
(Neoficiálny preklad) 

Iniciatíva pre Európu 

Suverénna, jednotná, demokratická Európa 

Položme si otázku: našli európske krajiny prostriedky, aby mohli brániť svoje 
záujmy a hodnoty, zaručiť a prispôsobiť svoj jedinečný demokratický a sociálny 
model svetu, a  tak reagovať na hlavné problémy našich čias – v oblasti obrany 
a bezpečnosti, veľkých migrácií, rozvoja, klimatických zmien, digitálnej 
revolúcie, riadenia globalizovaného hospodárstva? Sú schopné sami vyriešiť 
každý z týchto problémov?  

Nemôžeme si dovoliť pokračovať v  rovnakej politike, rovnakých zvykoch, 
rovnakých postupoch, rovnakom rozpočte. Nemôžeme sa ani vydať cestou 
národnej uzavretosti. 

Jediná cesta, ktorá môže zabezpečiť našu budúcnosť, je cesta oživenia 
suverénnej, jednotnej a demokratickej Európy.  

Suverénna Európa 

 Šesť kľúčových bodov európskej suverenity 

1. Európa, ktorá zaručí bezpečnosť v celom jej rozsahu 
- Európa sa v oblasti obrany potrebuje oprieť o jednotnú silu 

intervencie, spoločný rozpočet na obranu a spoločnú doktrínu, aby 
mohla konať. Je potrebné podporiť urýchlené zriadenie Európskeho 
Obranného Fondu, stálu štruktúrovanú spoluprácu, a doplniť ich 
o európsku iniciatívu nasadenia, ktorá umožní lepšiu integráciu našich 
ozbrojených síl vo všetkých fázach.  

- Čo sa týka boja proti terorizmu, Európa musí zabezpečiť zosúladenie 
našich spravodajských kapacít vytvorením Európskej akadémie 
spravodajských služieb. 

- Je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť spoločne, v celom jej rozsahu: Európa 
musí nadobudnúť spoločnú silu v oblasti civilnej ochrany.  
 

2. Európa, ktorá pozná odpoveď na problém migrácie  
- Je potrebné, aby sme vytvorili spoločný priestor hraníc, azylu 

a migrácie, aby sme mohli účinne ovládať naše hranice, dôstojne prijímať 



utečencov, zabezpečiť ich skutočnú integráciu a urýchlene navracať tých, 
ktorí nespĺňajú podmienky práva na azyl.  

- Je potrebné vytvoriť Európsky azylový úrad, ktorý by urýchlil 
a zosúladil naše postupy; uviesť do obehu vzájomne prepojené dátové 
súbory a zabezpečené biometrické doklady totožnosti; postupne 
zriadiť európsku pohraničnú políciu, ktorá by zabezpečovala prísne 
riadenie hraníc a návrat tých, ktorí nemôžu ostať; financovať rozsiahly 
európsky vzdelávací a integračný program pre utečencov.  
 

3. Európa, ktorá sa obracia smerom k Afrike a Stredomoriu 
- Európska zahraničná politika sa musí zamerať na viaceré priority: 

predovšetkým na Stredomorie a Afriku.  
- Rozvíjať nové partnerstvo s Afrikou, zamerané na oblasť 

vzdelávania, zdravia, transformácie energetiky.  
 

4. Európa, ktorá je vzorom udržateľného rozvoja 
- Európa musí zaujať vedúce postavenie v procese účinného 

a spravodlivého prechodu na ekologické hospodárstvo. 
- Jej úlohou je podporovať investície, potrebné  na uskutočnenie tohto 

prechodu ( doprava, ubytovanie, priemysel, poľnohospodárstvo...) a to 
stanovením primeranej ceny za uhlík: významnej minimálnej ceny 
v rámci Európy; a tiež zavedením európskej uhlíkovej dane na 
hraniciach, a tým zabezpečením rovnosti medzi výrobcami a ich 
konkurentmi.  

- Európa potrebuje zaviesť priemyselný program na podporu čistých 
vozidiel a nevyhnutných infraštruktúr (nabíjacie stanice...). 

- Európa musí zabezpečiť svoju potravinovú sebestačnosť, a to 
zreformovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky a zriadením 
spoločných orgánov kontroly, ktoré zaručia potravinovú bezpečnosť 
Európanov.  
 

5. Európa inovácií a regulácií, prispôsobených digitálnemu svetu 
- Európa musí viesť a nie sa podriaďovať tejto premene, a v súvislosti 

s globalizáciou šíriť svoj model, ktorý je skĺbením inovácií a regulácií.  
- Európa potrebuje vytvoriť Agentúru pre prelomové inovácie, ktorá 

umožní spoločné financovanie nových oblastí výskumu, ako umelá 
inteligencia, alebo financovanie doteraz neprebádaných oblastí. 



- Musí zaistiť spravodlivosť a dôveru v procese digitálnej 
transformácie, prehodnotením svojich daňových systémov 
(zdaňovanie digitálnych podnikov) a riadením veľkých platform.  
 

6. Hospodárska a menová sila Európy  
- Eurozóna sa musí stať základom hospodárskej sily Európy vo svete.  
- Okrem vnútroštátnych reforiem, Európa potrebuje zriadiť nástroje, 

ktoré z nej vytvoria priestor hospodárskeho rastu a stability, najmä 
rozpočet umožňujúci financovať spoločné investície a zabezpečiť 
stabilitu v prípade hospodárskych otrasov.  

Jednotná Európa 

1. Konkrétna solidarita pre sociálnu a daňovú konvergenciu 
- Musíme podporovať konvergenciu v celej Únii stanovením kritérií, 

ktoré prispejú k postupnému zbližovaniu našich sociálnych 
a fiškálnych modelov. Dodržiavanie týchto kritérií by malo byť 
podmienkou prístupu k prostriedkom Európskeho fondu solidarity.  

- Čo sa týka daní, je potrebné definovať ‚koridor‘ sadzieb dane z príjmu 
právnických osôb; v sociálnej oblasti je nevyhnutné, v závislosti od 
ekonomickej situácie krajiny,  zaručiť minimálnu mzdu pre všetkých, 
a podporovať konkurencieschopnosť, čo sa týka výšky sociálnych 
odvodov.  
 

2. Prepojenie kultúry a vedomostí 
- Vytvorenie pocitu spolupatričnosti je najpevnejším putom Európy.  
- Je potrebné posilniť výmeny, aby mohol každý mladý Európan stráviť 

aspoň 6 mesiacov v inej európskej krajine (do r. 2024 50% ľudí jednej 
vekovej kategórie), a tiež aby do r. 2024 každý študent ovládal dva 
európske jazyky. 

- Potrebujeme zakladať Európske univerzity, siete univerzít, ktoré 
umožnia štúdium v zahraničí a študovať jednotlivé predmety  aspoň v 
dvoch cudzích jazykoch. Na stredných školách je potrebné zaviesť 
proces harmonizácie alebo vzájomného uznávania titulov 
stredoškolského štúdia (na spôsob vysokoškolského štúdia).  

Demokratická Európa 



Oživenie Európy sa nemôže udiať bez účasti národov, ale len tak, že sa od 
začiatku budú podieľať na tomto pláne.  

1. Potreba  diskusie: demokratické dohody 
- Krajiny EÚ budú v r. 2018 na báze dobrovoľnosti počas 6 mesiacov 

viesť vnútroštátne a lokálne diskusie na základe spoločných otázok. 
 
2. Posilnenie Európskeho parlamentu: nadnárodné zoznamy 

- Použitím kvóty odchádzajúcich britských poslancov bude v r. 2019 
potrebné vytvori ť nadnárodné zoznamy, ktoré Európanom umožnia 
hlasovať za dobrý a spoločný projekt.    

Ako bude vyzerať Európa v r. 2024? 

1. Európska únia, náš spoločný rámec 
- EÚ definuje náš spoločný základ, ktorý sa opiera o trvalé spoločné 

demokratické hodnoty; jednoduchší jednotný trh, poskytujúci väčšiu 
ochranu, spojený so zreformovanou obchodnou politikou (v troch 
konkrétnych smeroch: transparentnosť rokovaní a implementácia 
obchodných dohôd; sociálne a environmentálne požiadavky; zabezpečenie 
reciprocity prostredníctvom európskeho obchodného prokurátora, ktorý 
má za úlohu bdieť nad dodržiavaním pravidiel zo strany našich 
konkurentov a bezodkladne potrestať všetky nekalé praktiky).  

- Ak bude otvorená ambicióznym rozdielom, táto Únia sa bude môcť 
postupne rozšíriť o krajiny Západného Balkánu. 

- Aby k tomu dospela, bude potrebná reforma jej inštitúcií , s užšou 
Komisiou (15 členov).  
 

2. Ctižiadostivosť ako kritérium odlíšenia 
- Tým, ktorí v tejto Únii budú chcieť ísť ďalej, rýchlejším tempom, 

v tom nebude možné zabrániť. Spolupráca bude vždy otvorená pre 
všetkých, jediným kritériom bude úroveň spoločných ambícií, bez vopred 
dohodnutej formy. 
 

3. Francúzsko-nemecký impulz 
- Francúzsko-nemecký impulz bude zohrávať určujúcu úlohu pri 

riešení týchto otázok. „ Prečo by sme si nemohli vytýčiť cieľ, že do r. 
2024 úplne integrujeme naše trhy, a to dodržiavaním rovnakých pravidiel 
pre naše podniky, počnúc obchodným právom až po konkurzné právo? “ 



- Týmto konkrétnym priekopníckym duchom je Elyzejská zmluva, a 
Francúzsko navrhuje vykonať jej revíziu, ktorá bude odrážať novú 
spoločnú ambíciu.   
 

4. Skupina pre oživenie Európy 
5. Všetky štáty, ktoré podporia túto ambíciu, budú môcť už v najbližších 

týždňoch vytvoriť „skupinu pre oživenie Európy“.  
- Táto skupina, na báze dobrovoľnosti, združí zástupcov každej 
členskej krajiny a  európskych inštitúcií.   

- Do leta 2018 bude mať za úlohu objasňovať a navrhovať opatrenia, ktoré 
pomôžu uskutočniť tento cieľ, v nadväznosti na diskusie 
o demokratických dohodách, a tiež preskúma jednotlivé nástroje 
potrebné na oživenie Európy (posilnenie spolupráce, zmena zmluvy 
v primeranej lehote...). 

« Vrátil sa čas, keď je to Francúzsko, ktoré navrhuje. V tejto chvíli myslím 
na Roberta Schumana, ktorý sa 9. mája 1950 v Paríži odvážil navrhnúť vytvoriť 
Európu ». 

Mám na mysli tieto veľké  slová : « Európa nebola vytvorená, vypukla vojna ». 

Emmanuel Macron, 26. september 2017 

 

 


