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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o politickém plánování a dlouhodobých trendech: rozpočtové dopady na posilování 
kapacit
(2012/2290(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20131, a zejména na
přípravnou akci „Interinstitucionální systém pro zjišťování dlouhodobých trendů“ v 
rozpočtu na rok 2013,

– s ohledem na finanční nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro souhrnný rozpočet Unie  a 
zejména na čl. 54 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 54 písm. e) tohoto nařízení a na prováděcí 
pravidla k němu,

– s ohledem na zprávu v rámci projektu Evropského systému pro strategickou a politickou 
analýzu (ESPAS) s názvem „Globální trendy do roku 2030 – Občané v propojeném a 
polycentrickém světě“, kterou vypracoval Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia 
(EUISS)2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a 
Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že žijeme v období rychlého přechodu – jak je zřejmé při pohledu na 
dynamiku moci, demografické změny, změny klimatu, urbanizace a technologie –, což ve 
stále větší míře vyžaduje od tvůrců politiky, aby vkládali větší úsilí do zkoumání a 
sledování zásadních globálních trendů;

B. vzhledem k tomu, že v rámci rozpočtu EU na rok 2010 měla z podnětu Parlamentu 
Komise zahájit dvouletý pilotní projekt s cílem prozkoumat možnost vytvořit 
„interinstitucionální systém pro zjišťování dlouhodobých trendů, pokud jde o zásadní 
politické otázky, které před EU stojí“;

C. vzhledem k tomu, že v rozpočtu EU na rok 2012 bylo povoleno, aby projekt přešel do 
další fáze v podobě tříleté přípravné akce v období 2012–2014, s cílem vytvořit nejpozději 
do konce roku 2014 plně funkční „Evropský systém pro strategickou a politickou analýzu 
(ESPAS)“, do něhož budou zapojeny všechny příslušné instituce EU, a to navázáním 
„užší spolupráce mezi výzkumnými odděleními různých institucí a orgánů EU, které se 
zabývají analýzou střednědobých a dlouhodobých politických trendů“3;

D. vzhledem k tomu, že vytvoření trvalého interinstitucionálního systému na administrativní 
úrovni pro zjišťování a mapování zásadních trendů, které budou pravděpodobně formovat 
budoucí kontext politiky, by pomohlo institucím EU a podpořilo je při přípravě na výzvy a 

                                               
1 Úř. věst. L 66, 8.3.2013, s. 1.
2 27. dubna 2012; http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf.
3 http://europa.eu/espas/pdf/espas-preparatory-action-amendment_en.pdf.
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reakci na ně a při vymezování koherentních strategických možností na léta dopředu;

E. vzhledem k tomu, že takovýto dobře zavedený a uznávaný systém by mohl skýtat 
podklady pro úvahy v rámci přípravy rozpočtu EU a pro stanovování politických priorit na 
další rok či vícero let;

F. vzhledem k tomu, že první zpráva vypracovaná v rámci projektu ESPAS, „Globální 
trendy do roku 2030 – Občané v propojeném a polycentrickém světě“, která byla zadána 
ústavu EUISS, hovoří o několika globálních trendech, které budou nejspíše určující pro 
dění ve světě v nadcházejících desetiletích;

G. vzhledem k tomu, že mezi tyto trendy patří zejména: stále větší posilování postavení a 
možností jednotlivce, k němuž částečně přispívá prudký technologický vývoj;  větší důraz 
na udržitelný rozvoj v situaci, kdy je stále výraznější nedostatek zdrojů a přetrvávající 
chudoba, přičemž svou roli hrají i dopady změny klimatu; a postupný vznik 
mezinárodního systému, který charakterizuje přesun moci z rukou států a čím dál větší 
mezery ve správě a řízení v důsledku toho, že tradiční mechanismy vztahů mezi státy 
nedokáží odpovídajícím způsobem reagovat na to, po čem volá veřejnost;

1. je přesvědčen, že koherentní a účinná tvorba politiky EU bude ve stále větší míře záviset 
na včasném postižení těch dlouhodobých globálních trendů, které ovlivňují výzvy a volby, 
před nimiž Unie stojí ve stále složitějším a vzájemně provázanějším světě;

2. poukazuje na to, jak je důležité, aby instituce EU účinně spolupracovaly při sledování a 
analýze těchto dlouhodobých trendů a také aby spolupracovaly a byly ve vzájemném 
kontaktu s dalšími aktéry, kteří se zabývají podobnými otázkami ve třetích zemích; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v procesu vytváření efektivní kapacity 
pro provádění nezávislé, vysoce kvalitní interinstitucionální analýzy a poskytování 
poradenství v otázce klíčových trendů, s nimiž musí počítat tvůrci politiky v systému EU;

3. konkrétně vítá dosavadní výsledky pilotního projektu (v letech 2010–2011) a přípravné 
akce (v období 2012–2014) na administrativní úrovni, jejichž cílem bylo vytvořit 
Evropský systém pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS), který má pomoci 
zjišťovat dlouhodobé trendy, pokud jde o zásadní politické otázky, které před EU stojí, a 
rozhodně doporučuje, aby tento proces pokračoval i po skončení právě probíhající 
přípravné akce;

4. naléhavě vyzývá čtyři orgány a instituce, které jsou nyní zapojeny do procesu ESPAS –
Komisi, Parlament, Radu a Evropskou službu pro vnější činnost –, aby vypracovaly a 
podepsaly dohodu o administrativní spolupráci, která by v ideálním případě byla uzavřena 
na jaře roku 2014 a v níž by se každý z partnerů zavázal dohodu trvale dodržovat a 
účastnit se jejího plnění;

5. zdůrazňuje, že je nutno, aby všechny zúčastněné orgány a instituce vyčlenily pro systém 
ESPAS ve svých rozpočtech potřebné personální a finanční zdroje, a to v plném souladu s 
finančním nařízením, a zejména s čl. 54 písm. e) tohoto nařízení, a v rámci ročního 
rozpočtového procesu, aby bylo zajištěno, že tuto schopnost bude možné v budoucích 
letech rozvíjet rozpočtově neutrálním způsobem;
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6. vítá záměr využít proces ESPAS k vybudování globálního on-line úložiště článků a 
materiálů z mnoha různých zdrojů pojednávajících o střednědobých a dlouhodobých 
trendech; přístup k nim by měli tvůrci politiky a občané z celého světa;

7. vítá skutečnost, že užší administrativní spolupráce mezi institucemi EU prostřednictvím 
procesu ESPAS povede k tomu, že v rámci přípravné akce bude předložena zpráva 
analyzující dlouhodobé trendy a jejich důsledky pro výzvy a volby, před nimiž bude Unie 
stát v období 2014–2019; tato zpráva má být předložena novým předsedům orgánů v roce 
2014; domnívá se, že tento postup je úspěšný a měl by se následně opakovat přinejmenším 
každých pět let;

8. je přesvědčen, že stálý systém – s cílem zpracovávat pro instituce EU pravidelnou analýzu 
střednědobých a dlouhodobých trendů, aby byl podnícen strategičtější přístup k 
rozhodování – by měl zahrnovat povinnost předkládat institucím v předstihu před 
rozpravou o stavu Unie každoroční „zprávu o strategických trendech“ s cílem postihnout a 
posoudit měnící se podobu dlouhodobých trendů a také poskytnout konkrétní podklady 
rozpočtovému orgánu v rámci přípravy na jednání o víceletém finančním rámci (VFR) na 
období po roce 2020 a rovněž pro jakýkoli přezkum VFR na období 2014–2020 v 
polovině období;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal tuto zprávu Radě, Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Projekt ESPAS vysílá výrazný politický signál, že jsme jako Evropská unie ochotni pohlížet 
za hranice institucí, dokonce za vnitřní i vnější hranice, abychom společnými silami 
podchytili vývoj do budoucna a nové výzvy.“

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise

1. Rozpočtové souvislosti

Finanční nařízení vymezuje povahu a účel pilotních projektů a přípravných akcí v čl. 54 
odst. 2 písm. a) a b). Pilotní projekty jsou činnosti experimentální povahy určené k posouzení 
proveditelnosti a užitečnosti určité akce. Přípravné akce jsou činnosti v oblasti působnosti 
Smlouvy o ES, Smlouvy o Euratomu a hlavy VI Smlouvy o EU určené k přípravě návrhů pro 
přijetí budoucích činností.

Rozpočet EU na rok 2010 obsahoval návrh Evropského parlamentu prostřednictvím jeho 
Rozpočtového výboru, přijatý společně s Radou jako druhou složkou rozpočtového orgánu, na 
zahájení pilotního projektu s „s cílem ... vytvořit interinstitucionální systém, který bude 
zjišťovat dlouhodobé trendy, pokud jde o hlavní politické otázky, kterými se EU bude muset 
zabývat. Měl by vytvářet společné analýzy pravděpodobných scénářů vývoje u hlavních 
otázek, které pak budou k dispozici tvůrcům politiky“1.

Po úspěšném dokončení tohoto pilotního projektu se obě složky rozpočtového orgánu z 
podnětu Evropského parlamentu v rámci rozpočtu na rok 2012 dohodly, že povolí, aby projekt 
přešel do další fáze, a to do podoby přípravné akce na tři roky 2012–2014. Účelem této akce 
„je vytvořit interinstitucionální systém, který bude zjišťovat dlouhodobé trendy, pokud jde o 
hlavní politické otázky, kterým Evropská unie čelí. Cílem je provádět obecné analýzy 
pravděpodobných výsledků hlavních témat, které pak budou k dispozici tvůrcům politik. 
Kromě toho, aby se dosáhlo tohoto cíle, bylo by vhodné prozkoumat do hloubky navržení 
specifických mechanismů na podporu užší spolupráce mezi výzkumnými odděleními různých 
institucí Unie a orgány, které se zabývají analýzou střednědobých a dlouhodobých politických 
trendů2.

2. Analýza dlouhodobých trendů

Svět – a Evropská unie s ním – zažívá období rychlého přechodu a transformace, zejména 
pokud jde o moc, demografický vývoj, klima, urbanizaci a technologii. Nadcházející léta 
budou charakterizována stále větší složitostí a rostoucí nejistotou, kterou bude provázet 
multipolárnost globalizovanějšího světa, víceúrovňová povaha správy a řízení a vícero aktérů 
vykonávajících ve vzájemné interakci zákonodárné a politické činnosti, přičemž to vše bude 
přispívat k novému a náročnějšímu globálnímu kontextu.

Tento nový globální kontext se bude vyvíjet s větší mírou nejistoty, než jsme zvyklí. Postižení 
globálních trendů bude zásadním aspektem schopnosti Evropy připravit se na nadcházející 
výzvy a reagovat na ně. Je proto čím dál důležitější, aby ti, kteří přijímají rozhodnutí, 

                                               
1 Rozpočtovou položku 25 01 09 lze nalézt na adrese http://europa.eu/espas/.
2 Rozpočtovou položku 25 01 10 lze nalézt na adrese http://europa.eu/espas/.
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investovali do sledování, zkoumání a analýzy hlavních trendů a uvažovali plánovitě dopředu 
ve snaze nalézt způsoby, jak se vyrovnat s novými složitými výzvami. Většina vlád v 
nejvýznamnějších metropolích celého světa si vytvářela nějaký druh prognostických kapacit, 
kterým byla poskytována administrativní podpora. V institucích EU však až do iniciativy 
ESPAS neexistoval v tomto směru žádný koordinovaný přístup. 

Prognostika je více než snaha zjišťovat, co bude zítra – je to způsob, jak zaměřit pozornost na 
to, na čem záleží už dnes. Lepší porozumění globálním změnám by mělo pomoci poskytnout 
Evropské unii informace a analýzu umožňující informovanější rozhodování v otázkách 
klíčové důležitosti.

3. Koncept ESPAS

Cílem jak pilotního projektu, tak přípravné akce je vytvořit interinstitucionální systém, který 
bude zjišťovat dlouhodobé trendy, pokud jde o hlavní politické otázky, jak vnitřní, tak vnější, 
které budou pravděpodobně určující pro budoucnost a Evropská unie je musí brát v potaz při 
své snaze vymezit koherentní strategické volby pro příští cyklus správy a řízení. Pøi tom je 
zámìrem tohoto systému nikoli pøedpovídat, nýbrž pøedjímat možné trendy tím, že  bude 
poskytovat tvùrcùm politik obecné analýzy pravdìpodobných výsledkù v tìchto otázkách. 

Systém byl nazván ESPAS, Evropský systém pro strategickou a politickou analýzu. Na 
projektu společně pracují zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady Evropské 
unie a (na pozvání) Evropské služby pro vnější činnost a snaží se vytvořit mechanismy pro 
hlubší a pravidelnější spolupráci mezi pracovníky různých orgánů a institucí, kteří se zabývají 
politickým plánováním. Společně se snaží posílit kolektivní administrativní kapacitu Unie, 
která má za úkol zjišťovat a analyzovat klíčové trendy a výzvy, s nimiž se pravděpodobně 
bude potýkat Evropa i celý svět v příštích desetiletích, a také výsledná politická rozhodnutí.

4. Řízení

Řízením projektu ESPAS je pověřena interinstitucionální pracovní skupina, kterou tvoří 
zástupci Komise, Parlamentu, Rady a ESVČ jmenovaní příslušnými generálními tajemníky.
Zástupci jiných institucí EU mohou být přizváni, aby se účastnili práce pracovní skupiny jako 
hosté (jediným dosavadním příkladem je ESVČ).

Jako orgán odpovídající za uskutečňování této přípravné akce zajišťuje Komise 
(prostřednictvím BEPA) vynakládání rozpočtových prostředků a každodenní řízení veškerých 
činností v rámci projektu ESPAS, a to v souladu s finančním nařízením a na základě pokynů, 
které dostává od pracovní skupiny. Komise zajišťuje sekretariát pro pracovní skupinu, jíž v 
zájmu patřičné vyváženosti vždy předsedá zástupce jiného orgánu. Schůzky pracovní skupiny 
se střídavě konají v různých orgánech tak, jak o tom rozhodne sama pracovní skupina.

5. Pilotní projekt

Jako první krok v rámci pilotního projektu dostal Ústav Evropské unie pro bezpečnostní 
studia (EUISS) od pracovní skupiny zadání zabývat se otázkou, jaké budou dlouhodobé, 
mezinárodní a domácí, politické a hospodářské souvislosti, v nichž bude Unie pravděpodobně  
působit v nadcházejících desetiletích.   Výsledná zpráva EUISS report – Globální trendy do 
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roku 2030: Občané v propojeném a polycentrickém světě – byla zveřejněna v dubnu 20121.
Tato zpráva se soustředila na to, jak se budou pravděpodobně vyvíjet práva, požadavky a 
očekávání občanů, nezvolila tedy tradičnější zaměření na vztahy mezi státy. Jak se v této 
zprávě uvádí, rýsují se dnes tři hlavní globální trendy, které budou určovat dění ve světě v 
následujících letech a to lze ovlivnit koncepční politickou činností s cílem vymezit různé 
alternativy pro budoucnost.

Jedná se o tyto tři trendy:

 posilování postavení a možností jednotlivců a vzestup globální střední třídy, 

 změna klimatu a nedostatek zdrojů,

 vznik polycentrického světa se širším rozprostřením moci.

6. Přípravná akce

Pokrok při uskutečňování přípravné akce lze shrnout do následujících bodů:

a) Pracovní skupiny

Stěžejní snahou přípravné akce ESPAS je prosadit jako samozřejmou praxi návyk spolupráce 
mezi úředníky na vyšších a středních pozicích v různých orgánech a institucích EU, kteří mají 
v náplni práce mj. zabývat se budoucími politickými výzvami a volbami a globálními trendy, 
které na ně mohou mít vliv. Proto byly ustaveny tři interinstitucionální pracovní skupiny na 
administrativní úrovni, které se mají společně zabývat klíčovými trendy, které ovlivní 
politické prostředí, v němž bude Unie působit v nadcházejících desetiletích.

V každé pracovní skupině je až 15 úředníků. Skupiny se věnují těmto tématům: i) ekonomika, 
ii) společnost a iii) mezinárodní správa a řízení a moc. Svou práci zahájily v říjnu 2012 a 
budou se scházet po celou zbývající dobu uskutečňování přípravné akce. Mají za úkol 
vypracovat tři „zprávy o trendech“, pro každou tematickou oblast jednu, a předložit je do 
konce roku 2013. V těchto zprávách o trendech budou označeny hlavní výzvy a volby, před 
nimiž bude Unie stát v důsledku globálních trendů. Zprávy budou podkladem pro závěrečnou 
souhrnnou zprávu, kterou předloží pracovní skupina nově zvoleným předsedům orgánů EU 
během roku 2014.

Kromě využití interních kapacit orgánů EU samých předpokládá přípravná akce, že Komise –
prostřednictvím BEPA – bude využívat nezávislé, externí odborné poradenství výzkumných 
center, mezi něž patří CEPS, Chatham House (RIIA) a Rand Corporation, které má napomoci 
prohloubit analýzu obsaženou ve výše uvedených třech zprávách o trendech

(s dalšími podrobnostmi o tom, jak fungují pracovní skupiny, se lze seznámit v BEPA 
Monthly Brief, únor 2013, číslo 62).

b) Spolupráce s vnějším prostředím

Jak se v pracovních skupinách tříbí a vyvíjejí myšlenky, formuluje se průběžný program 
spolupráce s vnějšími subjekty, v jehož rámci se má o těchto myšlenkách diskutovat, mají se 
                                               
1 Tento dokument lze nalézt na adrese http://europa.eu/espas/.
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ověřovat a má být potvrzena jejich nosnost těmito třemi způsoby:

Zaprvé se úředníci EU setkávají s tvůrci politických koncepcí na národní úrovni, kteří se 
zabývají politickým plánováním ve správních orgánech členských států. Do tohoto druhu 
činnosti budou zapojeni i úředníci EU působící v delegacích EU ve třetích zemích, a to v úzké 
spolupráci s ESVČ.

Zadruhé, ve druhé půli roku 2013 budou klíčová zjištění ve zprávách pracovních skupin 
přezkoumána mimoinstitucionálními aktéry širší „politické komunity“ v EU. Jedná se 
zejména o prestižní výzkumná centra, akademickou obec, nevládní organizace, nadace, 
významné firmy, které provádějí prognostický výzkum, a obecně o vlivné a uznávané 
kapacity.

Zatřetí, systém ESPAS bude i nadále udržovat kontakty se svými partnery ve státních 
orgánech a ve výzkumných centrech ve třetích zemích, kteří se zabývají zkoumáním 
globálních trendů a politickým plánováním. V rámci takovéto spolupráce již byli tito tvůrci 
koncepcí a odborníci pozváni na konferenci ESPAS, která se konala v únoru 2013 v Bruselu 
(viz internetové stránky ESPAS).

c) Internetové stránky

V rámci přípravné akce se předpokládá, že by se internetové stránky systému ESPAS (na 
adrese www.espas.europa.eu) měly stát globálním úložištěm pro dokumenty a analýzy a tato 
jejich funkce bude hrát důležitou roli ve strategii projektu, jejímž cílem je přitáhnout 
pozornost tvůrců politiky a občanů.

V tomto globálním úložišti se budou shromažďovat práce týkající se dlouhodobých trendů, 
které vznikly v různých institucích EU, a tyto práce budou v patřičný čas zpřístupněny 
veřejnosti. Jde o krok, který je v souladu se snahou o nákladově efektivnější systém práce s 
poznatky v institucích a o transparentnější EU. V globálním úložišti mají být uloženy také 
stěžejní práce o budoucích trendech, které vytvořila jiná prognostická centra (veřejná i 
soukromá) působící jak v členských státech EU, tak v zemích, které jsou jejími strategickými 
partnery. Tak budou evropským zájemcům zpřístupněny výstupy prognostické činnosti 
vyvíjené například v USA, v Rusku, v Číně a v Indii.

7. Budování kapacit

Jak bude takovýto systém odůvodněn na základě svého financování s cílem pomáhat formovat 
vytváření politiky EU v dlouhodobém horizontu? Jednoduše řečeno tak, že budeme-li lépe 
obeznámeni s tím, co pravděpodobně nastane při vývoji dlouhodobých trendů, bude snazší, 
aby měly orgány a instituce EU předem větší kolektivní povědomí o nastávajících prioritách 
politické agendy. Ještě mnohem důležitější je to v situaci, kdy pravděpodobně nejméně po 
zbytek tohoto desetiletí bude platit, že je k dispozici jen malé množství veřejných finančních 
zdrojů. Uvažujeme-li o budování kapacit, abychom byli schopni jednat na základě informací, 
jakmile budou k dispozici, je třeba přijít na způsoby, jakými příslušné informace předat 
tvůrcům politik tím nejsrozumitelnějším způsobem.

Jakmile bude vytvořen stálý interinstitucionální systém zkoumající dlouhodobé trendy, mohl 
by napomáhat lepšímu rozhodování v Unii tím, že by plnil mj. tyto úkoly: 
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= předkládat nově zvoleným předsedům orgánů EU zprávu o politických výzvách budoucích 
let vždy na začátku každého pětiletého institucionálního cyklu, a to na základě zkušenosti, 
přičemž poprvé by se tak stalo během roku 2014;

= poskytovat orgánům EU pravidelné podklady a náměty pro dlouhodobé a střednědobé 
strategické úvahy, přičemž by shromažďoval a analyzoval informace od příslušných 
institucí, partnerů a zainteresovaných stran a předkládal pravidelné zprávy, v nichž by 
mohl být například analyzován pravděpodobný dopad zjištěných trendů na rozpočet.
Každoroční „zpráva o strategických trendech“ by mohla být podkladem pro pravidelnou 
zářijovou rozpravu o stavu Unie v Parlamentu s cílem postihnout a posoudit měnící se 
podobu dlouhodobých trendů, a další specificky zaměřené podněty a náměty by mohly být 
předkládány rozpočtovému orgánu v rámci přípravy na jednání o víceletém finančním 
rámci (VFR) EU na období po roce 2020;

= pořádat každoroční konferenci o globálních trendech, na nichž jsou výše uvedené zprávy 
zkoumány a diskutuje se o nich, a pomáhat tak podpořit a prohloubit spolupráci mezi 
orgány EU v této oblasti. Mimoto by taková akce měla také rozvíjet vazby s jinými 
zeměmi, které se zabývají zkoumáním globálních trendů, a těžit z jejich poznatků a 
zkušeností a také dát k dispozici naše poznatky a zkušenosti jiným zemích, které se snaží 
podchytit strategické trendy a změny;

= napomáhat těmto procesům budováním a udržováním veřejně přístupných internetových 
stránek jako globálního úložiště pro všechny relevantní informace a analýzy, s rozsáhlým 
přístupem pro tvůrce politik a občany a s propojením internetových stránek s jinými 
fungujícími internetovými stránkami věnovanými dlouhodobým trendům po celém světě.

Organizaci a financování takového systému by bylo nejlépe zajišťovat na základě dohody o 
administrativní spolupráci mezi čtyřmi orgány a institucemi, které jsou nyní do tohoto procesu 
zapojeny – Komisí, Parlamentem, Radou a Evropskou službou pro vnější činnost –, která by 
měla být uzavřena na jaře roku 2014 a v níž by se každý orgán nebo instituce zavázaly trvale 
tento systém udržovat a účastnit se jeho fungování a poskytovaly by ze svých rozpočtů 
potřebné personální a finanční zdroje, a to rozpočtově neutrálním způsobem.

Závěr

Zpravodaj je přesvědčen, že typ spolupráce, který představuje proces ESPAS, je velice 
důležitý a Parlament by jej měl podporovat a měl by k němu podněcovat. Pokud bude možno 
systém ESPAS založit a rozvíjet na pevných principech uvedených v této zprávě, nejenže nám 
umožní se pravidelněji a seriózněji seznamovat s typickými dlouhodobými globálními trendy 
– trvale zvýší naši schopnost rozpoznat klíčové otázky, zvýšit kvalitu naší kolektivní diskuse 
o politických výzvách a volbách. které před námi stojí, a v konečném důsledku nám pomůže 
pohotověji činit lepší rozhodnutí v zájmu občanů.


