
  
Prohlášení V4  

o budoucnosti Evropy  

Visegrádské země znovu opakují svůj společný postoj týkající se budoucnosti Evropy, jak byl vyjádřen v jejich 
deklaracích před setkáním nejvyšších představitelů zemí a vlád v Bratislavě a Římě, a také podporu 
Bratislavskému plánu a Římské deklaraci.  Země Visegrádu vítají debatu o budoucnosti EU, jelikož věří, že EU 
je nejlepším uskupení, jak čelit a vypořádat se s vnitřními i vnějšími výzvami. Jsme připraveni a ochotni 
pracovat v souladu s Agendou lídrů na základě shody na posílení jednoty a předcházení fragmentace EU. 
Právě v tomto duchu zdůrazňujeme důležitost následujícího:  

 

1. OCHRÁNIT JIŽ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – Věříme, že proces reflexe v Evropské unii by měl pokračovat a být 

založen na stávajících základech, které vznikly úsilím předchozích generací. Měli bychom se zaměřit na to, 

jak Unie může rozšířit integraci do nových oblastí s cílem posílit naši bezpečnost a konkurenceschopnost 

postavenou na industrializaci nebo jak prohloubit již existující oblasti, jako je Hospodářská a měnová unie. 

Naším nejdůležitějším cílem by však mělo být zabezpečení hmatatelných úspěchů a výsledků integrace. 

Zásadní úspěchy by měly být uchovány neporušené. Musíme obnovit řádné fungování Schengenu i znovu 

získat plnou kontrolu nad vnějšími hranicemi. Rovněž musíme chránit a dále rozvíjet jednotný trh 

založený na čtyřech základních svobodách, včetně volného pohybu pracovníků a služeb. Ty představují 

stejně důležité pilíře jednotného trhu jako pohyb zboží a kapitálu. Ochrana a posilování celistvosti 

jednotného trhu je a měla by zůstat hlavní prioritou, stejně jako její další rozvoj a přizpůsobení se výzvám 

digitální éry. Musíme zachovávat otevřenost Unie k dalšímu rozšíření směrem k zemím západního 

Balkánu. Navíc je nutno hledat způsoby, jak zintenzivnit angažovanost Unie v pomoci našim východním 

sousedům na jejich cestě k evropským normám. 

2. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – Silná a efektivní EU je v našem zájmu. Musíme chránit a posilovat jednotu 

Unie, přičemž respektovat naše společné evropské hodnoty, identity a specifika členských států. Silná 

Evropa se může skládat jen ze silných členských zemí podporovaných efektivními institucemi plnícími své 

úkoly na základě kompetencí definovaných v základních smlouvách. Instituce EU by měly jednat se všemi 

členskými státy stejně a postupovat striktně v rámci příslušných pravomocí vyplývajících ze Smluv. Právo 

členských států uskutečňovat domácí reformy v rámci svých kompetencí by mělo být respektováno.  

3. INKLUZIVNÍ DEBATA O BUDOUCÍCH KROCÍCH – Navrhujeme zachování vhodného poměru mezi unijními 

evolučními a transformačními prvky. Respekt ke stávajícímu právnímu rámci by měl sloužit jako 

východisko našich úvah, pokud jde o další kroky. Svou společnou vizi do budoucna jsme formulovali 

v Bratislavě a Římě. Na této bázi se musíme zapojit do kolektivních a inkluzivních úvah o naší budoucnosti 

ve formátu EU27. 

4. KONKURENCESCHOPNOST – Měli bychom rovněž posílit konkurenceschopnost EU interně i globálně.  

Digitalizace, inovace, rozvoje lidských zdrojů a snižování administrativní zátěže podnikatelů lze dosáhnout 

zlepšením synergie mezi národními a evropskými politikami. Nezkreslená soutěž na jednotném trhu může 

být nejdůležitějším příspěvkem EU k tomuto úsilí. Dle našeho názoru kohezní politika společně se 

soutěžením na jednotném trhu EU přispívá k posilování tolik žádané sociální a ekonomické konvergence 

mezi členskými státy, což je přínosem pro EU jako celek. Tento cíl by měl být dosažen v rámci příštího 

Víceletého finančního rámce. Navíc, protože se světová ekonomika rychle digitalizuje a jejím pohonem se 

stávají data, potřebujeme propojený evropský digitální jednotný trh. Jen pak bude EU schopna dávat tvar 



digitální transformaci a maximalizovat přínosy. Zatímco se objevují nové výzvy a politiky, musí být zároveň 

zachováno odpovídající financování současné politiky soudržnosti vyplývající ze Smluv. Společná 

zemědělská politiky neustále hraje elementární roli v udržitelné produkci evropských potravin, sociálního 

rozvoje venkovských oblastí, přičemž je doplňována ambiciózní avšak vyrovnanou obchodní politikou EU.  

5. DEMOKRATICKÁ LEGITIMITA – Interinstitucionální rovnováha zakotvená v základních smlouvách je 

nejdůležitějším základem pro fungující, demokratický a legitimní evropský projekt. Evropská rada by si 

měla udržet hlavní roli při definování obecných politických směrů a priorit, včetně budoucnosti Evropy. 

Rozhodnutí učiněná hlavami států a vlád nesmí být ignorována na nižších úrovních rozhodovacího 

procesu. Dle závěrů Evropské rady z června 2014 bychom měli dále zvážit proces jmenování prezidenta 

Evropské komise. Při řešení hlavních institucionálních problémů EU v únoru, především mechanismus  

Spitzenkandidaten („špičkových kandidátů“), musí být výsledky našich debat plně v souladu se základními 

smlouvami a neměly by podkopávat současnou rovnováhu mezi institucemi EU a mezi členskými zeměmi.  

Z tohoto pohledu nesouhlasíme se vznikem nadnárodních listin. Jsme přesvědčeni, že počet křesel 

v Evropském parlamentu musí být omezen. Jak je obsaženo v základních smlouvách, demokratická 

kontrola členských zemí nad legislativními a politickými procesy EU by se měla řídit principem 

subsidiarity. Mělo by být zváženo, jak lze v rámci současného systému voleb ochraňovat zcela zásadní 

národní zájmy, s přihlédnutím k tomu, že když se na stůl dostanou citlivé záležitosti, určeným 

zprostředkovatelem kompromisu je Evropská rada. Každý členský stát by měl mít právo požadovat 

jednomyslné rozhodování v Evropské radě, pokud se bude jednat o jeho strategický národní zájem.  

Naším hlavním cílem musí být jednota EU. Demokratická legitimita legislativního procesu EU může být 

založena a posílena pomocí demokratické kontroly národními parlamenty zavedením systému červené 

karty. Měli bychom zkrátit vzdálenost mezi evropskými občany a institucemi sídlícími v Bruselu, jsme 

přitom připraveni zapojit se do širokých veřejných diskuzí o naší evropské budoucnosti v souladu 

s tuzemskými postupy. 

6. KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K MIGRAČNÍ POLITICE - Migrační krize formuje realitu Evropanů déle než dva roky, 

přičemž vytváří dosud nevyřešené výzvy pro národní migrační a bezpečnostní politiky. V důsledku krize 

musí EU čelit velkým výzvám, jako je nutnost zaručit ochranu vnějších hranic a rozlišování mezi 

skutečnými žadateli o azyl a nelegálními a ekonomickými migranty. Naše zkušenosti ukázaly, že pouze ta 

řešení, která byla schválena konsensem, přinášejí v praxi nejlepší výsledky a jsou schopna účinně řešit 

krizi. Většina těchto akcí se uskutečnila v rámci vnějších aspektů migrační politiky, zdůrazňujíc tak 

potřebu spolupráce se zeměmi původu a tranzitu. Nyní přichází čas na vypracování udržitelného 

konsenzu o komplexním přístupu k migrační a azylové politice. S přihlédnutím k našim společným 

zkušenostem je třeba vytvořit celkové řešení krize s cílem nerozdělovat, ale zabránit migračnímu tlaku na 

Evropu. Z tohoto důvodu přispějeme k ochraně hranic v Libyi 35 miliony EUR. Visegrádské země se zapojí 

do probíhající debaty o komplexní migrační politice založené na principu účinné, odpovědné a 

vymahatelné ochrany hranic, aby tak zabránily zavedení povinných kvót, jež jsou neefektivní a již 

rozdělily Evropu.  

 


