Evropské volby 2014:
Prohlášení o komplexní a efektivní evropské
politice prospěšné rodině,
která je pokladem Evropy
Jako kandidát do Evropského parlamentu se zavazuji systematicky brát v úvahu potřeby rodiny při
politických rozhodnutích, která mají dopad na společnost, budu se zasazovat o posílení institutu rodiny pro
dobro Evropy při plném respektování zásady subsidiarity nyní i v budoucnu.
Zavazuji se prosazovat práva rodiny, a to následujícím způsobem:

1. Uznáním komplementarity muže a ženy
Pojem "gender" nemá žádný právní základ ve Smlouvě EU.
Uznávám komplementaritu muže a ženy a odmítám genderové ideologie, které se snaží vymazat sexuální
rozdíly ve veřejné sféře.

2. Definováním, respektováním a podporou instituce manželství
Registrované partnerství osob stejného pohlaví je jiná forma svazku než manželství mezi mužem a ženou.
Zavazuji se respektovat právo členských států stanovit konkrétní obsah pojmu registrovaného partnerství a
manželství. V souladu se zásadou subsidiarity budu proti jakémukoliv zasahování Evropské unie v této oblasti
do politik jednotlivých členských zemí.

3. Úctou k lidské důstojnosti od počátku až do přirozeného konce života
Slibuji, že budu respektovat život ve všech jeho fázích, včetně nenarozených, prostřednictvím
uplatňování kritérií obsažených v ECJ rozsudku C-34/10 a prostřednictvím evropské občanské
iniciativy "Jeden z nás".
4. Uznáním otce a matky jako prvních vychovatelů svých dětí
Zavazuji se zajistit, aby Evropská unie ve všech svých vzdělávacích a mládežnických programech respektovala
a podporovala právo rodičů vychovávat své děti v souladu s jejich morálním a náboženským přesvědčením s
přihlédnutím ke kulturním tradicím rodiny, které upřednostňují dobro a důstojnost dítěte.

5. Uznáním rodiny jako subjektu práva
Rodina má právo na ochranu a podporu ze strany společnosti. Zavazuji se pracovat ve prospěch práv a
zájmů rodiny bez zasahování do pravomocí členských států.

6. Aplikováním "family mainstreamingu"
Aby bylo možné zavést lidský rozměr do procesu evropské integrace, Evropská unie musí brát v úvahu zájmy
rodiny ve všech svých rozhodnutích. Jsem odhodlán/a podporovat koncept "rodinného mainstreamingu" v
každé oblasti politiky.
7. Podporou hlasů rodin
Rodinná sdružení formulují autentické potřeby rodin. Slibuji, že budu uznávat přínos a roli rodinných
sdružení a asociací při navrhování a vývoji programů, které mají dopad na rodinný život.
8. Uznáním hodnoty neformální práce
Uznávám hodnotu práce matky a otce pro rodinu v rámci působnosti Evropské unie pro její samotnou
hodnotu pro rodinu a pro společnost a hodnotu dobrovolnictví jako příspěvku k sociální soudržnosti.
9. Podporou harmonizace rodiny a zaměstnání
Budu považovat rodinu za východisko úvah o návrzích pracovních podmínek, které rodinám poskytnou
dostatek společně tráveného času a tak udrží dynamiku populace a podpoří sociální soudržnost.
Budu se zasazovat o lepší podmínky pro rovnováhu rodinného a pracovního života ve prospěch rodiny, včetně
ustanovení neděle jako dne odpočinku (nepracovní neděle).
10. Rodičovská dovolená
Slibuji, že se při jednáních o mateřské dovolené budu zasazovat, aby směrnice obsahovala navýšení minimální
doby mateřské dovolené.

11. Podporou ekonomiky, která bude ve službách rodiny
Jsem odhodlán zajišťovat, aby rodiny těžily z ekonomických podmínek, které zajistí životní úroveň v souladu s
jejich důstojností a jejich plným rozvojem.

12. Uznáním, že důstojná práce je nezbytná pro každou rodinu
Každá rodina by měla mít možnost žít z plodů své práce. Slibuji, že se budu zasazovat o politiku zaměstnanosti,
která nebude uvažovat o trhu práce pouze z finančního hlediska, ale bude klást důraz na člověka a jeho talent,
čímž přispěje k obecnému blahu a povede tak k předcházení chudobě a sociálnímu vyloučení.
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