
Proč jít k volbám do Evropského parlamentu

Proto chci uvést dva hlavní
argumenty, které by přede-
vším příznivce sociální demo-
kracie měly přivést do voleb-
ních místností. Evropský par-
lament je i pro naše občany
velice důležitý. Členství v Ev-
ropské unii nás zavazuje k a-
plikaci evropské legislativy do
našich zákonů. Zákony přijaté
naším Parlamentem nesmí být
v rozporu s evropskými záko-
ny. V Evropském parlamentu
rozhodují poslanci z 27 zemí,
kteří zastupují 375 miliónů
voličů, rozhodují o zákonech,
které stanoví pravidla v oblas-
tech péče o životní prostředí,
pracovního práva, práva vý-
robců a spotřebitelů a dalších
oblastí, které ovlivňují kvalitu
života lidí. Evropská unie vy-

znává lidská práva, svobodu 
a bezpečnost a to jsou také
hodnoty sociální demokracie,
Podobně jako v našem parla-
mentu i v tom evropském pro-
bíhá zápas mezi levicovou 

a pravicovou skupinou po-
slanců a proto i my můžeme
svou volbou ovlivnit podobu
budoucích zákonů. Sociální
demokracie požaduje zachová-
ní sociálního státu, dobré a vy-
vážené podmínky pro zaměst-
nance a zaměstnavatele, všeo-
becně dostupné kvalitní školy,
fungující a dostupnou zdra-
votní péči, solidaritu mezi zdra-
vými a nemocnými, bohatými
a chudými, mladými a starými.

Druhý argument je vnitro-
politický. Všechny volby spolu
souvisejí, všechny jsou důleži-
té. Chyby a necitlivý postup
vlády v mnoha oblastech, ze-
jména Julínkovy tzv. regulační
poplatky ve zdravotnictví, byly
hlavní příčinou vítězství soci-
ální demokracie v krajských 
a senátních volbách na podzim
minulého roku. Toto vítězství
významně přispělo k pádu To-
polánkovy pravicové vlády. Na
podzim nás čekají mimořádné
parlamentní volby, ve kterých
chceme uspět a zabránit pravi-
ci návratu k moci. Úspěch ve
volbách do Evropského parla-
mentu k tomu může přispět.
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Pátého a šestého června se v naší republice a v celé Evrop-
ské unii konají volby do Evropského parlamentu. Při minu-
lých volbách před pěti lety byla volební účast velice nízká, i le-
tos prozatímní odhady předpovídají účast kolem 20 %. Uka-
zuje se, že pro většinu občanů jsou tyto volby málo přitažlivé,
Brusel a orgány Evropské unie jsou pro ně příliš daleko.


