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Europoslanec Jiří Payne a bývalý europoslanec Petr Mach (oba za Svobodné) společně 
veřejnosti předkládají text, který vyzývá k diskusi o alternativě k EU. V textu JDE TO I JINAK  
podrobně vysvětlují důvody a východiska pro novou podobu spolupráce. Navrhují také 
konkrétní postup, jak přejít do alternativní podoby spolupráce evropských států. 

 
Evropská unie nefunguje a všichni se už delší dobu shodují, že je „potřebná nějaká reforma“. 
Nikdo ale dosud nepředložil konkrétní návrh, jak na evropský kontinent vrátit demokracii. 
Dílčí pokusy vedly jen k další centralizaci, byrokratizaci, unifikaci a k dalšímu předání 
kompetencí do Bruselu.  
„To ale není řešení,“ upozorňuje Jiří Payne a dodává: „Hlavním problémem EU je 

demokratický deficit, tj. že lidi nemají vliv na politiku, která se provádí v Bruselu. Tamní 
administrativa ve svých rukou soustředila obrovskou nekontrolovatelnou moc. Dům 
postavený na špatných základech spadne, a EU má špatné základy. Proto chceme diskusi o 
tom, jak by mohla vypadat spolupráce evropských států jinak než v současné podobě.“ 
 
„Jde to i jinak,“ zdůrazňuje Petr Mach a vyzývá: „Chceme diskutovat o základních 

principech, na kterých by měla být nová spolupráce v Evropě postavená, a o postupu, jak se 
k ní dostat. Jistě existují i další alternativní modely, my předkládáme jeden z nich, který 
popisuje smysluplný postup, jako východisko pro zahájení diskuse. Jde o pracovní text, 
předpokládáme, že se budou konat i různé konference na toto téma a že shromáždíme 
náměty a iniciativy tak, abychom společně vytvořili společný program.“ 
Jedna z prvních konferencí za účasti předních českých politiků se bude konat v Praze 14. 
prosince 2017 (včas sdělíme další podrobnosti). 
 
J. Payne a P. Mach společně vyzývají k celoevropské diskusi. „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,“ uzavírá J. Payne. 
 
 

Současně tímto srdečně zveme na pracovní snídani na toto téma: 
ve čtvrtek 23. listopadu od 9:00 hod. v Café Colore 

(ul. Palackého 1, Praha1) 
Za účasti Jiřího Payna a Petra Macha. 

 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti (z kapacitních důvodů) na e-mailu: kasparova@svobodni.cz 

 
 
Těšíme se na vás, 
 
KONTAKT: 
 

Kateřina Kašparová 
tisková mluvčí europoslance J. Payna 
mobil: 736 530 384 
mail: kasparova@svobodni.cz  

http://www.jiripayne.cz/wp-content/uploads/2017/11/Jde-to-i-jinak.pdf

