Strana Most - Híd a Európska ľudová strana

Pre politickú stranu Most-Híd je Európska únia prirodzeným prostredím kde chce s jej
najdôležitejšími inštitúciami rozvíjať intenzívne a úzke vzťahy. Popri spolupráci s inštitúciami
Európskej únie – Radou, Parlamentom a Komisiou – považuje strana za veľmi dôležitú aj
spoluprácu medzi jednotlivými stranami. Kongres strany Most-Híd vyjadruje svoj zámer stať
sa plnohodnotným členom Európskej ľudovej strany.

Európska ľudová strana (EĽS) je najsilnejšou politickou skupinou v Európskej únii, ktorej
korene sa od počiatkov spájajú s dejinami európskej integrácie. Zakladajúci členovia EĽS –
Robert Schuman, Konrad Adenauer a Alcide De Gasperi – boli od počiatkov prívržencami
silnej Európy, ktorá akceptuje zásady federalizmu a subsidiarity.

EĽS od svojho založenia hlása demokraciu, transparentnú a účinnú Európu, trhové
hospodárstvo a sociálne zmýšľanie. EĽS je najväčšou politickou skupinou v Európe: tvorí ho
73 členských strán zo 40 krajín, 23 prezidentov a premiérov (16 z členských štátov EÚ a 7 z
kandidátskych krajín), 13 európskych komisárov (medzi nimi predseda Komisie) a jej rady
posilňuje aj najväčšia frakcia v Európskom parlamente.

Zásady politickej strany Most-Híd sú zhodné s ideológiou Európskej ľudovej strany. Most-Híd
je stranou spolupráce, je zástancom otvorenosti, čestnosti, zodpovednosti a dôvery. MostHíd je stranou spolupráce medzi Maďarmi a Maďarmi, Maďarmi a Slovákmi, ako aj ostatnými
národnostnými menšinami. Ciele strany Most-Híd sú v súlade s cieľmi EĽS:


ochrana a rozširovanie demokracie;



záruka ľudských slobôd;



reprezentácia záujmov občanov a ich ústavných práv;



európska spolupráca a pestovanie dobrých vzťahov so susednými krajinami;



záruka pokojného spolužitia a rovnoprávnosti občanov Slovenska bez ohľadu na ich
pohlavie, vek, rasu, farbu pleti, náboženskej príslušnosti, pôvod, národnostnú alebo
etnickú príslušnosť;



zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov, vybudovanie spolupráce a vzájomnej
tolerancie národnostných a etnických spoločenstiev;



posilňovanie inštitútu rodiny v súlade so spoločenskými výzvami súčasnej doby;



vytvorenie rovnakých príležitostí pre príslušníkov oboch pohlaví, mladej a staršej
generácie, pre občanov žijúcich v zaostalejších regiónoch a vybudovanie spoločenskej
solidarity voči sociálne slabým skupinám;



podpora trhového hospodárstva zabezpečujúceho hospodársky a spoločenský blahobyt,
plná ochrana súkromného vlastníctva proti zásahom štátu;



likvidácia regionálnych hospodárskych rozdielov a rozdielov životnej úrovne pomocou
účinnej štátnej a európskej rozvojovej politiky;



vytvorenie sociálneho zabezpečenia pre mladých, mladé rodiny, pre starších, pre
prechodne nezamestnaných, vytvoriť podmienky pre zlepšenie ich životných podmienok
komplexným systémom hospodárskej, sociálnej a zdravotnej pomoci.

Strana Most-Híd plánuje aktívnu účasť v politike Východného partnerstva Európskej únie,
preferuje európsku integráciu Západného Balkánu, ako aj demokratickú konsolidáciu
Ukrajiny a Bieloruska. Bez stabilizácie Balkánu a Ukrajiny nemožno pre ostatné regióny
zabezpečiť dlhodobú politickú stabilitu.

Pre stranu Most-Híd i pre celé Slovensko je jednoznačne najdôležitejším regiónom Stredná
Európa a v rámci nej spolupráca vyšehradských krajín. Naším cieľom je zlepšenie vzájomných
vzťahov s Maďarskom. Považujeme za mimoriadne dôležité pestovať dobré vzťahy s
Poľskom, nakoľko Varšava zastáva v našom regióne popredné miesto. Plánujeme naďalej
udržiavať tradične dobré vzťahy s Českou republikou. Partnerské vzťahy chceme vybudovať
aj so stranami pôsobiacimi v Rakúsku a Slovinsku.

V roku 2014 sa v celej Európskej únii budú konať voľby do Európskeho parlamentu. K
dosiahnutiu medzinárodných cieľov strany Most-Híd je nevyhnutné, aby sa stala členom
veľkého politického zoskupenia schopného uplatňovať svoje záujmy na európskej úrovni.
Strana Most-Híd ponúka Európskej ľudovej strane k uskutočneniu spoločných cieľov hodnoty
nevyhnutné k dosiahnutiu úspechu: politickú stabilitu, vypočítateľnosť a európske hodnoty,
demokraciu, úctu k ľudským právam a právam národnostných menšín.

