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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ODS byla první politickou stranou, která v ČR
dokázala upozorňovat na kritická místa evropského integračního procesu ještě předtím, než
ČR vůbec do EU vstoupila. Stavěli jsme se vždy
proti Schumanovsko-Monnetovskému modelu
„stále užší unie“, který nevyhnutelně směřuje
k nějaké formě celoevropského federálního kvazistátu. Evropskou unii jsme vždy chápali jako
primárně ekonomický projekt, jehož osou je jednotný trh, umožňující volný pohyb osob, zboží,
služeb a kapitálu. Politickou nadstavbu EU jsme
vždy považovali za riskantní experiment, daleko
spíše odpovídající konstruktivistickým a sociálně
inženýrským ambicím politických elit zejména
ze silných členských zemí EU a z evropských
institucí, než evropské realitě a přáním občanů
členských zemí.
Za tento zdrženlivý postoj jsme byli dříve kritizováni a označováni za „antievropskou“ stranu, jak
doma, tak v zahraničí. Dnes mnohé naše dřívější
názory přebraly i jiné politické strany, často v daleko radikálnější a jednodušší podobě. Nebudeme s nimi závodit o to, kdo z nás řekne silnější
kritické slovo o EU. Nestojíme o pouhou negaci stávajícího stavu, bez nabídnuté alternativy.
Stejně tak se musíme jako parlamentní opozice
nadále důsledně vymezovat proti centralistickému a federalistickému pojetí evropské integrace,
jaký reprezentuje ve vládě ČSSD, lidovci, ANO
a v opozici TOP 09. Tyto strany a hnutí nemají
žádnou vlastní evropskou politiku. Jen papouškují teze nadnárodních politických formací,
jejichž jsou členy: eurolidovců, eurosocialistů
a euroliberálů. Jde pouze o různé variace politické „federální“ EU.
Naší výchozí pozicí musí být střízlivý „eurorealismus“, usilující o postupnou reformu EU směrem
k volnější a pružnější struktuře, která bude lépe
vyhovovat dynamice 21. století než současný
těžkopádný unijní kolos. K tomu je ovšem zapotřebí mít odpovídající politické zázemí: to se nám
v roce 2009 podařilo vytvořit ustavením europarlamentní frakce ECR (dnes třetí nejsilnější v EP)
a evropské politické strany AECR, jež od svého

vzniku stále roste a nabírá nové členy. To byl bezesporu nejvýznamnější mezinárodně-politický
úspěch ODS, na který můžeme být hrdí. Nedávné opakované volební vítězství britské Konzervativní strany, s níž jsme projekty ECR/AECR
zakládali, otevírá nové možnosti pro reformní politiku EU, kterou dnes už eurofederalisté
nemohou ignorovat.

Jan Zahradil
poslanec Evropského parlamentu
1. místopředseda ODS
- Výbor pro mezinárodní obchod (místopředseda)
- Výbor pro rozvoj
- Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru
EU-Turecko
- Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
Narozen 20. března 1963 v Praze. Vystudoval
obor vodní a přírodní technologie na Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze. Před
zvolením poslancem Evropského parlamentu
působil jako poslanec Federálního shromáždění
ČSFR, Poslanec parlamentu ČR a poradce předsedy vlády ČR pro evropskou politiku. Členem
ODS je od roku 1991.

naším členstvím každému občanu a každé ﬁrmě
otevřely. Naprosto ale odmítám zvláštní směsici
různých aktivistů, kteří při prosazování svých zájmů často nelogicky a zbytečně centralizují rozhodování v EU a tím překlápějí mnohdy nesmyslné požadavky na všechny občany. Cílem většiny
z nich je federální Evropa s jedním prezidentem
a jednou vládou. Ta ale nikdy nemůže fungovat.
Každá země má tak rozdílnou historickou zkušenost se svými sousedy, že se logicky neshodne
na jednom silném představiteli. V tomto směru je
ukázkovou zkušeností volba prvního „evropského prezidenta“ Hermana van Rompuye. Zná ho
někdo z Vás?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jsem přesvědčen, že každý člen ODS, ať je v politice pár měsíců nebo mnoho let, dobře chápe,
že naše strana je nedílnou součástí české politické scény a že tomu ani jinak nemůže být. Věřím,
že každý z nás vnímá jako neupřímné a účelové
pokusy tvářit se, že ten který poslanec, krajský či
komunální politik, který je členem nějakého hnutí,
nemá nic společného s těmi „ušpiněnými“ politiky a jejich stranami potlučenými z mnohaletého
boje. Celý svůj politický život jsem spojen s konzervativními myšlenkami Občanské demokratické strany a nikdy, ani v těžkých chvílích v roce
1997, ani v nejtěžších chvílích v roce 2013, jsem
visačku ODS neschovával.
Přes patnáct jsem se věnoval komunální a regionální politice, řídil jsem Svaz měst a obcí ČR,
později jako hejtman MSK jsem se stal předsedou Asociace krajů. S tímto mandátem jsem
vstoupil do předsednictva bruselského Výboru
regionů a začal tak získávat zkušenosti na evropské půdě. Byl jsem rád, že na svou komunální zkušenost jsem mohl navázat jako poslanec
Evropského parlamentu. Nikdy jsem se nebál
nahlas říkat, co si myslím – a to platí i o Evropské
unii. Podle mého názoru jsou největším přínosem Evropské unie obrovské příležitosti, které se

Jsem pro členství v EU, tak jako každému se mi
líbí projíždět starým kontinentem bez hraničních
kontrol, ale odmítám, aby mi nějaký nadnárodní úředník diktoval, co smím či nesmím pěstovat na vlastním poli a čím si mám doma svítit.
Možná je na místě zamyslet se, zda bychom se
neměli vrátit před rok 1993 k modelu Evropského
hospodářského společenství, který nezasahoval
do legislativy národních států, ale napomáhal
růstu obchodu a podporoval společné ekonomické zájmy.

Evžen Tošenovský
poslanec Evropského parlamentu
Místopředseda ODS
- Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
- Výbor pro dopravu a cestovní ruch
- Delegace pro vztahy s Japonskem
- Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru
EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru
Evropského hospodářského prostoru
Narozen 26. února 1956 v Ostravě. Vystudoval
obor systémového inženýrství na Ekonomické
fakultě Vysoké školy báňské. Před zvolením poslancem Evropského parlamentu působil jako
primátor města Ostravy, hejtman Moravskoslezského kraje, byl předsedou Svazu měst a obcí
a Asociace krajů ČR. Členem ODS je od roku
1991.

Volby do Evropského parlamentu
(23. - 24. 05. 2014)
ODS nestála na startu předvolební kampaně
do Evropského parlamentu v té nejlepší možné
výchozí pozici. Na jedné straně jsme obhajovali
skvělých 9 mandátů z 22 možných, a současně
se volby konaly pouhých pár měsíců po porážce
ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Měli jsme však na co navazovat. Na kvalitní poslaneckou práci a především na unikátní projekt
první mainstreamové, pravicové, nefederalistické politické frakce v Evropském parlamentu,
u jejíhož zrodu jsme stáli. Podepsáním Pražské
deklarace vznikla politická skupina Evropských
konzervativců a reformistů, která po celých pět
let zastávala principy liberální tržní ekonomiky,
úsporného rozpočtu, méně regulací a především
nefederalistického přístupu k Evropské unii.
Do voleb jsme tak šli s jasnou vizí pokračovat
v této práci pod heslem “Otáčíme EU správným
směrem”. Mezi naše priority patřila a patří zásadní změna směru, kterým se EU ubírá. Od centralizovaného molochu k ﬂexibilní EU, která reﬂektuje individuální potřeby svých členských států.
Prosazovali jsme v kampani úsporný rozpočet,
jedno sídlo Evropského parlamentu a rozumnou
energetickou politiku.
Důležitou součástí naší kampaně pak byla
“Petice pro korunu”. Společně s odborníky
na ekonomiku a měnové záležitosti jsme sestavili seznam argumentů, proč není vhodné
vstupovat do společného měnového prostoru
a přijímat Euro. S ním a s petičními stánky jsme
se pak rozjeli po celé republice, mluvili s lidmi,
přesvědčovali je a především sbírali podpisy pod
petici adresovanou vládě ČR. Ke konci kampaně
se nám podařilo sesbírat neuvěřitelných skoro
65000 fyzických i elektronických podpisů pod
naší peticí. Vrcholem pak bylo předání všech
podpisů do Senátu ČR k projednání na plénu.
Nové složení Evropského parlamentu
ODS zastupují v současném Evropském parlamentu dva poslanci, Jan Zahradil a Evžen
Tošenovský. Pokračují v práci ve svých vý-

borech, Jan Zahradil jako místopředseda Výboru
pro mezinárodní obchod a Evžen Tošenovský
ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
Jsou členy skupiny Evropských konzervativců
a reformistů, která je nyní třetí nejsilnější politickou skupinou v Evropském parlamentu. Podařilo
se tak posílit hlas pravicové, nefederalistické
politiky v EU. Spolupracujeme například s poslanci britské Konzervativní strany premiéra Davida Camerona, nové německé strany Alternativa pro Německo, s kolegy ze slovenských stran
Sloboda a Solidarita, NOVA a Obyčajní ludia,
z největší dánské strany DVP nebo z největší belgické strany Nová Vlámská Aliance. Předsedou
naší skupiny byl pak zvolen britský konzervativec
Syed Kamall.

ODS a politická rodina konzervativců
a reformistů
ODS je nadále pevně integrována jak v politické
skupině Evropských konzervativců a reformistů,
tak v celoevropské Alianci Evropských
konzervativců a reformistů, jejímž předsedou je
Jan Zahradil. Tvoříme tak společnou politickou
rodinu, na kterou jsou navázáni i zástupci ODS
v dalších mezinárodních organizacích, ať už jde
o Výbor regionů, Parlamentní shromáždění Rady
Evropy nebo Parlamentní shromáždění NATO.
Všechny tyto organizace pak spolupracují
s ideově blízkými organizacemi ODS. Aliance
i její evropský think-tank New Direction organizují
řadu společných akcí s CEVRO nebo Centrem
pro studium demokracie a kultury. Mladí Konzervativci jsou členy European Youth Conservatives,
mládežnické organizace Aliance evropských
konzervativců a reformistů. Toto blízké provázání

umožňuje ODS a jejím členům být v blízkém
kontaktu se zajímavými zahraničními partnery
a účastnit se různých akcí doma i v Evropě. Díky
této spolupráci se také daří podporovat akce
ODS jako například kongres, ideové konference,
setkání starostů nebo setkání expertních týmů.
Co do budoucna?
ODS bude i nadále pokračovat ve své reformně
laděné evropské politice. Budeme i v budoucnu
přesvědčovat naše stávající i potenciální voliče,
že umíme dostát svým slibům a vždy dokážeme
stát na straně podnikavých a zodpovědných
občanů. Na rozdíl od jiných stran, které v Praze
říkají něco jiného, než v Bruselu dělají, my jsme
konzistentní a je na nás spoleh. Věříme, že se
naše práce pozitivně odrazí jak na image ODS,
tak na voličské přízni v budoucnosti.

Naše priority
pro volební období 2014-2019
Reforma EU
EU se musí zbavit myšlenkového paradigmatu
50. let minulého století a snění o federálním
superstátu. Usilujeme o jinou EU s ﬂexibilními
formami integrace, které reﬂektují potřeby jednotlivých národních států. Budeme tak nadále
proti ﬁskální a daňové unii nebo povinným kvótám na rozdělování migrantů. V neposlední řadě
pak podpoříme britského premiéra Davida Camerona ve snaze vyjednat nový volnější institucionální rámec pro fungování EU.

Odbourávání byrokracie a zbytečných
regulací
Redukci si zaslouží houšťina evropských
předpisů, které často komplikují život občanům
a ztěžují podnikání ﬁrmám a živnostníkům.
Budeme
nadále
pokračovat
v
práci
na vyhledávání a rušení jednotlivých norem,
které považujeme za zbytečné. Podařilo se
nám již dosáhnout dílčích úspěchů, například
u dovozu textilních produktů, statistického sledování výroby etanolu nebo snahy o celoevropskou regulaci rodičovské dovolené. Obdobně
budeme bojovat proti zřizování nových institucí
a tzv. agentur, které jsou velmi drahé a často
nedosahují očekávaných výsledků.

Imigrační politika
Do členských zemí EU se každý rok dostává
více a více nelegálních běženců ze zemí Blízkého východu a subsaharské Afriky. Jsou mezi
nimi jak lidé utíkající před válkou a bojující
o holý život, tak lidé motivováni ekonomickými
důvody nebo osoby představující bezpečnostní
riziko. Konzistentně podporujeme lepší ochranu
vnějších hranic EU, především pak jižní mořské
hranice, a odmítáme přidělování uprchlíků
jednotlivým členským zemím EU na základě

byrokraticky stanovené kvóty z Bruselu. Imigraci
musíme řešit především v místě vzniku, stabilizací problematických zemí a chytrou rozvojovou
politikou.

Energetická unie
Energetika je dlouhodobě tématem, které hýbe
a bude hýbat Evropou. Komise předložila projekt
Energetické unie a nyní bude potřeba pečlivě hlídat konkrétní evropskou legislativu, do které se
začne promítat. Nadále platí náš závazek hájit
zájmy českého průmyslu a občanů, a to zvláště
proti neuvážené “zelené” energeticko-klimatické

jeme. EU potřebuje vyrovnaný úsporný rozpočet,
který nebude rozhazovat peníze na zbytečnosti.

Volný obchod bez bariér
Česká ekonomika je silně pro-exportně
zaměřena, ať už díky přímému vývozu našich
výrobků a služeb nebo subdodávkám ﬁrmám v jiných členských státech. Je tak naším
důležitým cílem odbourávat obchodní bariéry
se zeměmi po celém světě. Jan Zahradil je
zpravodaj pro zónu volného obchodu mezi EU
a Vietnamem a podílí se také na práci na dalších
navrhovaných zónách volného obchodu,
například směrem do Latinské Ameriky, Číny,
Taiwanu, Japonska nebo Kanady.

TTIP
Dohoda o liberalizaci obchodu a služeb mezi EU
a USA je strategickým partnerstvím západního
světa s potenciálem zvýšit růst naší ekonomiky
a vytvořit tisíce nových pracovních míst. Vyjednávání dohody dlouhodobě podporujeme a odmítáme mediálně nafouknuté mýty a polopravdy,
za kterými je často především jen skrytý antiamerikanismus.
politice Unie a snaze zasahovat do národního
energetického mixu, u nás do značné míry závislého na jádru a uhlí.

Vyrovnaný a úsporný rozpočet EU
I když se podařilo poprvé v historii vyjednat
víceletý ﬁnanční rámec EU, který nenavyšuje
rozpočet EU, dále dochází ke skrytému
zadlužování EU. Evropská komise každý rok
slibuje výdaje převyšující příjmy a hrne tak
před sebou zvětšující se množství nepokrytých
výdajů. Proti tomu s naší politickou frakcí
Evropských konzervativců a reformistů boju-

Jednotný digitální trh
Vytvoření jednotného digitálního trhu napříč
EU si Evropská komise vytyčila jako jednu
z hlavních priorit pro nejbližší roky. Takový
trh má nepochybně obrovský potenciál pro
hospodářský růst a vytváření nových pracovních
míst. Také zde podporuje naše frakce Evropských konzervativců a reformistů odstraňování
bariér a svazujících regulací. Vůči některým
načrtnutým krokům jsme ale opatrní, mohou
mít velký dopad na úspěšné české ﬁrmy v této
oblasti.

Jedno sídlo Evropského parlamentu
Každý rok utrácí Evropský parlament skoro
200 miliónů Eur za stěhování poslanců
a úředníků mezi sídly Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku. Budeme proto
nadále pokračovat v úsilí o zastavení tohoto
“stěhovacího cirkusu” a stanovení jediného sídla
parlamentu v Bruselu, kde se odehrává naprostá
většina práce.

Transatlantická vazba
Krize na Ukrajině a násilná anexe Krymu Ruskem
ukazuje, že posilovat společnou transatlantickou
vazbu potřebujeme více než kdykoli v minulosti.
Nemá nejmenší smysl snít o vzniku evropské
armády vedené bruselskými byrokraty. Evropská unie není státem, nemá zahraniční politiku
a sama o sobě není garantem naší bezpečnosti.

Financování pro vědu a výzkum
Galileo
Evžen Tošenovský se jako bývalý zpravodaj pro
evropský navigační systém Galileo a program
pro pozorování Země Copernicus o vesmírnou politiku EU blízce zajímá. Tím, že se nám
podařilo prosadit vznik sídla řídící agentury Galilea v Praze, je tato aktivita i věcí úzce svázanou
s ČR. Na významu začne získávat od příštího
roku, kdy začne být systém Galileo uváděn
do praxe. Je to obrovská příležitost pro naše
vědecká pracoviště, vysoké školy a šikovné
ﬁrmy.

Naší snahou je, aby z podpůrného programu
Horizont 2020 mohla co nejvíce čerpat i česká
výzkumná pracoviště. A s inovacemi souvisí
příznivé regulatorní prostředí pro ﬁrmy a průmysl,
včetně malých a středních podniků, o které se
zasazujeme.

Konzistentní postoje
Globalizační fondy
EU nadále pod záminkou globalizace ﬁnancuje
vybrané programy v některých členských zemích,
kde se továrny nebo provozy dostanou do ekonomických potíží. ODS hlasuje PROTI podobným
snahám o narušování tržního prostředí.

občanští demokraté spolu s frakcí EKR dovedli
obratným vyjednáváním původní návrh rozpočtu
podstatně vylepšit, hlasovala ODS PROTI návrhu
rozpočtu, který nešetří, ale zbytečně utrácí.
Podařilo se také omezit výzvy k zavádění vlastních zdrojů příjmů rozpočtu EU (eurodaně).
Poslanci ODS i v tomto případě hlasovali PROTI
novým evropským daním.

Izrael a Palestina
Levicové strany v EP tradičně navrhují protiizraelské rezoluce odsuzující například tzv. blokádu
Hamasem ovládané Gazy nebo dovoz produktů
ze Západního břehu. ODS vždy hlasuje PROTI
snahám o jednostranné poškozování státu Izrael. Hlasovala tak i proti výzvě k jednostrannému uznání nezávislosti Palestiny bez jakýchkoli
dalších podmínek.
Obchod se zeměmi východního partnerství
Uvolňování tarifních bariér mezi EU a Ukrajinou,
Moldávií a dalšími zeměmi na východ od nás
podporuje růst životní úrovně a stabilizaci těchto
zemí. Evropské ﬁrmy na druhou stranu proﬁtují
z exportu na tyto trhy. ODS vždy hlasuje PRO
volný obchod.
Nová Evropská komise
Po volbách do Evropského parlamentu byl
na funkci nového předsedy Evropské komise
eurofederalista Jean-Claude Juncker s programem další integrace EU a přesunu pravomocí do Bruselu. Českou komisařkou pak
byla jmenována Věra Jourová z ANO, která
prosazuje genderové kvóty a zbytečný úřad
evropského prokurátora. ODS hlasovala jak
PROTI Junckerovi, tak PROTI Komisi jako celku
a jejímu programu.
Rozpočet EU na rok 2015
Evropská komise opět navrhla pro rok 2015
deﬁcitní rozpočet s výdaji převyšujícími příjmy,
což je v rozporu s platnými pravidly. Přesto že

Zóna volného obchodu s Koreou
Jan Zahradil byl zpravodajem novelizace zóny
volného obchodu s Jižní Koreou v souvislosti
s přístupem Chorvatska do EU. Volný obchod je
důležitý pro hospodářský růst a zaměstnanost,
ODS proto hlasovala PRO novelizaci dohody,
která usnadňuje podnikání a vzájemný obchod
mezi dvěma silnými hospodářskými zónami.
Evropský semestr
Komise by ráda více dohlížela na rozpočty
členských států a jejich ekonomické politiky. S tímto centralizovaným byrokratickým
přístupem nesouhlasíme a považujeme jej
za narušení národních pravomocí, i tady jsme
hlasovali PROTI.
Aféra LuxLeaks
Dlouhé roky Lucembursko dovolovalo velkým
ﬁrmám obcházet placení daní ve členských
státech EU. Na této politice se podílel i bývalý
premiér země a současný předseda Komise
Jean-Claude Juncker. ODS proto hlasovala
PRO jeho odvolání, kterému však eurofederalisté zabránili. Podařilo se však aspoň zřídit
speciální vyšetřovací komisi.
Posilování pravomocí Evropské centrální
banky
Návrhy, aby mohla Evropská centrální banka
zasahovat do českého bankovního trhu bez ohledu na názor České národní banky ODS odmítá
a hlasovala PROTI nim.

Rezoluce k celosvětové klimatické konferenci v Limě
Rezoluci, která podporovala jednostranné závazky EU ke snížení emisí CO2 nebo zvýšení
podílu obnovitelných zdrojů a podobné absurdity, ODS nemohla podpořit a hlasovala PROTI.
Podařilo se tak obsah rezoluce aspoň částečně
zlepšit.
Geneticky modiﬁkované plodiny
Kvůli často iracionálnímu odporu ke geneticky
modiﬁkovaným plodinám v některých zemích
byl jejich schvalovací proces v EU dlouhodobě
zastaven. ODS hlasovala PRO kompromis, který umožňuje více ﬂexibility, aby si každá země
mohla určit vlastní politiku vůči těmto plodinám.
Označení původu masa
Tak jako již dnes u řezníka najdeme označení
původu masa, tedy z jaké země pochází, bude
značení zavedeno i u výrobků z masa zpracovaného. ODS hlasovala PRO tuto změnu, zákazník má právo vědět odkud pochází maso, které
konzumuje.
Rozšiřování EU
Evropská unie má po vstupu Chorvatska již
28 členských států, o přijetí dalších se do budoucna uvažuje (například Černá Hora, Srbsko či
Turecko). ODS PODPORUJE snahu těchto zemí
o sblížení. Pokud splní všechny podmínky, není
důvod jim v tom bránit. Současně je ale potřeba situaci v každé zemi posuzovat individuálně
a hodnotit ji kriticky a objektivně.

nebo sexuální zneužívání. ODS hlasovala PRO
rezoluci, která se těmito problémy zabývá.
Omezení výše poplatků za platby kartou

Ochrana před sexuálním zneužíváním
na internetu

Platba elektronickou kartou je pohodlnější a díky
nové bezdotykové technologii i rychlejší než hotovostní operace. Rozvoji elektronických plateb
však často bránily vysoké poplatky za platbu
kartou, které si účtovali operátoři a vydavatelé
karet. ODS hlasovala PRO návrh omezující výši
poplatků, z něhož budou proﬁtovat zákazníci
i obchodníci.

Internet umožňuje rychlou a levnou komunikaci
a výměnu informací po celém světě. Má však
i své negativní stránky, například obtížně kontrolovatelný “temný web” sloužící jako ráj pro
kybernetickou kriminalitu, obchodování s lidmi

ODS hlasovala PROTI rezoluci, která zmiňovala
zavedení kvót jako řešení nerovného postavení
mezi muži, ženami a osobami jiného pohlaví.

Kvóty pro rovné zastoupení mužů a žen

ODS s tímto rezolutně nesouhlasí a hlasovala
PROTI. Bohužel europoslanci za ČSSD, KDU-ČSL a TOP09 požadavek na zavedení kvót
podpořili.
Omezení biopaliv
Již při schvalování současné úpravy na podporu
biopaliv, varovala ODS před problematickými následky tohoto rozhodnutí. Nyní se i díky hlasům
ODS PRO, podařilo podporu z veřejných peněz
omezit.
Zákaz plastových tašek
Ačkoliv tento návrh může znít rozumně, při pečlivém prostudování šlo o vytvoření byrokratického
monstra, které zavádělo tři různé poddruhy plastových tašek s různými pravidly a nová značení
s certiﬁkačními procesy. Podobné návrhy ODS
rozhodně nepodporuje a hlasuje PROTI.
Konﬂiktní minerály

Myšlenku zavedení kvót podporuje i česká eurokomisařka Věra Jourová z ANO.
Evropský prokurátor
Další z návrhů české eurokomisařky Věry Jourové je vznik zcela nového úřadu Evropského prokurátora, jakéhosi celoevropského superIštvána.
ODS hlasovala PROTI tomuto návrhu, který narušuje fungování soudních systémů v jednotlivých
členských státech bez jakékoliv výrazné přidané
hodnoty.
Kvóty na přerozdělování migrantů
Rezoluce k problematice ilegální migrace
do zemí EU obsahovala i problematický paragraf
požadující stanovení povinných kvót pro přijímání uprchlíků, které by určovala Evropská komise.

Moderní elektronická zařízení pro svou výrobu
potřebují různé vzácné kovy jako tungsten nebo
tantal, které tak hrají důležitou roli i v evropském
průmyslu. Bohužel se tyto kovy často těží v zemích subsaharské Afriky v primitivních dolech
ovládaných místními bojůvkami, warlordy nebo
lidmi napojených na militantní teroristické sítě.
ODS proto hlasovala PRO návrh, který by měl
ztížit ilegální obchodování s těmito kovy a ﬁnancování nelegálních aktivit obdobně, jako tomu již
je v případě tzv. krvavých diamantů.
Euroarmáda
Je nepochybné, že evropské země musejí blíže
spolupracovat v oblasti obrany. Nemůže se to ale
dít formou budování euroarmády a vyhazováním
peněz za nová velitelská a řídící centra. Daleko
důležitější je podporovat existující spolupráci
v rámci NATO a bližší transatlantické vazby. ODS
proto hlasovala PROTI návrhům na vytvoření
nové evropské armády.
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