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Reformná agenda pre budúcnosť Európy

PRIORITY SKUPINY EĽS NA ROKY 2014 – 2019

Európska únia čelí po európskych voľbách obrovským výzvam. Milióny nezamestnaných, zvýšenie počtu
migrantov, neúprosná globálna hospodárska súťaž a opatrenia na prekonanie krízy sa spájajú so stratou
dôvery v schopnosť politiky poskytnúť riešenia.

Skupina EĽS v Európskom parlamente a s ňou spojené vlády viedli reformy, ktoré Európskej únii umožnili
prekonať bezprostrednú krízu. Chceme teraz poskytnúť Európskej únii úspešnú reformnú agendu pre
budúcnosť Európy, aby mohla čeliť budúcim výzvam zlepšovaním európskej konkurencieschopnosti pre
väčší rast a zamestnanosť, ako aj obnovením dôvery jej občanov.

Európa je kontinent hodnôt a ľudskej dôstojnosti, ktoré odráža Charta základných práv. EÚ musí
preukázať, že je schopná obhajovať svoje kresťanskodemokratické hodnoty a sociálny model v
celosvetovej konkurencii a zároveň reagovať na demografické výzvy.

Zásady subsidiarity a proporcionality by sa mali uplatňovať štrukturálne a dôsledne, aby bolo možné
rozhodnúť, či je konkrétny európsky právny predpis potrebný alebo nie. Hlas národných parlamentov by
sa v tejto súvislosti mal vypočuť a zohľadniť v súlade s Protokolmi 1 a 2 k Lisabonskej zmluve.
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Chceme, aby budúca Európska komisia začlenila do svojho pracovného programu tieto ciele:

I. Stabilizovali sme Európu po kríze. Na tomto základe sa musíme zamerať na rast a nové
pracovné miesta.

 Pravidlá Paktu stability a rastu sa musia uplatňovať. Balík dvoch legislatívnych aktov a balík
šiestich legislatívnych aktov, ktoré boli odsúhlasené, sa musia v plnej miere implementovať a
dodržiavať. Nesmú existovať žiadne politicky motivované zmeny a ústupky. Zodpovednosť dnes
pri dosahovaní udržateľných rozpočtov bude predchádzať zaťažovaniu budúcich generácií
novým dlhom.

 Zásadným nástrojom na zlepšenie konkurencieschopnosti Európy je jednotný trh. Existujúce
pravidlá sa musia vykonávať a treba dokončiť jednotný trh so službami. Trváme na tom, aby nová
Komisia predložila legislatívne návrhy s cieľom plniť digitálnu agendu ako kľúčovú prioritu a
nástroj na dokončenie digitálneho trhu. Spoločné pravidlá ochrany údajov, ochrany práv
duševného vlastníctva, ako aj návrhy na ich presadzovanie vo svetovom hospodárstve, sú
nevyhnutné na využitie plného potenciálu digitálneho trhu. Potrebujeme silnú európsku stratégiu
pre bezpečnosť internetu a proti porušovaniu súkromnej sféry. Európa má potenciál stať sa
svetovým lídrom na digitálnom trhu.

 Potrebujeme reindustrializáciu Európy založenú na ucelenej stratégie a jej vykonávanie.
Európska komisia sa musí ujať vedenia v rámci takejto iniciatívy, ktorá posilní našu priemyselnú
konkurencieschopnosť bez nadmerného regulačného zaťaženia podnikov.

 Eurozóna musí byť pod vedením stáleho predsedu Euroskupiny, ktorým by mal byť komisár pre
menové záležitosti a ktorý by mal – na účely dohľadu nad vnútroštátnymi rozpočtami v rámci
európskeho semestra – podobnú úlohu ako komisár pre hospodársku súťaž. Euro je náš
spoločný osud. Nechceme, aby EÚ bola rozdelená na členské štáty eurozóny a členské štáty
mimo eurozóny. Preto by sa mali využívať inštitúcie Spoločenstva namiesto vytvárania nových
byrokratických štruktúr. Všetky nové nástroje musia zabezpečovať, aby stimuly a podmienenosť
kráčali ruka v ruke.

 Požadujeme rámec EÚ, ktorý podnikom umožní, aby viac investovali do výskumu a vývoja.
Inovácia je budúcnosť.

 Európa potrebuje spoločnú energetickú politiku, ktorá je udržateľná, čo vedie k väčšej
bezpečnosti, nezávislosti a rôznorodosti našich energetických dodávok, ako aj
konkurencieschopné a prijateľné ceny energie, ktoré prispievajú k rastu a zamestnanosti. Na
dosiahnutie tohto cieľa musíme viac investovať do vnútornej cezhraničnej energetickej
infraštruktúry EÚ, a najmä do jej prepojenosti. Môže to dosiahnuť len fungujúci spoločný trh s
energiou založený na trhových zásadách a spoločne využívajúci našu kúpnu silu pri rokovaniach
s dodávateľmi tretích strán.

 EÚ vyvinula v posledných rokoch značné úsilie v boji proti zmene klímy. Teraz potrebujeme
realistické ciele v oblasti klímy a reformu systému obchodovania s emisiami (ETS), čo nám
umožní znížiť emisie CO2 a zároveň zachovať energeticky náročné odvetvia v EÚ a zabrániť im v
presune pracovných miest do zahraničia, ako aj dosiahnuť dohodnuté ciele.

 Hlavný dôraz sa bude klásť na uplatňovanie a presadzovanie dohodnutej bankovej únie, aby sa
zabezpečilo, že sa bezodkladne vytvorí dôveryhodný a spoľahlivý systém.

 Európa musí vytvoriť prostredie priaznivé pre MSP, ktoré zahŕňa ponúknutie čo najlepších
finančných a právnych podmienok pre začínajúce podniky. Spoločnosti a malé podniky musia
mať prístup k úverom s podobnými a prijateľnými úrokovými sadzbami. Zvýšenie kapitálu EIB z
roku 2013 treba úplne využiť. Okrem toho potrebujeme moderné finančné nástroje, ako je
napríklad rizikový kapitál, kolektívne financovanie a dlhopisy na projekty. MSP musia mať lepší
prístup k verejnému obstarávaniu a financovaniu na úrovni EÚ aj členských štátov.

 Európsky rozpočet na štrukturálne politiky predstavuje viac ako 350 miliárd EUR do roku 2020 a
je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie investícií, konkurencieschopnosti a solidarity. Tieto
finančné prostriedky sa musia použiť spôsobom orientovaným na rast, berúc do úvahy
odporúčania pre jednotlivé krajiny.

 Revízia v polovici obdobia viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 by mala
umožniť ďalšie zameranie na inovácie, investície, zamestnanosť a rast v Európe. Táto revízia by
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mala tiež pripraviť cestu pre nový systém vlastných zdrojov založený na práci skupiny na vysokej
úrovni.

 Európska komisia začala proces obmedzovania byrokracie na základe návrhov, ktoré predložila
Stoiberova skupina na vysokej úrovni. Treba zrealizovať iniciatívu Európskej komisie proti
byrokracii – REFIT. Členské štáty by mali prevziať svoju zodpovednosť za znižovanie byrokracie.
Tento proces sa musí zintenzívniť a treba v ňom pokračovať. Potrebujeme nezávislý výbor pre
posudzovanie vplyvu, ktorý by poskytoval neutrálne posudky týkajúce sa dôsledkov pravidiel EÚ.
Vykonávanie právnych predpisov EÚ sa musí sledovať a overovať na úrovni EÚ jednotným
spôsobom. Počas nasledujúceho funkčného obdobia Európskej komisie musí byť s cieľom
bojovať proti byrokracii poverený jeden z podpredsedov právomocou nepretržite skúmať právne
predpisy EÚ vo všetkých oblastiach, hodnotiť užitočnosť a nevyhnutnosť a koordinovať návrhy
toho, aké právne predpisy by sa mali zrušiť, zjednodušiť a aktualizovať.

 Komisia by mala zahŕňať komisára pre subsidiaritu s osobitnou zodpovednosťou za kontrolu
uplatňovania zásady subsidiarity vo vzťahu k novým a existujúcim právnym predpisom EÚ.

 Európa si musí vytvoriť námornú stratégiu, aby prispela k hospodárskemu rastu.

 EÚ musí poskytovať väčšiu pridanú hodnotu, pokiaľ ide o zdravie občanov EÚ, a pritom
podporovať preventívne opatrenia, najmä na podporu zdravého životného štýlu a boj za
bezpečnosť potravín a proti potravinovým podvodom. Finančné a sociálne bremeno
neprenosných chorôb, ako je rakovina, sa musí znížiť prostredníctvom účinného spoločného
úsilia EÚ na základe existujúcich úspešných iniciatív, ako sú EPAAC, CANCON a spoločné
opatrenia (Opatrenia pre rovnosť – „Equity Action“).

 SPP sa musí vykonávať nebyrokratickým spôsobom, čo umožní konkurencieschopnosť
európskeho poľnohospodárstva, ktoré poskytne potravinovú bezpečnosť pre 500 miliónov
občanov. Platby súvisiace s SPP musia byť zamerané na udržanie pracovných miest a posilnenie
našich vidieckych oblastí.

II. Z Európy sme spravili priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Teraz musíme zachovať
naše humanitárne hodnoty a chrániť Európu pred trestnou činnosťou a terorizmom.

 S cieľom splniť humanitárnu zodpovednosť by EÚ mala zriadiť plne funkčný spoločný azylový
systém a členské štáty musia úplne implementovať existujúce pravidlá spoločného azylového
systému. Európa musí poskytnúť ochranu politickým utečencom a tým, ktorí utekajú pred
občianskymi vojnami. Legálna migrácia na trh práce je vo vnútroštátnej právomoci, ktorú
rešpektujeme. Musíme bojovať proti prípadom zneužívania a rozlišovať medzi utečencami a
ekonomickými migrantmi. Ekonomickí migranti bez legálneho pobytu musia byť vrátení do svojej
krajiny pôvodu v súlade s medzinárodným právom a právom EÚ. EÚ by mala poskytovať lepšie
informácie o svojej prisťahovaleckej politike a rizikách nelegálnej migrácie v krajinách pôvodu
prisťahovalcov a zároveň by sa mala zameriavať na poskytovanie lepšie cielenej rozvojovej a
humanitárnej pomoci.

 Budúca Európska komisia by mala zahŕňať komisára pre otázky migrácie s cieľom rozvíjať
spoločnú politiku v oblasti azylu a prisťahovalectva. Členské štáty by mali v prístupe na trh práce
uprednostniť občanov EÚ.

 Chceme, aby sa hranice Európy stali bezpečnejšími, a to zvýšením finančných, ľudských a
technických zdrojov a posilnením úlohy a právomocí agentúry na ochranu hraníc Frontex. Najmä
malé krajiny a krajiny pozdĺž pobrežia Európy čelia veľmi špecifickým problémom týkajúcim sa
otázok migrácie. Sme svedkami neprimeraného tlaku na členské štáty a musíme nájsť vhodnú
odpoveď. Potrebujeme zodpovednosť a solidaritu medzi členskými štátmi. Chceme skoncovať s
organizovanou trestnou činnosťou a obchodovaním s ľuďmi, aby sa predišlo tragédiám pozdĺž
pobrežia Európy. Naším cieľom je nájsť riešenia, ktoré na jednej strane spájajú podporu a
solidaritu pre členské štáty, ktoré sú obzvlášť postihnuté zvýšeným prílevom migrantov, a na
druhej strane obsahujú účinné opatrenia proti zneužívaniu azylových predpisov.

 Nemôžeme urobiť krok späť, pokiaľ ide o základnú zásadu EÚ, akou je sloboda pohybu. Proti
prípadom zneužívania zásady slobody pohybu je nutné bojovať na vnútroštátnej úrovni a na
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úrovni EÚ. Chceme zjednodušiť a zvýšiť mobilitu pracovných síl EÚ. Nemožno tolerovať sociálne
podvody ani sociálny dumping. EÚ musí prehodnotiť kritériá zlúčenia rodiny.

 Schengenský priestor by sa mal dobudovať s cieľom zahrnúť doň všetky členské štáty, ktoré
požiadali o členstvo a spĺňajú potrebné kritériá.

 Potrebujeme stratégiu pre kybernetickú bezpečnosť a boj proti počítačovej kriminalite. Policajnú a
justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi je potrebné zlepšiť s cieľom lepšie bojovať proti
trestnej činnosti online aj offline.

 Boj za práva žien, ako aj odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a boj proti násiliu
založenému na rodovej príslušnosti, musí byť naďalej prioritou. Práva detí sa musia dodržiavať a
musíme zabezpečiť, aby sa ich najlepšie záujmy zohľadňovali vo všetkých politikách a
legislatívnych textoch EÚ.

 Boj proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a teroristickým organizáciám – vrátane
konfiškácie a zásady „sledovania toku peňazí“ – je naďalej prioritou EÚ, rovnako ako boj proti
obchodovaniu s ľuďmi, pričom osobitná pozornosť sa venuje ochrane a podpore obetí terorizmu
a ich právam a takisto vypracovaniu európskej charty pre obete terorizmu.

 Pluralita médií sa musí zaručiť vo všetkých členských štátoch a zároveň treba zvýšiť
transparentnosť, pokiaľ ide o vlastníctvo, a obmedziť politický vplyv.

 Európa je spoločenstvom právneho štátu. Toto je dôvod, prečo chceme objektívne hodnotenie
nezávislosti a fungovania vnútroštátnych súdnych systémov. EÚ rešpektuje územnú a ústavnú
celistvosť svojich členských štátov.

 Práva osôb patriacich k autochtónnym národnostným menšinám a jazykovým skupinám sa musia
zaručiť vo všetkých členských štátoch. Osobitná pozornosť sa musí venovať rovnakým právam
rómskych obyvateľov a rómskej diaspóry vo všetkých členských štátoch.

 Mali by sme prehodnotiť európsku iniciatívu občanov s cieľom zvýšiť účasť občanov.

III. Chceme bojovať za na zachovanie udržateľného sociálneho modelu v stále sa meniacom
svete.

 Skupina EĽS je zameraná na základný princíp sociálneho trhového hospodárstva, ktoré uznáva
sociálne podniky ako prostriedok na dosiahnutie sociálnej a hospodárskej súdržnosti v Európe,
pretože pomáhajú budovať pluralistické a odolné sociálne trhové hospodárstvo. Sociálni
podnikatelia vychádzajú zo silných stránok dlhej tradície sociálneho trhového hospodárstva a sú
tiež hnacími silami zmien, pričom vytvárajú inovatívne riešenia významných problémov
súčasnosti.

 Treba zintenzívniť opatrenia na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 týkajúcich sa
odstránenia chudoby a zvyšovania úrovne vzdelania pre všetky vrstvy spoločnosti a všetky
vekové skupiny.

 Usmernenia pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa musia v plnej miere
uplatňovať. Komisia musí zabezpečiť, aby členské štáty plne zaviedli a dodržiavali systém záruky
pre mladých ľudí.

 Chceme hodnotiť sociálny vplyv budúcich návrhov reformy a diskutovať o sociálnych dôsledkoch
politík, najmä pre rodiny.

 Solidarita medzi generáciami je kľúčom k udržateľnému sociálnemu zmieru a odpoveďou na
demografické zmeny v Európe. Podporujeme posilnenie solidarity medzi generáciami.

 Uznávame významnú úlohu sociálnych partnerov.

 Potrebujeme silné záchranné sociálne siete pre našich občanov, ale musíme povedať nie
harmonizácii systémov sociálneho zabezpečenia.

 Chceme aktívne bojovať proti daňovým podvodom. Sme proti daňovým rajom.

 Komisia sa musí zameriavať na posilnenie kultúrneho rozmeru EÚ prostredníctvom ochrany
kultúrnej rozmanitosti EÚ. EÚ a jej členské štáty by sa mali zaviazať, že budú sledovať
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ambiciózne ciele týkajúce sa mobility v oblasti vzdelávania. Vzdelávanie je vo vnútroštátnej
právomoci, ale chceme sa zaoberať jeho nadnárodným rozmerom s cieľom zlepšiť porozumenie
širšieho európskeho kontextu a perspektív vzdelávania, a otvoriť tak horizonty globálneho
myslenia a porozumenia medzi kultúrami.

 Požadujeme okamžité ukončenie tureckej okupácie územia Cyperskej republiky a plne
podporujeme všetky snahy pod záštitou OSN vedúce k vyriešeniu cyperskej otázky v súlade s
hodnotami a zásadami, na ktorých je založená EÚ.

IV. Európa je významný aktér na svete. Chceme posilniť vonkajší rozmer EÚ.

 Želáme si spoločné opatrenia v rámci činností zahraničnej politiky EÚ zamerané na posilnenie
úlohy Európy vo svete, ktorá je založená na základných hodnotách EÚ, ako je podpora
demokracie, dodržiavanie ľudských práv a právny štát. Medzi naše priority patrí posilnená a
prepracovaná susedská politika, posilnenie bezpečnosti a obrany, silná zahraničná politika v
oblasti energetickej bezpečnosti a pevne ukotvené transatlantické väzby.

 EÚ musí hovoriť jednotným hlasom, ak chce byť vypočutá. Musíme posilniť Európsku službu pre
vonkajšiu činnosť, a to úplným vykonávaním preskúmania v polovici obdobia z roku 2013, a
najmä posilnením politickej a koordinačnej úlohy vysokého predstaviteľa.

 Musíme pokračovať v budovaní a posilňovaní transatlantického partnerstva ako jednej z
najvyšších priorít zahraničnej politiky, ktorá sa zakladá na našich spoločných hodnotách a
záujmoch, aby sme si v kľúčových otázkach zahraničnej politiky zabezpečili celosvetové vedúce
postavenie.

 Domnievame sa, že obchod je jedným z kľúčových prvkov politiky vonkajšej činnosti EÚ. Naším
cieľom je systém svetového obchodu, ktorý by bol čo najotvorenejší a najspravodlivejší s cieľom
budovať politické vzťahy a vytvárať nové pracovné miesta v európskych vývozných
priemyselných odvetviach. V tejto súvislosti podporujeme súčasné strategické partnerstvo a
rokovania o dohode o pridružení. Patrí sem najmä dohoda o obchode a investíciách so
Spojenými štátmi, ktorá zaručí európske prísne normy v oblasti ochrany spotrebiteľa, životného
prostredia, sociálnej ochrany a ochrany údajov, ako aj vysokú úroveň ochrany investícií, a tiež
pomôže zvýšiť ochranu občanov USA a EÚ pred terorizmom, ale aj v dohody s inými regiónmi a
oblasťami, ako napríklad s Japonskom a ďalšími ázijskými krajinami, Kanadou a krajinami
Latinskej Ameriky a Stredozemia.

 Musíme pokračovať v budovaní partnerstiev prispôsobených jednotlivým krajinám
prostredníctvom európskej susedskej politiky, založených na zásade „viac za viac“ a
posilňujúcich demokratické procesy a právny štát. Musíme prispievať k stabilizácii týchto
regiónov a priblížiť ich k Európe.

 Musíme sa postaviť za Ukrajinu a podporovať mierové riešenie ozbrojeného konfliktu v jej
východnom regióne, rešpektujúc jej územnú celistvosť. Musíme pozorne sledovať potrebné
sociálne, hospodárske a politické reformy a čo najskôr podpísať zostávajúcu časť dohody o
pridružení/prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (AA/DCFTA) s Ukrajinou a
dohody o pridružení/prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom a
Moldavskom. Musíme pracovať na rýchlej liberalizácii vízového režimu s cieľom vytvoriť
bezvízové režimy.

 Musíme odolávať pokusom Ruska o destabilizáciu krajín európskej susedskej politiky,
podkopanie Východného partnerstva a obnovu svojho vplyvu v bývalých sovietskych republikách.
Musíme prijať primerané sankcie proti opatreniam Ruska, ktoré porušujú medzinárodné právo.

 Rozšírenie je jedným z úspechov Európskej únie. Každá kandidátska krajina by sa mala hodnotiť
výlučne na základe vlastných zásluh, zatiaľ čo sa venuje pozornosť úplnému dodržiavaniu
kodanských kritérií a integračnej kapacite EÚ, ktorá sa musí posilniť. Vo vzťahu k Balkánu
zastávame najmä solúnske záväzky. V nadchádzajúcich piatich rokoch chceme vytvoriť správne
podmienky pre rozšírenie v tomto regióne. Okrem toho budeme viesť všeobecnú diskusiu o
zemepisných a politických hraniciach EÚ.
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 Pokiaľ ide o osobitný prípad rokovaní s otvoreným koncom s Tureckom, v prípade, že nedôjde k
ich úspešnému ukončeniu, sme odhodlaní preskúmať možnosť privilegovaného a vylepšeného
partnerstva, a teda plné členstvo už nie je naším cieľom.

 Musíme plne využiť potenciál Lisabonskej zmluvy v záležitostiach SZBP, t. j. spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky (napr. stála štruktúrovaná spolupráca), posilniť európsky
obranný priemysel, pripraviť novú Európsku bezpečnostnú stratégiu a nový model flexibilných a
ľahko nasaditeľných bojových skupín EÚ a odstrániť nedostatky spôsobilosti.

 Chceme, aby si EÚ a jej členské štáty zachovali svoj záväzok v rámci rozvojových cieľov
tisícročia s cieľom odstrániť extrémnu chudobu do roku 2030. EÚ by mala zostať vedúcim
svetovým poskytovateľom rozvojovej pomoci. Trváme však na prednostnom poskytovaní takejto
pomoci krajinám, ktoré majú veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných a
rešpektovanie zásad demokracie a ľudských práv.

EÚ musí reagovať na obavy Spojeného kráľovstva. Skupina EĽS chce, aby Spojené kráľovstvo zostalo
členom Európskej únie. Základné slobody EÚ nemožno meniť. Okrem toho Spojené kráľovstvo nesmie
blokovať integračné kroky v budúcnosti, a to najmä v eurozóne.

Chceme Európu zmeniť. Chceme Európu zlepšiť. EÚ musí byť pre svojich občanov domovom a nesmie
byť vnímaná ako hrozba. Touto reformnou agendou skupina EĽS preberá vedúcu úlohu v diskusii o
budúcnosti Európskej únie. Sme politickým srdcom Európy.

(Preklad z anglického originálu)


