PŘÍLOHA B.
Výběr projektů
Výběr projektů pro 8, 16 a 24 hráčů

									

Jméno:
Email:

Více Evropy
Zastánci projektu usilují obecně o posilování pravomocí institucí EU, o hlubší a pokračující integraci. Přitažlivou alternativou
je pro ně evropská federace a za nutnost považují ústavu. V ekonomické oblasti podporují zvyšování unijního rozpočtu,
samozřejmostí je pro ně euro. Rádi Evropu vidí jako světového hráče, který je silný a konkurenceschopný. Z toho důvodu
podporují také vědu, výzkum a vše, co může dát Evropě komparativní výhodu.
Méně Evropy
Příznivci projektu jsou pro omezení pravomocí Unie a jejích orgánů ve prospěch návratu k silným národním státům. Zásadně
odmítají nárůst kompetencí evropských institucí a zvyšování jejich rozpočtu či počtu zaměstnanců. Jsou pro minimalizaci
evropských právních regulací, chápou Unii jako společenství založené na vzájemné výhodnosti zejména v ekonomické oblasti,
ale ne už v kulturní či politické.
Sociální Evropa
Její zastánci vidí evropské sociální systémy jako hlavní vymoženost a staví se rozhodně za jejich zachování. To zahrnuje
podporu obyvatelstva v nouzi, nezaměstnanosti nebo při onemocněních, ale také ochranu pracovníků v zaměstnání atd. Jsou
ochotni k těmto účelům připustit zvyšování daní a co možná sjednotit Evropu na stejnou sociální úroveň. Jejich krédem je
také solidarita zejména uvnitř Unie, zahrnující mimo jiné aktivní politiku zemědělství.
Zelená Evropa
Klíčovým tématem je pro příznivce tohoto projektu životní prostředí a jeho ochrana, přispívající v důsledku ke kvalitě
života občanů. Jsou proti znečišťování ovzduší či vodstva, budoucnost vidí v přechodu k alternativním, čistým energiím
a v uskutečnění udržitelného rozvoje. Preferují ochranu přírody a zdravý život před ekonomickým růstem. Jejich postoj se
promítá i do vztahů na mezinárodní scéně, kde inklinují k pacifismu a spolupráci. Ekonomicky jsou spíše levicoví.
Otevřená Evropa
Její zastánci vidí evropskou jedinečnost v multikulturalismu, který vytváří evropskou identitu. Mají vstřícný postoj vůči
národnostním menšinám a imigraci, v níž vidí řešení demografických problémů evropských států. Podporují odbourávání
vnitřních i vnějších bariér a propustnost hranic pro osoby i zboží. V rámci své solidarity chtějí pomáhat chudým státům mimo
Evropu, zapojují se také do rozvojové spolupráce.
Pevnost Evropa
Příznivci této myšlenky věří, že Evropu je třeba ochraňovat po všech stránkách před nebezpečími a škodlivými či cizími vlivy.
Jako nutnou vidí samostatnou obranyschopnost Evropy, v ekonomice pak tržní protekcionismus a soběstačnost. V sociální
oblasti jsou rozhodnými odpůrci široké imigrace, stávající národnostní menšiny chtějí asimilovat do většinové společnosti.
Vyznávají nutnost aktivního zajišťování vnitřní bezpečnosti a mezinárodního izolacionismu.
Liberální Evropa
Evropští liberálové mají agendu dvojí povahy. Na jedné straně politicko-sociální, která se vyznačuje důrazem na lidská práva
a občanské svobody. Podporují svobodné rozhodování občana a maximálně demokratický stát zasahující jen minimálně
do života lidí. Na druhé straně mají ekonomický program počítající s maximálním otevřením trhů a uplatňováním principu
konkurence a komparativních výhod. Usilují o snižování daní a celkovou deregulaci života ve všech oblastech.
Konzervativní Evropa
Jádrem projektu jsou konzervativní hodnoty vycházející původně z křesťanství. Zahrnují důraz na fungující rodinu, právo
na život, manželství. Společenské a politické změny nevnímají jako pokrok, ale nebezpečný odklon od vyzkoušených a
osvědčených principů. Totéž platí i o vědeckém pokroku ovlivňujícím život. Cizí a odlišné myšlenky, kultury a názory jsou
konzervativcům cizí a vnímají je a priori s podezřením. Ekonomicky směřují spíše doprava.
Přeji si hrát za následující projekty
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PŘÍLOHA B.
Výběr projektů
Výběr projektů pro 10, 15 a 20 hráčů

									

Jméno:
Email:

Více Evropy
Zastánci projektu usilují obecně o posilování pravomocí institucí EU, o hlubší a pokračující integraci. Přitažlivou alternativou
je pro ně evropská federace a za nutnost považují ústavu. V ekonomické oblasti podporují zvyšování unijního rozpočtu,
samozřejmostí je pro ně euro. Rádi Evropu vidí jako světového hráče, který je silný a konkurenceschopný. Z toho důvodu
podporují také vědu, výzkum a vše, co může dát Evropě komparativní výhodu.
Méně Evropy
Příznivci projektu jsou pro omezení pravomocí Unie a jejích orgánů ve prospěch návratu k silným národním státům. Zásadně
odmítají nárůst kompetencí evropských institucí a zvyšování jejich rozpočtu či počtu zaměstnanců. Jsou pro minimalizaci
evropských právních regulací, chápou Unii jako společenství založené na vzájemné výhodnosti zejména v ekonomické oblasti,
ale ne už v kulturní či politické.
Otevřená Evropa
Její zastánci vidí evropskou jedinečnost v multikulturalismu, který vytváří evropskou identitu. Mají vstřícný postoj vůči
národnostním menšinám a imigraci, v níž vidí řešení demografických problémů evropských států. Podporují odbourávání
vnitřních i vnějších bariér a propustnost hranic pro osoby i zboží. V rámci své solidarity chtějí pomáhat chudým státům mimo
Evropu, zapojují se také do rozvojové spolupráce.
Pevnost Evropa
Příznivci této myšlenky věří, že Evropu je třeba ochraňovat po všech stránkách před nebezpečími a škodlivými či cizími vlivy.
Jako nutnou vidí samostatnou obranyschopnost Evropy, v ekonomice pak tržní protekcionismus a soběstačnost. V sociální
oblasti jsou rozhodnými odpůrci široké imigrace, stávající národnostní menšiny chtějí asimilovat do většinové společnosti.
Vyznávají nutnost aktivního zajišťování vnitřní bezpečnosti a mezinárodního izolacionismu.
Konzervativní Evropa
Jádrem projektu jsou konzervativní hodnoty vycházející původně z křesťanství. Zahrnují důraz na fungující rodinu, právo
na život, manželství. Společenské a politické změny nevnímají jako pokrok, ale nebezpečný odklon od vyzkoušených a
osvědčených principů. Totéž platí i o vědeckém pokroku ovlivňujícím život. Cizí a odlišné myšlenky, kultury a názory jsou
konzervativcům cizí a vnímají je a priori s podezřením. Ekonomicky směřují spíše doprava.

Přeji si hrát za následující projekty
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PŘÍLOHA B.
Výběr projektů
Výběr projektů pro 12 a 18 hráčů

		

									

Jméno:
Email:

Více Evropy
Zastánci projektu usilují obecně o posilování pravomocí institucí EU, o hlubší a pokračující integraci. Přitažlivou alternativou
je pro ně evropská federace a za nutnost považují ústavu. V ekonomické oblasti podporují zvyšování unijního rozpočtu,
samozřejmostí je pro ně euro. Rádi Evropu vidí jako světového hráče, který je silný a konkurenceschopný. Z toho důvodu
podporují také vědu, výzkum a vše, co může dát Evropě komparativní výhodu.
Méně Evropy
Příznivci projektu jsou pro omezení pravomocí Unie a jejích orgánů ve prospěch návratu k silným národním státům. Zásadně
odmítají nárůst kompetencí evropských institucí a zvyšování jejich rozpočtu či počtu zaměstnanců. Jsou pro minimalizaci
evropských právních regulací, chápou Unii jako společenství založené na vzájemné výhodnosti zejména v ekonomické oblasti,
ale ne už v kulturní či politické.
Sociální Evropa
Její zastánci vidí evropské sociální systémy jako hlavní vymoženost a staví se rozhodně za jejich zachování. To zahrnuje
podporu obyvatelstva v nouzi, nezaměstnanosti nebo při onemocněních, ale také ochranu pracovníků v zaměstnání atd. Jsou
ochotni k těmto účelům připustit zvyšování daní a co možná sjednotit Evropu na stejnou sociální úroveň. Jejich krédem je
také solidarita zejména uvnitř Unie, zahrnující mimo jiné aktivní politiku zemědělství.
Zelená Evropa
Klíčovým tématem je pro příznivce tohoto projektu životní prostředí a jeho ochrana, přispívající v důsledku ke kvalitě
života občanů. Jsou proti znečišťování ovzduší či vodstva, budoucnost vidí v přechodu k alternativním, čistým energiím
a v uskutečnění udržitelného rozvoje. Preferují ochranu přírody a zdravý život před ekonomickým růstem. Jejich postoj se
promítá i do vztahů na mezinárodní scéně, kde inklinují k pacifismu a spolupráci. Ekonomicky jsou spíše levicoví.
Otevřená Evropa
Její zastánci vidí evropskou jedinečnost v multikulturalismu, který vytváří evropskou identitu. Mají vstřícný postoj vůči
národnostním menšinám a imigraci, v níž vidí řešení demografických problémů evropských států. Podporují odbourávání
vnitřních i vnějších bariér a propustnost hranic pro osoby i zboží. V rámci své solidarity chtějí pomáhat chudým státům mimo
Evropu, zapojují se také do rozvojové spolupráce.
Pevnost Evropa
Příznivci této myšlenky věří, že Evropu je třeba ochraňovat po všech stránkách před nebezpečími a škodlivými či cizími vlivy.
Jako nutnou vidí samostatnou obranyschopnost Evropy, v ekonomice pak tržní protekcionismus a soběstačnost. V sociální
oblasti jsou rozhodnými odpůrci široké imigrace, stávající národnostní menšiny chtějí asimilovat do většinové společnosti.
Vyznávají nutnost aktivního zajišťování vnitřní bezpečnosti a mezinárodního izolacionismu.

Přeji si hrát za následující projekty
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PŘÍLOHA B.
Výběr projektů
Výběr projektů pro 14 a 21 hráčů

								

Jméno:
Email:

Více Evropy
Zastánci projektu usilují obecně o posilování pravomocí institucí EU, o hlubší a pokračující integraci. Přitažlivou alternativou
je pro ně evropská federace a za nutnost považují ústavu. V ekonomické oblasti podporují zvyšování unijního rozpočtu,
samozřejmostí je pro ně euro. Rádi Evropu vidí jako světového hráče, který je silný a konkurenceschopný. Z toho důvodu
podporují také vědu, výzkum a vše, co může dát Evropě komparativní výhodu.
Méně Evropy
Příznivci projektu jsou pro omezení pravomocí Unie a jejích orgánů ve prospěch návratu k silným národním státům. Zásadně
odmítají nárůst kompetencí evropských institucí a zvyšování jejich rozpočtu či počtu zaměstnanců. Jsou pro minimalizaci
evropských právních regulací, chápou Unii jako společenství založené na vzájemné výhodnosti zejména v ekonomické oblasti,
ale ne už v kulturní či politické.
Zelená Evropa
Klíčovým tématem je pro příznivce tohoto projektu životní prostředí a jeho ochrana, přispívající v důsledku ke kvalitě
života občanů. Jsou proti znečišťování ovzduší či vodstva, budoucnost vidí v přechodu k alternativním, čistým energiím
a v uskutečnění udržitelného rozvoje. Preferují ochranu přírody a zdravý život před ekonomickým růstem. Jejich postoj se
promítá i do vztahů na mezinárodní scéně, kde inklinují k pacifismu a spolupráci. Ekonomicky jsou spíše levicoví.
Otevřená Evropa
Její zastánci vidí evropskou jedinečnost v multikulturalismu, který vytváří evropskou identitu. Mají vstřícný postoj vůči
národnostním menšinám a imigraci, v níž vidí řešení demografických problémů evropských států. Podporují odbourávání
vnitřních i vnějších bariér a propustnost hranic pro osoby i zboží. V rámci své solidarity chtějí pomáhat chudým státům mimo
Evropu, zapojují se také do rozvojové spolupráce.
Pevnost Evropa
Příznivci této myšlenky věří, že Evropu je třeba ochraňovat po všech stránkách před nebezpečími a škodlivými či cizími vlivy.
Jako nutnou vidí samostatnou obranyschopnost Evropy, v ekonomice pak tržní protekcionismus a soběstačnost. V sociální
oblasti jsou rozhodnými odpůrci široké imigrace, stávající národnostní menšiny chtějí asimilovat do většinové společnosti.
Vyznávají nutnost aktivního zajišťování vnitřní bezpečnosti a mezinárodního izolacionismu.
Liberální Evropa
Evropští liberálové mají agendu dvojí povahy. Na jedné straně politicko-sociální, která se vyznačuje důrazem na lidská práva
a občanské svobody. Podporují svobodné rozhodování občana a maximálně demokratický stát zasahující jen minimálně
do života lidí. Na druhé straně mají ekonomický program počítající s maximálním otevřením trhů a uplatňováním principu
konkurence a komparativních výhod. Usilují o snižování daní a celkovou deregulaci života ve všech oblastech.
Konzervativní Evropa
Jádrem projektu jsou konzervativní hodnoty vycházející původně z křesťanství. Zahrnují důraz na fungující rodinu, právo
na život, manželství. Společenské a politické změny nevnímají jako pokrok, ale nebezpečný odklon od vyzkoušených a
osvědčených principů. Totéž platí i o vědeckém pokroku ovlivňujícím život. Cizí a odlišné myšlenky, kultury a názory jsou
konzervativcům cizí a vnímají je a priori s podezřením. Ekonomicky směřují spíše doprava.
Přeji si hrát za následující projekty
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