimum. Budeme podporovat vytváření odborových svazů mladých v rámci 
Nadnárodní pracovní komise, která by mohla vyjednávat ve prospěch mladých 
pracovníků. 

Evropský pedagogický sbor 

Navrhujeme celoevropskou iniciativu zaměřenou na přípravu nové generace 
učitelů. Evropský pedagogický sbor bude podporovat absolventy vysokých 
škol, kteří vyučují na základních a středních školách v celé EU. Cílem je poskyt-
nout mladým lidem nové příležitosti k tomu, aby se stali učiteli a cestovali po 
kontinentu, ale také aby navýšili jazykovou pestrost a dovednosti. 

Připomínání společné historie 

Evropané sdílejí společnou historii, a to si zaslouží zvláštní postavení v našem 
vzdělávacím systému. Navrhujeme vývoj nového kurzu věnovaného dějinám 
Evropy pro studenty základních a středních škol a budeme podporovat školy v 
tom, aby přijaly tento společný záměr k promýšlení společné historie. 

Strukturovaný dialog 

Hlas mladých lidí je v dnešní evropské politice slyšet zřídka, jen málo z nich se 
účastní politiky, a ještě méně se jich najdeme u vyjednávacích stolů. Koalice 
Evropské jaro zavede kvótu pro zástupce mladých ve všech úrovních evropské 
veřejné správy. Dále budeme radikálně rozšiřovat strukturovaný dialog, oslovo-
vat ty komunity, které měly historicky malý přístup k institucím EU a rozvíjet 
nové digitální platformy, které mohou podpořit účast mladých lidí, kteří nemo-
hou cestovat osobně. Evropská mládež zdědí tyto instituce, a tudíž se musí po-
dílet na jejich formování.  


