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BRAŇTE
SLUŠNOST A SVOBODU

Kandidáti TOP 09 a Starostů
do Evropského parlamentu 2014

Jiří Pospíšil

RNDr. Luděk Niedermayer, ekonom,
matematik, Středočeský kraj
JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec PS
PČR, spolupracovník Medy Mládkové,
Plzeňský kraj
JUDr. Stanislav Polčák, člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy,
pedagog, právník, Hlavní město Praha
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka,
CSc., vysokoškolský pedagog,
Olomoucký kraj
Ing. Jaromír Štětina, senátor, spisovatel, novinář, Hlavní město Praha
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta,
VŠ učitel EU a diplomacie, prezident Evropské asociace pro rozvoj
venkova, místopředseda SMS ČR,
Olomoucký kraj
Ing. Tomáš Czernin, lesník a zemědělec, Středočeský kraj
Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka Kunovic, Zlínský kraj
Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., myslivec, sokolník, vědecký pracovník,
Jihomoravský kraj
RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta
Kutné Hory, Středočeský kraj
Mgr. Marek Polach, diplomat zastoupení Prahy v Bruselu, Hlavní město
Praha
Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.,
podnikatel v silniční motorové dopravě, Jihomoravský kraj
Ing. Zuzana Kyliánová, organizační
poradkyně, Jihomoravský kraj

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.,
starosta Nové Paky, Královéhradecký
kraj
Jiří Kočandrle, místostarosta
České Lípy, Liberecký kraj
Mgr. Reda Ifrah, politolog,
Kraj Vysočina
Mgr. Klára Pavlíčková, ředitelka
obchodu, Hlavní město Praha
Ing. Michal Burian, Ph.D., expert
v oblasti evropských fondů, Jihomoravský kraj
Ing. Josef Merta, ředitel společnosti,
Královéhradecký kraj
Bc. Tomáš Velička, ředitel Poradny
pro primární prevenci, Moravskoslezský kraj
Ing. Ludmila Bubeníková, ekonomka, starostka Velké Polomi, Moravskoslezský kraj
Ing. Oldřich Souček, vedoucí vývojového týmu, Jihočeský kraj
Mgr. Aleš Janoušek, ředitel gymnázia, Plzeňský kraj
Bc. František Gábor, válečný veterán, ředitel, Liberecký kraj
Mgr. Michal Feigler, advokátní koncipient a mediátor, Jihomoravský kraj
Mgr. Simeon Popov, právník, rozhodce, Hlavní město Praha
PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.,
MPH, vysokoškolský pedagog, mediátor, Jihomoravský kraj
Ing. Josef Kalousek, ředitel střední
školy, Pardubický kraj

nekašlete
na evropu
Přijďte 23.–24. května k volbám
do Evropského parlamentu
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prosperující EvropU
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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 efektivně 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

Luděk Niedermayer

Evropský parlament nemá vliv na vstup ČR do eurozóny. Přijetí
eura považujeme s ohledem na naši malou a otevřenou ekonomiku 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 dodržování jeho pravidel.
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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 zejména odstraněním zbytečných administrativních překážek. Znamená 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 sdílení 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 potravinovou 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 životního 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.

