
ALTERNATIVA PRO EVROPU  
celoevropská iniciativa 

 
Obracíme se k občanům členských států Evropské unie i k občanům nečlen-
ských států s prosbou, aby se zamysleli nad stávající situací v Evropě.  

Už desítky let se mluví o tom, že je nevyhnutelně nutné 
reformovat Evropskou unii a odstranit demokratický deficit, 
ale nikdo není schopen předložit konkrétní návrh jak na 
evropský kontinent vrátit demokracii. Přitom je čím dál 
zřetelnější, že stávající projekt funguje neuspokojivě. 

Evropská integrace navržená Jeanem Monnetem je nevy-
zkoušený experiment. Nerespektuje teorii federalismu a principy dělby a rov-
nováhy moci. Podle zkušeností a politologickým teorií nemůže dlouhodobě 
fungovat. Na špatných základech nelze postavit pevnou stavbu. 

Evropská unie nebere ohled na názory lidí, říká: My víme, co je pro vás dobré 
a my vám to přikážeme! Je to popření tradičních hodnot evropské demokra-
cie, kterou si vybojovaly generace našich předků a za kterou nejednou prolé-
vali krev. K nejlepším tradicím Evropy patří pluralita, ne unifikace, svobodná 
volba mezi více alternativami, férová soutěž nedeformovaná dotacemi, rovno-
váha moci, úcta k svrchovanosti. 

Protože neexistuje a ani nemůže existovat žádný postup, jak se dostat od 
stávajícího podoby Evropské unie k jakémukoliv demokratickému uspořádání, 
představujeme návrh, který beze zbytku a rychle vyřeší demokratický deficit. 
Umožňuje ponechat si všechno pozitivní, co dosavadní spolupráce přinesla a 
zároveň umožňuje odstranit nesmyslné regulace. Umožňuje demokraticky 
provést nezbytnou mohutnou deregulaci. 

V textu JDE TO I JINAK  jsme podrobně vysvětlili důvody a východiska pro 
novou podobu spolupráce. Navrhli jsme konkrétní postup, jak přejít do alterna-
tivní podoby spolupráce evropských států. 
Jistě existuje nepřeberné množství dalších alternativních modelů. Předkládá-
me v této celoevropské iniciativě jeden z nich, který popisuje smysluplný po-
stup, jako východisko pro zahájení diskuse. Jde o pracovní text, předpoklá-
dáme, že se budou konat různé konference na toto téma a že shromáždíme 
náměty a iniciativy tak, abychom společně vytvořili společný program. 

Proto prosíme, aby se všichni, kteří mají o svobodu a demokracii v Evropě 
obavy, sjednotili kolem společného cíle: obnovit demokratický pořádek. A to 
znamená zahájit veřejnou diskusi o alternativě ke stávající podobě integrace. 
Hledáme alternativu pro Evropu. 

 

Co dělat 
 
 
 

 

1. Ukončit Monnetův projekt, který nás přivedl do slepé uličky a 

decentralizovat nekontrolovanou moc.  

2. Obnovit nadřazenost národní legislativy nad evropskými regula-

cemi v členských státech. 

3. Obnovit respekt k suverenitě členských států, tedy zároveň ob-

novit rovnoprávnost.  

4. Opustit experimentování v oblasti obrany a soustředit se na spo-

lupráci v rámci NATO.  

5. Zachovat pozitivní prvky dosavadní spolupráce, avšak 

s možností opt-out, následně je postupně proměnit do podoby mul-

tilaterálních mezivládních dohod. 

6. Postupně deregulovat právní prostředí v postunijních státech. 

7. Jednotná evropský trh změnit postupně na otevřený trh bez do-

tací.  

8. Pro zvýšení konkurenceschopnosti obnovit respekt k férové 

soutěži v ceně, kvalitě, dostupnosti, rychlosti, spolehlivosti.  

9. Obnovit a posílit pravidla právního státu – rovnováha moci a její 

kontrola, stabilizace právního řádu, odstranění presumpce viny, … 

10. V rámci obnovy a posílení demokracie zvážit možnost de-

mokratického vyjádření občanů formou lidového práva veto. 

 
http://www.payne.cz/WP15/alternativa-pro-evropu/ 

http://www.payne.cz/WP15/AlternativaProEvropu.pdf

