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vyBrané priority programu 
TOP 09 A sTAROsTů  
pro evropSké volBy

Nevidíme svět očima „My - Oni“. Evropa jsme my a vše, co 
se v ní děje, nás ovlivňuje. Aby se nerozhodovalo o nás bez 
nás, musíme sedět u stejného jednacího stolu a znít tam silným 
hlasem. Neobejdeme se přitom bez spojenců, kterých máme 
ze všech českých stran díky partnerství s Evropskou lidovou 
stranou nejvíce.

Méně je někdy více: 
odmítáme ochranářský přístup

Budeme dbát na to, aby EU nebyla při tvorbě norem a zákonů 
přehnaně aktivní, aby nezacházela příliš daleko a nesnažila se 
chránit občany i tam, kde o to nestojí a vede to jen k nadměrným 
nákladům. Zkrátka aby regulace nepřinášela v konečném důsledku 
více škody než užitku.

Sociální blahobyt si musíme odpracovat

Odmítáme názor, že na výši dluhů nezáleží a není třeba je splácet. 
Na evropský sociální model si musíme vydělat, a ne si na něj 
půjčovat a sobecky tak zatěžovat příští generace.

Evropské prostředky musíme vynakládat 
hospodárně

Rozpočet EU musí být úsporný a jeho výdaje orientovány a efektiv-
ně vynakládány na podporu hospodářského růstu a vznik nových 
pracovních míst. Jsme zastánci daňové suverenity členských států 
v sazbách přímých daní, zejména daní z příjmů.

Chceme přijmout euro, jakmile budeme připraveni

Evropský parlament nemá vliv na vstup ČR do eurozóny. Přijetí 
eura považujeme s ohledem na naši malou a otevřenou ekonomi-
ku za přínosné, je však třeba jej načasovat na okamžik, kdy na něj 
budeme po všech stránkách připraveni. Prvním vhodným krokem 
k přijetí eura je přihlášení se k tzv. Fiskálnímu paktu a k dodržová-
ní jeho pravidel. 

Svoboda pohybu v rámci EU musí zůstat nedotknutelná

Podpoříme pracovní i studentskou mobilitu formou výměnných 
programů jako je Erasmus. Nedovolíme, aby se svoboda pohybu 
stala rukojmím nacionalistů a populistů, kteří chtějí uvnitř EU stavět 
již jednou zbourané bariéry.

Chceme posilovat odvahu Evropanů 
podnikat a investovat

Klíčem k oživení evropské ekonomiky je podpora podnikání zejmé-
na odstraněním zbytečných administrativních překážek. Zname-
ná to důraz na zjednodušení zakládání firem, účetních pravidel 
a usnadnění financování začínajících a malých firem.

Budeme bránit vzniku digitálních hranic

Fyzické hranice států už si skoro neuvědomujeme. Vznikají však nové 
– digitální. Podpoříme jednotná pravidla, která umožní bezpečné sdíle-
ní dat. Svoboda slova na internetu je pro nás základní hodnotou.

Ochráníme rovné podmínky na trhu EU pro české 
zemědělce a tradiční české potraviny

Budeme prosazovat rovné podmínky pro české zemědělce 
i ostatní naše podniky na trhu EU. Chceme tak zvýšit naši potra-
vinovou soběstačnost a dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti. 
Budeme motivovat výrobce tradičních a regionálně ukotvených 
výrobků k získání evropských známek kvality. 

Chceme, aby sjednocená Evropa byla zdravým 
místem k životu

Budeme napomáhat prosazení racionálních norem ochrany život-
ního prostředí s důrazem na zlepšení kvality ovzduší a využívat 
přitom možností daných rozvojem nových technologií.

Budoucnost naší země je naprosto pevně spojena  
s budoucností Evropy 

Vlády členských států musí pochopit, že EU je jejich projektem, 
ne něco externího. Zdravé fungování Evropy je i v našem zájmu. 
Zároveň můžeme v EU využít historickou zkušenost země bývalého 
sovětského bloku.  
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