Úvod
Európa prechádza veľmi turbulentnými časmi.
V predchádzajúcom mandáte čelila EÚ utečeneckej kríze, kríze eura a jeden z členských štátov sa
rozhodol Európsku úniu opustiť. Okrem toho vidíme aj prehlbovanie rozporov medzi východnými a
západnými členskými štátmi. V tomto volebnom manifeste pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
vám chce Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) ukázať svoj postoj voči výzvam, ktorým čelí EÚ,
a tiež našu víziu, ako urobiť z Európskej únie lepšie miesto.
Výzvy je tiež možné vidieť v mnohých európskych krajinách, kde naše členské strany čelia neustálemu
tlaku aktivistov mimovládnych organizácií (MVO) s radikálne ľavicovo-liberálnym programom, ktoré sa
snažia o zásadnú zmenu základného chápania ľudskosti. Na druhej strane je stále výraznejšia
prítomnosť radikálne pravicových strán presadzujúcich pohľad na ľudskosť a spoločnosť, ktorý
nezodpovedá nášmu kresťanskému pohľadu na ľudskú dôstojnosť a vzťahovú spoločnosť.
Súčasne v EÚ zaznamenávame významný hospodársky rast. To je dobrá správa pre mnoho rodín, keďže
nezamestnanosť sa pomaly, ale neustále znižuje. Je však výzvou zosúladiť tento ekonomický rast s
potrebou udržateľnosti zdrojov. Základná ekonomická nerovnosť navyše pretrváva, keďže hospodársky
rast a zamestnanosť nerobia všetkých Európanov a členské štáty EÚ bohatšími v rovnakej miere. Hora
dlhu sa stále vznáša nad európskymi ekonomikami.
V kontexte tohto vývoja a nastávajúcich európskych volieb v máji 2019, chce ECPM jasne komunikovať
svoje základné hodnoty. Chce naďalej prispievať k prosperite ľudstva a poskytnúť odpovede na tieto
výzvy.
ECPM prijíma Európsku úniu ako politickú a sociálnu realitu a má konštruktívny, ale kritický prístup k jej
aktuálnej podobe. V mnohých prípadoch je potrebné znížiť mieru angažovanosti zo strany inštitúcií EÚ.
Z tohto dôvodu ECPM odporúča prísne rešpektovať zásadu subsidiarity a jasné reformy zdôrazňujúce,
kde sú inštitúcie EÚ ešte stále potrebné a kde sa vyžaduje európska legislatíva. Sme moderná strana,
ktorá si uvedomuje, že žijeme vo svete, ktorý je v mnohých aspektoch natoľko prepojený, že EÚ je
jednoducho potrebná. Okrem toho uznávame stabilitu v Európe, ku ktorej EÚ prispela. To nás vedie k
prístupu, na základe ktorého sú v tomto manifeste pomenované národné a európske otázky a
kompetencie EÚ sú jasne odlíšené od právomocí členských štátov.
Ako členovia ECPM sme začali spolupracovať v kľúčových otázkach, na ktorých sme sa zhodli. To je
naša sila, v nej zdieľame základné hodnoty a ciele a takto môžeme spolupracovať bez ohľadu na
rozdiely v jednotlivých oblastiach. Spolu máme do nadchádzajúcich rokov nádej pre Európu a cítime
zodpovednosť pracovať na Európe, v ktorej sa cení život a spoločnosť je plodná takým spôsobom, že
môže byť obdarená mierom a stabilitou pre budúce generácie. Voľte členov ECPM a voľte s vierou!

1. Európa ľudskej dôstojnosti
Ľudská dôstojnosť vyjadruje vnútornú hodnotu každej ľudskej bytosti. Je nedotknuteľná a musí byť
rešpektovaná a chránená, ako sa uvádza v článku 1 Charty základných práv EÚ. Veríme, že tento
univerzálny princíp spočíva v ľudskej bytosti ako stvorení na obraz a podobu Boha.
Bioetika
Život je daný Bohom a mal by byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť. ECPM verí, že dynamická
a pozitívna Európa by mala život oslavovať a podporovať. Vzhľadom na zásadu subsidiarity ECPM verí,
že európske inštitúcie by nemali zasahovať do bioetických otázok a definície života. Je veľmi smutné,
že európske inštitúcie často podporujú a financujú pohľad proti životu. ECPM žiada o umiernenejší a
objektívnejší postoj k tejto otázke. Ľudská dôstojnosť je základom ľudských práv. ECPM verí, že
európske inštitúcie aj členské štáty by mali vždy presadzovať zásadu ľudskej dôstojnosti od počatia po
prirodzenú smrť.
Práva detí
Práva dieťaťa sú stanovené v Charte základných práv EÚ (článok 24/2) a Dohovore o právach dieťaťa
(CRC) (OSN 1989) (článok 3). ECPM podporuje zásadu, že pri všetkých opatreniach súvisiacich s deťmi
a prijatých verejnými orgánmi na európskej a vnútroštátnej úrovni by sa mal v prvom rade brať do
úvahy „najlepší záujem dieťaťa“.
Práva detí sa začínajú už od počatia. Na nenarodené deti by sa tiež malo vzťahovať právo na život. Preto
podporujeme všetky druhy poradenstva a podpory pre nastávajúce mamičky.
Deti sú obzvlášť zraniteľné voči sociálnemu vylúčeniu, násiliu a zneužívaniu. ECPM však zdôrazňuje, že
udržateľné politiky v prospech rodiny predstavujú najefektívnejší spôsob, ako zlepšiť životné
podmienky a možnosti detí. Rodičia majú prirodzený záujem ochraňovať práva svojich detí. Právne
predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy musia zaručovať vyváženosť práv oboch strán.
Sloboda vzdelávania
ECPM si všíma, že EÚ sa snaží do značnej miery zasahovať do školských programov uvádzaním
špecifickej formy vzdelávania. Sme presvedčení, že rodičia by mali mať slobodu výberu, aké hodnoty a
presvedčenia chcú preniesť na svoje deti. Nie je v kompetencii Európskej únie rozhodovať o takýchto
témach. Mali by o nich rozhodovať členské štáty samostatne.
Vzdelanie je veľmi dôležité pre dobrú budúcnosť detí. ECPM preto podporuje vzdelávanie, ktoré sa
snaží získať z nich to najlepšie. Vyzývame vlády, aby sa starali o komunitné školy, aby do nich investovali
a podporovali ich, nech deti môžu chodiť do školy v blízkosti svojich domovov. Za určitých okolností
môže byť domáce vzdelávanie dobrou alternatívou.
Starnutie
Vďaka lepšej zdravotnej starostlivosti naša spoločnosť starne. Mnohí starší ľudia čelia rôznym
ťažkostiam, najmä osamelosti. ECPM vidí tieto problémy a chce ich riešiť. Zastávame názor, že starnúť
sa má dôstojne. K starším ľuďom by sa malo správať s úctou a vďačnosťou a naše spoločnosti by si ich
mali vážiť a starať sa o nich. Sme presvedčení, že neformálna starostlivosť a starostlivosť podľa potrieb
jednotlivca by mali mať prioritu. Najmä ľudia, ktorí sa starajú o svojich susedov alebo rodinných
príslušníkov, by mali dostať finančnú podporu na svoju prácu.

ECPM je presvedčené, že s blížiacim sa koncom života je potrebné podporovať paliatívnu starostlivosť.
Nemáme právomoc ukončiť život v domnení, že nie je „hodné ho ďalej žiť“, keďže nám ho dal Boh,
ktorý nás stvoril. Veríme, že so sociálnou sieťou, individuálnou starostlivosťou, pracovníkmi venujúcimi
sa duševnému zdraviu a paliatívnej starostlivosti je možné prežiť život dôstojne až do konca.
Zdravotné postihnutia
ECPM verí, že každý život má svoju hodnotu, aj keď nie je vnímaný ako bezchybný. Ľudia s postihnutím
sú plne súčasťou našej spoločnosti, bez ohľadu na to, či sú fyzicky alebo psychicky znevýhodnení.
Žiadame krajiny, aby finančne a aj v súdnej oblasti podporovali ľudí so zdravotným postihnutím.
Sexuálne vykorisťovanie detí online
ECPM je znepokojené sexuálnym vykorisťovaním detí online, ktoré predstavuje vážne porušenie
základných práv dieťaťa. Definíciu materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí je potrebné
objasniť v medzinárodnom kontexte. Deti potrebujú byť jednoduchým a dieťaťu primeraným
spôsobom informované o rizikách a dôsledkoch online používania svojich osobných údajov a obrázkov.
Ich osobné údaje online musia byť náležite chránené. Za týmto účelom sa musia úradníci zaoberajúci
sa ochranou detí, pediatri a detské i mládežnícke organizácie účinne podieľať na zvýšení povedomia
týkajúceho sa tejto problematiky. Už existujúce právne predpisy EÚ (smernica 2011/92) na túto tému
by mali byť striktne presadzované.
Deti utečencov
Pevne veríme, že členské štáty EÚ by mali spolupracovať na podporných systémoch ochrany detí, ktoré
berú do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa bez ohľadu na jeho postavenie. Starostlivosť, ktorá sa dostáva
maloletým utečencom v prijímacích centrách, je kľúčovým faktorom v ich dlhodobom prispôsobovaní
sa a mala by byť regulovaná na vnútroštátnej úrovni. ECPM navrhuje, aby aktivity na európskej úrovni
dopĺňali opatrenia členských štátov.

2. Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí a planétu
ECPM má relačný pohľad na ekonomiku a chápe ju tak, že cieľom každej ekonomickej aktivity je
podporovať život a narastajúci blahobyt pre všetkých. Zásady voľného obchodu a otvoreného trhového
hospodárstva považujeme za veľmi dôležité pre európske ekonomiky, ale s primeranými kontrolami a
rovnováhou v oblastiach environmentálnych noriem a daňových únikov.
Koniec súčasného stavu a cesta pred nami
ECPM sa obáva, že súčasné spoločenské postupy v hospodárskej reforme hlavných politických strán
vedú k rastu, ktorý nevyúsťuje do dlhodobej ekonomickej istoty pre mnohých ľudí.
Veríme, že skutočná reforma by mala mať pozitívny dopad na všetky strany zainteresované v
hospodárstve vrátane finančných trhov, akcionárov a nadnárodných spoločností. ECPM si myslí, že
budúce reformy EÚ by mali byť založené na širšom a všeobecnom zmýšľaní zainteresovaných strán o
ekonomike, s mimoriadnou dôležitosťou venovanou životnému prostrediu.
Z tohto prístupu k hospodárstvu je možné odvodiť viacero hlavných cieľov pre ekonomiku EÚ
a členských štátov. Hospodárska politika by sa mala usilovať o ekonomiku, ktorá:
• sa sústreďuje na ľudí a nie na financie
• uplatňuje potenciál technológie rešpektovaním ľudskej dôstojnosti

• trvá na transparentnosti
• pestuje dlhodobé myslenie
• je čo najotvorenejšia a nepodlieha tlaku vlastných záujmov na úkor iných zainteresovaných strán a
nenarušuje právny štát ani demokraciu
Na základe týchto zásad ECPM predložilo niekoľko politických odporúčaní na úrovni EÚ a členských
štátov.
Ciele reformy európskych ekonomík
Na úrovni EÚ by mali byť zavedené opatrenia, ktoré umožnia politikám EÚ prinášať osoh všetkým
stranám zainteresovaným v ekonomike. Na úrovni členských štátov treba venovať osobitnú pozornosť
riešeniu dlhu a zlepšeniu fiškálnej transparentnosti.
Inovácie: Výskum a vývoj
ECPM podporuje investície do inovácií, pretože sa domnieva, že Európa môže naďalej posilňovať svoje
postavenie vo svete ako technologické centrum pridelením viac financií na výskum a rozvoj.
Smerovanie výskumu a rozvoja kam by mali vlády investovať:
1. Podpora kreatívnych podnikateľov z hľadiska poradenstva a vybavenosti s cieľom pomôcť im prežiť
a rásť a umožniť trhu prijať inovácie.
2. Definovanie niekoľkých hlavných technologických oblastí, v ktorých by vlády chceli investovať,
napríklad prostredníctvom „prístupu zoskupenia", pomáhajúcemu existujúcim silným obchodným
zoskupeniam stať sa ešte inovatívnejšími a konkurencieschopnými na celom svete.
3. Implementácia „požadovaného smeru prístupu" pre inovácie zamerané na iniciatívy výskumu a
rozvoja, ktoré prispievajú k ekologickejšiemu hospodárstvu v súvislosti s udržateľnou energiou,
stavebnou a výrobnou technológiou.
4. Zvyšovanie priemernej úrovne vzdelania občanov.
5. Boj proti korupcii a implementácii vládnej vykazateľnosti.
Udržateľnosť, priemysel a poľnohospodárstvo
ECPM je presvedčené, že udržateľnosť, priemysel a poľnohospodárstvo členských štátov EÚ sú
nepochybne navzájom závislé a mali by sa na úrovni EÚ spoločne zaoberať fenoménom zmeny klímy.
Udržateľnosť
ECPM verí, že múdre správcovstvo je biblickou úlohou a že EÚ môže byť hybnou silou pre udržateľnú
Európu, pretože môže rozhodovať o cieľoch zníženia emisií skleníkových plynov ako CO2, úspory
energie a obnoviteľnej energie.
Poľnohospodárstvo a rybolov
ECPM je za podporu reformy poľnohospodárskeho sektora členských štátov EÚ, ale je presvedčené, že
by sa nemali klásť podmienky, ktorým smerom by sa mala uberať. ECPM by preto chcelo vidieť reformy
EÚ ako spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) zameranú na stanovenie cieľov a nie s dôrazom na
špecifické metódy.

Čo sa týka rybolovu, ECPM je presvedčené, že by malo byť prioritou pre inštitúcie EÚ splniť sľuby
regionalizácie a že mocenská základňa by mala byť presunutá z Bruselu do regiónov.
Priemysel a doprava
ECPM podporuje a povzbudzuje EÚ pri presadzovaní ekologického udržateľného priemyslu, s hlavnou
úlohou v inováciách a zabezpečení zásady, že „znečisťovateľ platí“. Z toho dôvodu vidí ECPM hlavnú
úlohu EÚ v uistení, že všetky členské štáty EÚ sú vyzývané podporovať čistý a ekologický priemysel.
Pokiaľ ide o oblasť dopravy, ECPM podporuje súčasnú politiku, ale stále vyzýva k uplatňovaniu zásady
subsidiarity, čo umožňuje členským štátom mať slobodu vo vytváraní svojej vlastnej politiky, ktorú
dopravnú mobilitu uprednostniť alebo ktorú infraštruktúru stavať.
Ochrana životného prostredia
ECPM považuje ochranu životného prostredia za veľmi dôležitú otázku politiky EÚ.
Máme povinnosť chrániť životné prostredie, nielen kvôli prírode samotnej, ale v záujme našich
súčasných a budúcich generácií.
ECPM je presvedčené, že technologické inovácie môžu byť využité na ochranu životného prostredia,
minimalizáciu negatívnych dopadov nami spôsobených a taktiež na zabezpečenie energie i
prostriedkov, potrebných pre život.

3. Zdravé rodiny a zdravé manželstvá
Zdravé rodiny sú základom prosperujúcich spoločností. Veríme, že stabilné, láskyplné vzťahy medzi
rodičmi sú nevyhnutné pre blaho ich detí. ECPM pokladá rodinu za najdôležitejšiu jednotku
spoločnosti, ktorá predchádza štátu či inému spoločenstvu alebo skupine. ECPM vyzýva Európsku úniu,
aby rešpektovala suverenitu rodiny na základe manželstva medzi jedným mužom a jednou ženou.
ECPM je tiež znepokojené politickým zameraním na „autonómneho jednotlivca“. Veríme, že kvalita
života človeka závisí od kvality jeho vzťahov s ostatnými, pričom najsilnejšou a najskoršou väzbou v
živote je rodina.
Rodina je mikrospoločnosťou, v ktorej sa sprostredkúvajú základné zručnosti a skúsenosti. ECPM
podporuje politiky, ktoré zvýšia schopnosť jednotlivcov vytvárať si celoživotné vzťahy – manželstvo a
rodinu, a žiť v nich. Dnes je viac a viac rodín v kríze. Vážime si poradenstvo a pevne sa zasadzujeme za
práva detí v prípade rozpadu vzťahov.
Rodinná politika je predovšetkým záležitosťou národnej politiky. Na základe zásady subsidiarity by
európske inštitúcie nemali zasahovať do rodinných politík. Avšak viacero tematických oblastí, v ktorých
má EÚ právomoc vytvárať právne predpisy, súvisí s rodinnou politikou, ako napr. pracovné právo. Na
národnej úrovni ECPM zastáva politiky podporujúce rodičovstvo a vytváranie priaznivých podmienok
pre výchovu detí. Pevne veríme, že politiky podporujúce súlad medzi kvalifikovanosťou, účasťou na
trhu práce a rodinným životom z dlhodobého hľadiska pozitívne ovplyvňujú hospodársky rast. Sme
presvedčení, že spoločnosti, ktoré majú korene v silných rodinách sú viac zamerané na vzťahy, súcitné
a z dlhodobého hľadiska udržateľné.
Muži a ženy by mali mať možnosť vybrať si medzi službami, poskytujúcimi starostlivosť o dieťa, alebo
skrátenou pracovnou dobou s cieľom postarať sa o dieťa, najmä ak ide o dieťa s postihnutím. Investícia
do detí je investíciou do budúcnosti a do spoločnosti. Rodičia by nemali byť finančne postihovaní za
preberanie zodpovednosti vychovávať svoje deti. Správne podmienky sú dôležité najmä pre osamelých
rodičov. Preto je vo firmách nevyhnutné dbať na flexibilnosť, priestor pre prácu na čiastočný úväzok,
dostatok materskej a rodičovskej dovolenky a možnosti starostlivosti o dieťa.

ECPM taktiež podporuje programy, ktoré prispievajú k poklesu závislostí a násilia medzi mládežou a
všetkých ostatných faktorov, ktoré mladým znemožňujú viesť stabilný a šťastný rodinný život.
V rodinnej politike je dôležité dotknúť sa aj budúcnosti nižšie vzdelanej pracovnej sily v Európe. Stále
viac pracovných miest pre ľudí s nižším vzdelaním sa nahrádza informatizáciou a automatizáciou
výrobných a obchodných procesov založených na umelej inteligencii. Hoci cestovný ruch ako odvetvie
v Európe narastá a je hlavným sektorom ponúkajúcim prácu ľuďom s nižším vzdelaním, nemôžme
poprieť, že hrozí rast dlhodobej nezamestnanosti, najmä pri tejto zraniteľnej skupine obyvateľstva.
Dlhodobo udržateľné riešenia tohto problému nezamestnanosti vyžadujú starostlivé zváženie a
plánovanie. ECPM na základe kresťanských princípov dôrazne obhajuje politiky inkluzívnej Európy,
ktoré by mali ponúkať podporu členským štátom a jednotlivým regiónom, aby ľudia nestratili kontakt
s dostupnými pracovnými príležitosťami. Migrácia zo strednej či východnej Európy do západnej Európy
z dôvodu chudoby alebo nevyhnutnosti má veľký a negatívny dopad na časti rodín zostávajúce doma.
Vyhli by sme sa jej prostredníctvom budovania inovačnej ekonomiky.

4. Sloboda, bezpečnosť a stabilita
Skutočná sloboda vierovyznania, svedomia a prejavu sa stáva viditeľnou iba vo vzťahoch s tými, ktorí
cítia, myslia alebo konajú inak. ECPM verí, že musí existovať základná sloboda vyjadriť nesúhlas s
názorom väčšiny na akúkoľvek tému. ECPM je znepokojené nedostatkom náboženskej slobody v
mnohých častiach sveta. Európska únia a jej členovia by mali propagovať kultúru slobody a účinne
podporovať tých, ktorí bránia a presadzujú slobodu v ich krajine alebo regióne.
Zahraničné veci
Prístup ECPM k zahraničným veciam je založený na kresťanskom chápaní ľudskej dôstojnosti. To
znamená, že každá ľudská bytosť je rovnako hodnotná, bez ohľadu na etnickú príslušnosť alebo
pohlavie. Základné slobody ako sloboda náboženského vyznania a viery, slobody prejavu a politické
slobody sú ochranným a praktickým vyjadrením tohto chápania ľudskej dôstojnosti. Sme pevne
presvedčení, že šírenie základných slobôd je kľúčom k rozvoju bezpečnejšieho a stabilnejšieho sveta.
K utečeneckej kríze: Keby krajiny Blízkeho východu, severnej Afriky a strednej Ázie uplatňovali základné
slobody a keby sa tieto slobody zakorenili v ich spoločnostiach, prinieslo by to nielen rozvoj, ale vo
veľkej miere by aj poklesli integračné problémy v Európe. Najpriamejší spôsob, ako jednať s islamským
fundamentalizmom, je podporovať kultúru, ktorá nebude viac živnou pôdou pre terorizmus. Členské
štáty EÚ by mali spolupracovať pri aktívnej podpore štátov alebo regiónov, ktoré implementujú
základné slobody a prednostne sa nimi zaoberajú. Obchodné dohody na úrovni EÚ musia byť založené
na ľudskej dôstojnosti a podpore rozvoja slobodnej spoločnosti. Tento prístup sa opiera o spoločnú
prácu členských štátov EÚ, ktoré môžu len spolu rozhodnúť, kde je v zahraničných veciach potrebné
spoločné úsilie.
Zahraničné veci sú naďalej v právomoci členských štátov. EÚ sa môže angažovať iba zapojením štátnych
a neštátnych aktérov a realizáciou programov pre tento cieľ. Vo veci podpory Izraela je dôležité objasniť
krajinám MENA a Stredoázijským krajinám, že členské štáty EÚ to myslia vážne so svojím záväzkom
týkajúcim sa základných práv a slobôd. ECPM zdôrazňuje potrebu podporovať bezpečnosť Izraela a
jeho jasné právo na existenciu. Rusko a Čína by mali pochopiť, že členské štáty EÚ nepodporujú
zahraničnú agresiu a rozpínavosť a že dobré vzťahy s EÚ možno dosiahnuť len ukončením agresívnych
ambícií.
Bezpečnosť
Vojenská spolupráca

ECPM je silno presvedčené, že celá európska vojenská spolupráca môže byť najlepšie vykonávaná v
rámci Severoatlantickej aliancie (NATO). Hoci osobitným záujmom EÚ je bezpečnosť a stabilita
európskeho kontinentu, tento spoločný európsky záujem podľa nás neznamená, že EÚ by mala mať
právomoc nad európskymi alebo dokonca integrovanými ozbrojenými silami. Vzájomná obranná
spolupráca členských štátov EÚ by sa mala zamerať na obranné opatrenia, ktoré sú v záujme všetkých.
Jej cieľom by malo byť vytvorenie lepšej dostupnosti a možnosti technickej spolupráce. Avšak súčasné
návrhy PESCO a jednotný obranný trh nie sú podľa názoru ECPM najlepším riešením.
Namiesto toho navrhujeme:
1. Modulárnejšiu a flexibilnú obranyschopnosť investovaním do modulárnych platforiem s lepšie
štandardizovanými zbraňami a senzormi.
2. Rámec bojových skupín Európskej únie (EUBG), ale založený len na dobrovoľnej báze. Tieto štruktúry
by mali byť budované modulárne a podľa štandardov, postupov a odbornej prípravy NATO.
3. Štandardizované zloženie jednotiek pričom národné jednotky budú schopné ľahšie sa zapojiť do
medzištátnych alebo nadnárodných jednotiek.
Bezpečnosť na hraniciach
Niektoré členské krajiny sú istým spôsobom zodpovedné za vonkajšie hranice, zatiaľ čo iné majú z toho
výhody. Kontrola vonkajších hraníc je pre všetky štáty veľmi dôležitá, a nemal by za ňu byť výlučne
zodpovedný len samotný hraničný štát. Preto navrhujeme, aby vonkajšie hranice EÚ boli tiež
zodpovednosťou ES/ESVČ, čo znamená, že ak sú vonkajšie hranice narušené tretími štátmi, je dôležité
rýchlo a rázne reagovať s cieľom chrániť naše európske záujmy. Členské štáty EÚ by mali viac
podporovať krajiny s vonkajšími hranicami EÚ, a to finančným a materiálnym spôsobom.
Kybernetická bezpečnosť
ECPM je presvedčené, že všetky členské štáty EÚ potrebujú vlastné kybernetické jednotky, ktoré by
mali byť navzájom prepojené. Všetky členské štáty potrebujú mať spoločnú základnú úroveň
kybernetickej bezpečnosti. Okrem toho by mali byť na úrovni OSN vytvorené pravidlá pre počítačovú
vojnu a bezpilotné (autonómne) systémy. Na európskej aj na vnútroštátnej úrovni by bolo dobré zvážiť
myšlienku operačných záložných kybernetických jednotiek.
Boj proti terorizmu
ECPM sa veľmi konzistentne vo vyjadruje, že problém terorizmu sa dá efektívne riešiť, len keď sa rieši
od koreňa. Napokon, akákoľvek forma terorizmu začína extrémistickou ideológiou, ktorá podnecuje
násilie ako prostriedok na dosiahnutie politických cieľov. Boj proti terorizmu v Európe sa nedá odlúčiť
od zahraničnej politiky a rovnako potreby stanovenia nových priorít.
Je tu naliehavá potreba:
1. Prehodnotiť všetky programy pomoci a inej podpory pre subjekty mimo EÚ a v tretích krajinách s
cieľom zabezpečiť, že žiadne financovanie neskončí v rukách extrémistov.
2. Rozšíriť efektívne cezhraničné školenia úradníkov a dôstojníkov polície a orgánov ministerstiev
spravodlivosti.
3. V rámci členských štátov EÚ si efektívne vymieňať údaje týkajúce sa osôb podozrivých z teroristických
činov alebo tých, ktoré sú s nimi spájané, ako aj extrémistických kazateľov.

4. Aby členské štáty so silným zastúpením komunít z regiónu MENA uvažovali o realizácii podobných
usmernení týkajúcich sa (náboženských) vodcov, ktorí sú úzko spojení s tretími krajinami
5. Účinného monitorovania tokov utečencov a vypracovania stratégií vnútri azylových centier, ktoré sú
vytvorené v spolupráci s najviac zasiahnutými členskými štátmi.
6. Aby všetky existujúce štruktúry na úrovni EÚ, ktoré sa zaoberajú terorizmom, získali financovanie a
podporu, ktoré im podľa potreby umožnia efektívnejšie spolupracovať s členskými štátmi.

5. Boj proti modernému otroctvu
Moderné otroctvo je závažným aktom pozbavujúcim človeka ľudskej dôstojnosti, ktorý ho znižuje na
predmet obchodovania. Narúša vzťahy a vážne zraňuje ľudí, pričom proces opätovného nadviazania
nových zdravých vzťahov je veľmi náročný. Väčšina obetí je využívaných na nútené práce alebo
obchodovanie s ľuďmi a sexuálne vykorisťovanie. Keďže obchodovanie s ľuďmi je cezhraničná trestná
činnosť, boj proti nej si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. ECPM veľmi podporuje severský model
prístupu k boju proti tejto trestnej činnosti, ktorý sa zameriava na kriminalizáciu klienta a priekupníka
s ľuďmi.
Takisto narastá obchodovanie s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania. ECPM verí, že efektívny
spôsob riešenia problému tohto zločinu je zamerať sa na úsilie boja proti nemu na všetkých úrovniach
dodávateľského reťazca, s dôrazom na sektory, ktoré majú vysoké riziko zneužívania (napr. textilný
priemysel, poľnohospodárstvo, cestovný ruch).
ECPM podporuje úsilie EÚ zabezpečiť adekvátnu vnútroštátnu implementáciu smernice z roku 2011 o
boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

6. Reforma Európskej únie
ECPM sa domnieva, že spôsob, akým Európska únia funguje a koná, musí byť reformovaný, aby mohla
byť nástrojom mieru, ktorý efektívnejšie umožňuje hospodársky rast a kultúrnu výmenu. Sme
presvedčení, že by malo byť menej nariadení a viac dôrazu na posilnenie kľúčových hodnôt EÚ, ako sú
princípy subsidiarity, solidarity a diverzity spolu s hodnotami, ako sú sloboda, správcovstvo,
zodpovednosť a ľudská dôstojnosť.
ECPM je presvedčené, že reforma by mala prebiehať v týchto smeroch:
1. Väčšia kontrola a zainteresovanie národných vlád.
2. Väčší dôraz na myšlienku Európskeho spoločenstva než únie.
3. Zníženie byrokracie prehodnotením agentúr EÚ a eliminovaním tých, ktoré sú neaktívne.
4. Prechod od prístupu „jedna miera pre všetkých“ k prístupu „jedna miera prispôsobená potrebám
jednotlivých členských štátov“.
5. Uprednostňovanie susedskej politiky EÚ pred vstupom do EÚ (t. j. cieľ EÚ ponúknuť viac
možností partnerstiev s tretími krajinami bez toho, aby sa priamo usilovali o svoje členstvo).
6. Uľahčenie a organizovanie spolupráce (t. j. pri nadnárodných problémoch ako sú energetická
bezpečnosť, pri formulovaní pravidiel týkajúcich sa daňových rajov a zdaňovania nadnárodných
spoločností).

7. Pravidelná revízia právnych predpisov a zlepšenie vzťahov medzi inštitúciami EÚ a
štátnymi/národnými aktérmi.
8. Financovanie určitých ideologických skupín a postupov, ktoré nespadajú do pôsobnosti EÚ, musí byť
prehodnotené.

7. Zachovanie kresťanskej kultúry a dedičstva
ECPM uznáva kresťanské korene členských štátov EÚ a verí, že toto dedičstvo má svoju hodnotu.
Kľúčové aspekty tohto kresťanského kultúrneho dedičstva stáli aj pri vzniku Európskej únie, menovite:
sloboda, solidarita, zmierenie, láska, pravda a úcta k životu. ECPM sa preto snaží pokračovať v
nadväznosti na hodnoty založené na našom spoločnom kresťanskom základe a odporuje sekulárnym,
protináboženským ideológiám, rovnako aj členstvu Turecka v EÚ.
ECPM sa zaoberá súčasnou situáciou kresťanov vo svete, keďže
kresťanstvo je najviac
prenasledovaným náboženstvom. Iné náboženstvá, ako sú budhizmus a islam, tiež čelia
prenasledovaniu v rôznych krajinách. Preto podporujeme a obhajujeme slobodu vierovyznania ako
právo pre každého, bez ohľadu na náboženské presvedčenie. ECPM chápe slobodu náboženského
vyznania a viery ako právo, ktoré má byť chránené – každý človek má právo prejavovať svoje
presvedčenie.
Zároveň existuje mnoho problémov týkajúcich sa slobody náboženského vyznania alebo viery a
slobody svedomia v rámci Európy, napríklad vzdelávanie, lekárske oblasti, verejné vyznanie viery atď.
Štát má povinnosť rešpektovať právo na slobodu svedomia, keďže je to právo zakotvené v
medzinárodných a európskych predpisoch týkajúcich sa ľudských práv. Veríme v dôležitosť konceptu
výhrady svedomia a primeraného prispôsobenia ako nástrojov na zabezpečenie uplatňovania slobody
náboženského presvedčenia a jeho prejavu pre všetkých občanov, aby mohli žiť v mieri, harmónii a
prijatí ich rozmanitosti.
1. EÚ by sa preto mala vyhnúť realizovaniu legislatívnych iniciatív, ktoré nerešpektujú zásadu
subsidiarity.
2. EÚ by mala uznať úlohu organizácií založených na náboženskom presvedčení, dať im väčšiu voľnosť
a umožniť im fungovať podľa svojich základných zásad.
3. Členské štáty EÚ by mali byť podporované v snahe umožniť svojim občanom plne prejavovať ich
náboženstvo alebo vieru v súkromí či na verejnosti, využívaním konceptu primeraného prispôsobenia.

