
 

 

Naše Evropa dokáže víc   

Pro Evropu je příznačné, že se její příběh utvářel v krizích. V každém okamžiku moderních 

dějin, kdy byla Evropa nucena skládat účty, jsme reagovali tím, že jsme se ještě více semkli. 

Díky této doktríně jsme přestáli ty nestrašnější bouře a díky ní také mohly naše instituce 

reagovat na obavy lidí.  Hmatatelně zlepšit jejich život. Evropská doktrína totiž důsledně 

nadřazuje spolupráci vzájemnému soutěžení. A jako taková přinesla prosperitu a dokázala 

vybudovat silné demokracie i nezdolnou ochranu osobních svobod. Jenom v posledních letech 

jsme zažili mnohé: zhroucení bankovního sektoru, krize státního dluhu, migrační tlaky, po 

nichž přišla celosvětová pandemie v podobě, s jakou jsme se nikdy předtím nesetkali. Všechny 

tyto události Evropu sblížily a my jsme z nich vyšli silnější.  

A tento základ, tato jednota je nyní opět vystavena zkoušce, kdy čelíme bezprecedentní bouři, 

v níž se válka v našem těsném sousedství mísí s nevídanou inflací, růstem cen elektřiny a 

energií, klimatickou katastrofou, kvůli níž vysychají naše řeky a naše lesy sužují požáry, s 

nedostatkem potravin a rychle nastupující krizí způsobenou prudce rostoucími životními 

náklady.  

Evropa opět prochází zkouškou. Opět musí reagovat. Opět budeme muset spolupracovat. Opět 

se Evropa musí nové situaci přizpůsobit. A opět je Evropský parlament připraven plnit svou 

úlohu.  

Vytápět naše domovy, zajistit paliva pro naše průmyslová odvětví a jezdit automobilem je stále 

obtížnější. Inflace drží ceny vysoko. To víme. Až budeme skutečně v úzkých, pak teprve se 

budeme muset vzchopit a stát pevněji než kdy předtím. To bude chvíle, kdy se teoretická 

Evropa musí spojit s praktickým vedením. S rychlostí, rozhodností a odvahou. A Evropa se 

musí s touto výzvou vyrovnat. Ať už se jedná o krocení životních nákladů, cen elektřiny, 

zvládání změny klimatu, zajištění obrany, potravinové zabezpečení, nebo podporu Ukrajiny. 

Jedinou cestou vpřed je jednota. 

Evropa musí znamenat víc.  Právě tato jednoznačná výzva zazněla v květnu 2022 v Evropském 

parlamentu v závěrech z celoroční konference občanů o budoucnosti Evropy. Tento týden 

přednese předsedkyně Evropské komise výroční projev o stavu Evropské unie, ve kterém 

představí své návrhy. 

Za Evropský parlament prohlašuji, že ústředním bodem návrhů musí být tyto klíčové otázky 

vznesené občany: 

Předně musíme dosáhnout komplexní bezpečnostní a obranné unie. Musíme přepracovat náš 

bezpečnostní a obranný systém a infrastrukturu. Brutální, nezákonná a nevyprovokovaná 

invaze na Ukrajinu ukázala, jak se svět od února změnil. Musíme lépe využívat naše výdaje na 

obranu a zabránit zdvojování v rámci celoevropské obranné kapacity, která bude doplňovat 

NATO, a ne mu konkurovat.  

Zadruhé musíme řešit energetickou odolnost a autonomii Evropy. Musíme snížit závislost na 

neprůhledných dodavatelích. S tím souvisí okamžitá opatření, která je třeba přijmout, aby se 

snížil dopad rostoucích cen elektřiny. Je třeba bezodkladně řešit nárůst cen, který zasáhl rodiny 

všude v Evropě, a to i v zájmu zajištění politické stability.  Zároveň musíme pokračovat v 

plnění našich ambiciózních cílů v oblasti klimatu a urychlit naši energetickou a ekologickou 

transformaci. 

Zatřetí pandemie odhalila nedostatky v systémech zdravotní péče členských států. Evropský 

parlament požaduje, aby v EU platilo „právo na zdraví“. Pokud jde o omezení šíření virů nebo 

usnadnění přístupu ke specializovaným léčebným postupům, řešení často spočívá ve větší 

přeshraniční spolupráci.  

Vyšší úsilí ale bude nákladné. Aby mohla být naše reakce na rostoucí obtíže adekvátní, musíme 

modernizovat rozpočet EU. Náš rozpočet by měl být postaven tak, aby lépe odolával krizím a 

byl schopen aktivněji reagovat na rychle se měnící nebo neočekávané priority.  



 

 

Nadcházející měsíce nebudou snadné, ale již jsme sami sobě dokázali, že máme-li stejný cíl a 

odhodlání, jsme jako Evropané zcela schopni se těžkostem postavit. Vždyť na počátku 

evropské spolupráce a integrace byla touha překonat ve vzájemné solidaritě poválečné strádání. 

Na svou schopnost zvládnout dalekosáhlé otřesy se Evropa může spolehnout. Svou sílu již 

prokázala.  

Toto je chvíle pro Evropu. Společně dokážeme víc. 

Roberta Metsola         

předsedkyně Evropského parlamentu 

 


