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JSME DEMOKRATÉ VĚŘÍCÍ VE SCHOPNOSTI
SVOBODNÝCH LIDÍ. STAVÍME NA EVROPSKÉ TRADICI
A JEJÍCH MORÁLNÍCH HODNOTÁCH.

ODPOVĚDNOST

NIKDY NEDÁVÁME NEREÁLNÉ SLIBY A NEMALUJEME
NIC NARŮŽOVO. BUDEME VŽDY ŘEŠIT I NEPŘÍJEMNÉ
PROBLÉMY.BEZPEČÍ ŘEŠÍME AKTIVNĚ JAKO NAŠI
HLAVNÍ PRIORITU.

STÁT VĚŘÍCÍ SVOBODNÝM OBČANŮM

ANO EVROPSKÉ SPOLUPRÁCI, NE BRUSELSKÉ BYROKRACII

Stávající vláda zavádí novinky, které omezují životy lidí
a podnikání. Stát posiluje na úkor práv a zodpovědnosti
občanů. Nechceme zákony, které dopředu říkají,
že je každý vinen. Pokud mají mít lidé důvěru ve stát,
musí jim důvěřovat i on. Hájit jejich svobodu,
ne je šikanovat. Budeme proto usilovat o zrušení všech
omezení ze Seznamu nesvobody.

Patříme na Západ. Evropská spolupráce je naprosto
zásadní pro naši bezpečnost i prosperitu. Evropská unie
ale musí začít fungovat výrazně lépe. Mnohé pravomoci
mají být vráceny na úroveň národních států.
Bezpečnostní hrozby musí naopak EU řešit společně.
Měla by proto posílit svoji obrannou, zahraniční
a energetickou politiku. Chceme rozhodně zachovat
svobodu cestování, studia či práce v EU.

SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST S DŮRAZEM NA SPOKOJENOU
RODINU

UDRŽITELNÉ DŮCHODY A ZDRAVOTNICTVÍ PRO VŠECHNY
GENERACE

TOP 09 vnímá napětí ve společnosti i její hluboké
rozdělení. Usilujeme proto o soudržnou společnost,
kde není cílem ponížit svého názorového oponenta
a ve které silní pomáhají slabým. Za naprosto zásadní
pro budoucnost naší společnosti považujeme podporu
funkční rodiny.

Vláda neřeší, jaký bude v dalších letech důchodový
systém. Proto zůstávají mladí lidé v nejistotě. Nikdo jim
není schopen říci, jaký – a jestli vůbec – budou mít
důchod. I důchody pro starší generace jsou ohroženy.
Zrušení druhého pilíře byla jasná chyba. Chceme změny
vedoucí k udržitelnosti kvality sociálního i zdravotního
systému.

PROSPERITA

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ, SVOBODNÝ TRH A ÚSPĚŠNÝ BOJ
PROTI KORUPCI JE PRO NÁS CESTA K LEPŠÍ
BUDOUCNOSTI.
VZDĚLÁNÍ JE TA NEJLEPŠÍ INVESTICE
Uvědomujeme si, že vzdělání je nejlepší investice
do budoucna a také prevence možných závažných
problémů. Aby bylo kvalitní, je nutné mít také
profesionální a motivované pedagogy. Současné platy
učitelů na všech stupních by se měly zvýšit na úroveň
platů policistů. Budeme to prosazovat už při projednávání
návrhu státního rozpočtu na rok 2017. Chceme změnu,
která bude podporovat vyšší kvalitu vzdělávání, ne pouze
počet absolventů. Jen vzdělaná společnost je příslibem
naší prosperity. Pro svůj rozvoj potřebuje jasná pravidla a
moderní stát.
NIŽŠÍ DANĚ PRACOVITÝM, DÁVKY JEN POTŘEBNÝM
Stát pracovité trestá a přitom méně pracovité příliš
k práci nemotivuje. Dávky v nezaměstnanosti nemohou
být vyšší než mzda za práci. Prosadíme snížení odvodů
vázaných na pracovní místo a posílíme tak motivaci a
konkurenceschopnost.

