
Usnesení o překonání krizí a dokončení evropské politické jednoty, 
 
přijaté Federálním výborem Unie evropských federalistů (UEF) dne 18. června 2017 
v Madridu: 
 
 
Sjednocování Evropy je úspěšným projektem. Podpis Římské smlouvy dne 25. března 1957 
v italském hlavním městě byl a je stále základním kamenem historie evropské integrace. 
Evropská společenství a následně Evropská unie již 60 let zaručují, že evropské národy po 
staletích válek žijí v míru a v právních podmínkách. Evropské hnutí a Unie evropských 
federalistů vyjádřily společně s tisíci občany při příležitosti 60. výročí podepsání smlouvy 
podporu této integrace mohutnými akcemi v Římě. 
 
A existují i další pozitivní příznaky. UEF vítá volební úspěch proevropských sil v Rakousku, 
Nizozemsku a Francii. Populisté a euroskeptici nepřevládli. Naopak, zvolení Emmanuela 
Macrona prezidentem Francie ukázalo, že je možné vyhrát důležité volby s jasným závazkem 
vůči Evropě. 
 
Při své první návštěvě v zahraničí, která ho vedla ke kancléřce Merkelové do Berlína, 
francouzský prezident oznámil novou evropskou iniciativu v úzké spolupráci s Berlínem. 
UEF podporuje tyto plány a vyzývá vlády EU, aby tuto nabídku přijaly a zahájily novou 
reformní iniciativu. Evropa potřebuje naléhavé nové impulsy. Úspěšný březnový "Pochod pro 
Evropu" v Římě a řada manifestací "Pulsu Evropy" v mnoha evropských městech 
v posledních měsících ukázaly, že občané oceňují výhody Evropy a že chtějí pokračovat 
v evropské cestě integrace. 
 
Sjednocování Evropy bylo a stále je základní podmínkou míru, prosperity a pokroku na 
našem kontinentu. EU však zůstává neefektivní a neúplnou stavbou ohroženou dokonce 
zhroucením, pokud nebude neprodleně dokončena. Stále zápasí s mnoha obtížemi 
ohrožujícími její existenci i politický projekt míru a integrace, který ztělesňuje. Evropská unie 
se ještě nezotavila z dlouhodobé hospodářské a finanční krize a jejím členským státům se také 
nepodařilo úspěšně zvládnout mimořádný příliv uprchlíků a problémy domácí i vnější 
bezpečnosti. Po těsném výsledku referenda o Brexitu ve Spojeném království hodlá členský 
stát poprvé v historii opustit Unii. Protievropské, populistické a xenofobní strany získávají                                          
půdu téměř ve všech členských státech kromě pozitivních výsledků holandských a 
francouzských voleb na jaře roku 2017 v souvislosti s mobilizací proevropských občanů a 
římskými manifestacemi. 
 
 

Evropa potřebuje okamžitou reformu 
 
Vyzýváme proto orgány EU a hlavy států a vlád, aby schválily konkrétní a ambiciózní plán 
obnovy a dokončení evropské hospodářské a politické jednoty. Stávající smlouvy musí být 
plně využity k podpoře okamžitého pokroku v důležitých politických oblastech: 
 

• Vzhledem k tomu, že Evropská unie má jednotnou měnu Euro a hospodářská a 
finanční krize v posledních letech poškodila evropské hospodářství a ovlivnila tak  
důvěru občanů, měla by být Eurozóna posílena evropskou hospodářskou, fiskální a 
sociální politikou financovanou rozpočtem založeným na vlastních zdrojích, 
umožňujícím oživit a modernizovat hospodářství, financovat produktivní investice, 



rozvíjet konkurenceschopnost, podporovat udržitelný rozvoj a zaměstnanost, zajistit 
sociální soudržnost a zaručit budoucnost evropského sociálního modelu. 

• Vzhledem k tomu, že Evropská unie má společnou vnější hranici a zajišťuje volný 
pohyb osob v rámci svého jednotného trhu, měla by být přistěhovalecká a azylová 
politika řízena na evropské úrovni včetně evropských pohraničních a pobřežních 
stráží, které převezmou odpovědnost za tuto společnou vnější hranici. 

• Zavedení tzv. Spitzenkandidaten („vedoucích kandidátů“ – pozn. překladatele) 
v evropských volbách v roce 2014 by mělo být posíleno vytvořením nadnárodních 
seznamů, přičemž každý z voličů by mohl dát druhý hlas jednomu z těchto seznamů. 
Vhodný by k tomu byl poměrný volební systém. 

• Vzhledem k tomu, že války a nestabilita postihují regiony v Evropě, evropské obranné 
síly by měly zaručit společnou bezpečnost Evropy, pomáhat utužovat naše sousedství 
a přispívat k řešení mezinárodních krizí a konfliktů. K dosažení tohoto cíle by měly 
souhlasící členské státy okamžitě zahájit stálou strukturovanou spolupráci v rámci 
Evropské unie v souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy. 

• Vzhledem k tomu, že hrozby mezinárodního terorismu a mezinárodního zločinu 
narůstají, je třeba jim bránit prostřednictvím evropské spolupráce a účinné evropské 
podpory včetně povinné výměny informací mezi vnitrostátními policejními sbory a 
zřízení úřadu státního zastupitelství EU s rozsáhlým mandátem. 

• Vzhledem k tomu, že miliony lidí utíkají z válečného a hospodářského zoufalství a 
snaží se přistát v Evropě, měla by Evropská unie rozvíjet a uplatňovat společnou, 
moderní a účinnou migrační a azylovou politiku na základě solidarity a spravedlnosti. 

• Protože populismus způsobuje potíže evropské společnosti, Evropská unie by měla na 
svém území i na mezinárodní scéně znovu potvrdit a obhajovat své společné hodnoty a 
přijmout opatření na ochranu a účinnou obranu demokracie, tolerance, spravedlnosti, 
solidarity a právního státu. 

 
 

Nová fáze integrace nad rámec stávajících smluv 
 
Kromě toho je nezbytné bezodkladně zahájit novou fázi integrace, která bude nad rámec 
stávajících smluv, aby se zachovaly a dokončily úspěchy Unie, zabránilo jakékoli 
institucionální nestabilitě, kterou by mohla vytvořit perspektiva, že Spojené království opustí 
Unii, a aby se dosáhlo úplné politické jednoty na základě federální ústavy. 
 
Tato nová fáze je potřebná ke konsolidaci hospodářské a měnové unie do politické unie - což 
umožní budování skutečné evropské suverenity, vytvoření federálního systému efektivních a 
demokraticky legitimovaných úrovní vlády a současně dodržování zásady subsidiarity. Pokud 
všechny členské státy nejsou připraveny podporovat tento nový krok a nechtějí přistoupit 
k užší hospodářské a politické integraci, pak ty členské státy, které to chtějí, by měly začít 
skutečně bez prodlení a měly by se stát politickým jádrem víceúrovňové Evropské unie. 
 
Má-li Evropská unie prosperovat po mnoho dalších let, musí pokračovat v cestě sociální 
soudržnosti, prosperity a politické jednoty a solidarity, kterou může prosazovat pouze 
demokratická evropská vláda. Vzhledem k tomu, že národní demokracie nemohou řídit 
politické a hospodářské síly za hranicemi států, pouze silná evropská vláda odpovědná 
občanům a plně rozvinutá evropská demokracie by umožnila Evropanům ovládnout svůj 
osud. Federální Evropa se silnými demokratickými a efektivními institucemi je jediný způsob, 
jak této výzvě čelit. Evropa nebude sjednocena, pokud nebude demokratická. A nebude úplně 
demokratická, pokud nebude federací. 



 
Proto žádáme o konkrétní reformní program včetně strukturovaného dialogu institucí 
s proevropskou občanskou společností, dialog, který by měl začít okamžitě a přijít 
s odvážným programem a jasným mandátem pro změny ve smlouvě, směřující k vytvoření 
evropské Ústavy. 
 
 

Důležitost debaty o budoucnosti Evropy 
 
Debata o budoucnosti Evropy byla zahájena. Evropský parlament hlasoval o několika 
zprávách z vlastního podnětu, ve kterých je uvedeno správné směřování: Mercedes Bresso a 
Elmar Brok navrhli možný pokrok podle stávajících smluv a Guy Verhofstadt ukazuje 
potřebu další reformy. Zpráva Pervenche Berèse a Reimer Bögeho se zabývá nezbytným 
dalším vývojem v Eurozóně. Tyto tři zprávy poskytují důležitou základnu pro diskusi 
o budoucnosti EU. 
 
Dosavadní reakce ostatních politických vůdců na dramatickou situaci v rámci Evropské unie 
jsou neuspokojivé. Římská deklarace hlav států a vlád je nejasná a nezahrnuje slibné návrhy, 
jak postupovat. Bílá kniha Komise o budoucnosti Evropy představuje řadu scénářů, nikoli 
jasnou vizi potřebných reforem. Bílá kniha Komise strukturuje diskusi, která musí pokračovat 
v nadcházejících měsících. 
 
Zájem těch, kteří zastávají evropský pokrok, je zaměřen na scénář "Pokrok v kruhu 
ochotných". Nevýhody tohoto modelu v podobě "Evropy à la carte" jsou zřejmé. Nebyla by to 
rovnováha zájmů mezi všemi stranami a připravenost na solidaritu by sotva existovala. 
Namísto takového riskantního pokusu by měly být přijaty reformní kroky ve větší a více či 
méně pevné skupině členských států zaměřených na integraci, která je vždy otevřená pro 
ostatní. Tuto skupinu mohou tvořit země Eurozóny, které jsou společně zapojeny do oblastí 
s naléhavými a konkrétními reformními potřebami, jako je silnější správa ekonomických 
záležitostí, společné daně a zvýšený rozpočet EU s cíli sociální politiky. Měnová unie musí 
být naléhavě transformována na plnohodnotnou hospodářskou unii, aby se zabránilo rozpadu 
Eurozóny. 
 
 

Nyní je čas postavit se za Evropu 
 
Nastal čas, aby ty, kteří se opravdu starají o Evropu, a Evropany bylo slyšet, a aby ukázali, že 
stále tvoří většinu na tomto kontinentu. Je zapotřebí více politické Evropy, pokud jde 
o demokratické instituce a realizaci pravé federální kontinentální politiky. Tváří v tvář 
prosazující se ekonomice a klesajícímu vlivu v globalizovaném světě ovládaném 
kontinentálními silami, se my Evropané nemůžeme uzavřít do svých národních hranic 
v naději, že se vyhneme problémům. Evropské státy nebudou mít žádnou budoucnost, pokud 
zůstanou rozděleny a budou vzájemně soupeřit, místo aby se sjednotily. Nacionalismus oslabí 
nás všechny. Můžeme čelit evropským a globálním výzvám pouze společně dokončením 
evropské politické jednoty. 
 
Pro ty, kteří věří v silnou, sjednocenou a demokratickou Evropu, je na čase povstat: proti 
nacionalismu a populismu; za Evropu jednoty proti rozdělením a novým zdím; za 
sjednocenou Evropu, která plní své přísliby míru, solidarity, svobody, rovnosti, bezpečnosti, 
prosperity a sdílené odpovědnosti; za Evropu, která chrání evropské zájmy a hodnoty ve 



světě; za Evropu demokracie, která posiluje evropské občany; za Evropu naděje, proti Evropě 
strachu; za plán oživení a dokončení evropské politické jednoty. 
 
Společně můžeme povstat za Evropu obrácenou k budoucnosti, která dokáže reagovat na 
velké výzvy naší doby a zachovat její hodnoty, úspěchy evropského sociálního modelu a 
způsob života. 70. výročí Haagského kongresu v květnu roku 2018 opravňuje k předložení 
tohoto programu úplné Federální unie v Evropě. 


