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Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma

EPP-RYHMÄN TAVOITTEET VUOSILLE 2014–2019

Euroopan unioni kohtaa valtavia haasteita nyt Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Miljoonat ovat ilman
työtä, maahanmuutto lisääntyy ja maailmanlaajuinen kilpailu on kovaa. Lisäksi samalla kun kriisin
voittamiseen tähtääviä toimia toteutetaan, politiikan mahdollisuuksiin tarjota ratkaisuja luotetaan entistä
vähemmän.

Euroopan parlamentin EPP-ryhmä ja sitä edustavat hallitukset ovat johtaneet uudistuksia, jotka auttavat
Euroopan unionia selviämään akuutista kriisistä. Haluamme nyt tarjota EU:lle menestyksekkään
Euroopan tulevaisuutta koskevan uudistusohjelman, jotta se voisi vastata tuleviin haasteisiin
parantamalla unionin kilpailukykyä kasvun ja työpaikkojen luomiseksi sekä kansalaisten luottamuksen
palauttamiseksi.

Eurooppa on perusoikeuskirjassa määriteltyihin arvoihin sekä ihmisarvoon perustuva maanosa. EU:n on
osoitettava, että se pystyy puolustamaan kristillisdemokraattisia arvoja ja sosiaalista malliaan
kansainvälisessä kilpailussa ja samalla vastaamaan väestörakenteen tuomaan haasteeseen.

Toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita olisi sovellettava rakenteellisesti ja perinpohjaisesti silloin
kun päätetään, tarvitaanko unionin tason lainsäädäntöä vai ei. Asiaa koskeva kansallisten parlamenttien
kanta olisi kuultava ja otettava huomioon Lissabonin sopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 mukaisesti.
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Haluamme tulevan komission sisällyttävän työohjelmaansa seuraavat tavoitteet:

I. Olemme vakauttaneet unionin kriisin jälkeen. Meidän on tältä pohjalta keskityttävä kasvuun ja
uusiin työpaikkoihin.

 Vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä on sovellettava. Sovitut budjettikuripaketti ("two pack")
ja talouspolitiikan ohjauspaketti ("six pack") on pantava täysimääräisesti täytäntöön ja niitä on
noudatettava. Poliittisesti motivoituja muutoksia ja myönnytyksiä ei pidä hyväksyä. Kun
kannamme kestäviä talousarvioita koskevan vastuun nyt, vältämme kuormittamasta tulevia
sukupolvia uusilla veloilla.

 Yhtenäismarkkinat muodostavat keskeisen välineen unionin kilpailukyvyn parantamisessa.
Olemassa olevat säännöt on pantava täytäntöön ja palveluiden yhtenäismarkkinat saatettava
päätökseen. Vaadimme, että uusi komissio esittää lainsäädäntöehdotuksia digitaalistrategian
toteuttamiseksi ensisijaisena tavoitteena ja digitaalisten markkinoiden loppuunsaattamisen
välineenä. Yhteiset tietosuojaa koskevat säännöt, teollis- ja tekijänoikeuksien suoja sekä
ehdotukset niiden toteuttamiseksi maailmanlaajuisessa taloudessa ovat tärkeitä tekijöitä
digitaalisten markkinoiden koko potentiaalin hyödyntämisessä. Tarvitsemme vahvaa
eurooppalaista strategiaa, jolla edistetään internetin turvallisuutta ja torjutaan yksityisyyden
loukkauksia. Euroopalla on mahdollisuus saavuttaa maailmanlaajuisesti johtava asema
digitaalimarkkinoilla.

 Tarvitsemme Euroopan uutta teollistumista, joka perustuu yhtenäiseen strategiaan ja sen
toteuttamiseen. Euroopan komission on otettava johtoasema tällaisella aloitteella niin, että
teollisuutemme kilpailukykyä parannetaan ilman yrityksille aiheutuvaa liiallista sääntelyrasitetta.

 Euroalueen johdossa on oltava pysyvä euroryhmän puheenjohtaja, joka toimii raha-asioista
vastaavana komissaarina ja valvoo kansallisia talousarvioita talouspolitiikan eurooppalaisen
ohjausjakson puitteissa, mikä vastaa kilpailukomissaarin tehtävää. Euro on meidän yhteinen
asiamme. Emme halua EU:n jakautuvan euroa käyttäviin ja sen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin. Siksi
olisi käytettävä yhteisön elimiä uusien byrokraattisten rakenteiden luomisen asemesta. Kaikkien
uusien välineiden yhteydessä on varmistettava, että kannustimia ja ehtoja käytetään rinnakkain.

 Vaadimme sellaista EU-kehystä, joka antaa yrityksille mahdollisuuden investoida entistä
enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Innovaatiossa on tulevaisuus.

 Eurooppa tarvitsee yhteistä energiapolitiikkaa, joka on kestävää ja joka johtaa
energiansaantimme parempaan turvallisuuteen, riippumattomuuteen ja monipuolisuuteen sekä
kilpailukykyiseen ja kohtuulliseen energian hintaan, mikä puolestaan tukee kasvua ja työllisyyttä.
Jotta tähän voitaisiin päästä, meidän on investoitava entistä enemmän EU:n sisäiseen rajat
ylittävään energiainfrastruktuuriin ja erityisesti sen yhteenliitettävyyteen. Tämä voidaan saavuttaa
vain toimivilla energian yhteismarkkinoilla, jotka perustuvat markkinaperiaatteisiin ja
ostovoimamme yhdistämiseen neuvoteltaessa toimituksista kolmansien osapuolten kanssa.

 EU on viime vuosina pyrkinyt torjumaan ilmastonmuutosta hyvin aktiivisesti. Tarvitsemme nyt
realistisia ilmastotavoitteita ja päästökauppajärjestelmän uudistamista niin, että voimme vähentää
hiilidioksidipäästöjä, mutta samalla pitää energiavaltaiset teollisuudenalat EU:ssa ja estää niitä
siirtämästä työpaikkoja muihin maihin sekä saavuttaa sovitut tavoitteet.

 Ensisijaisena painopisteenä on sovitun pankkiunionin soveltaminen ja valvonta, jotta uskottava ja
vakaa järjestelmä voidaan perustaa viipymättä.

 Euroopan on luotava pk-yrityksille suotuisa ympäristö, jossa startup-yrityksille tarjotaan parhaat
mahdolliset rahoitukselliset ja oikeudelliset olosuhteet. Suurten ja pienten yritysten on voitava
saada lainaa samoilla ja kohtuullisilla koroilla. EIP:n vuoden 2013 pääoman lisäys on käytettävä
kokonaan. Lisäksi tarvitsemme nykyaikaisia rahoitusvälineitä, kuten riskipääomaa,
joukkorahoitusta ja hankekohtaisia joukkolainoja. Pk-yritysten on voitava osallistua entistä
paremmin EU-tason sekä kansallisen tason julkisiin hankintoihin ja rahoituksen saantiin.

 Unionin rakennepolitiikan budjetti on vuoteen 2020 mennessä yli 350 miljardia euroa, ja
rakennepolitiikka on keskeinen väline sijoitusten, kilpailukyvyn sekä yhteisvastuun kannalta. Näitä
rahoitusvälineitä on käytettävä kasvuun suuntautuvalla tavalla, ja samalla on otettava huomioon
maakohtaiset suositukset.
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 Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä suuntaa voidaan
muuttaa vielä paremmin Euroopan innovointia, sijoituksia, työpaikkoja ja kasvua kohti.
Tarkastelun yhteydessä on myös valmisteltava uutta omien varojen järjestelmää korkean tason
ryhmän työhön tukeutuen.

 Komissio on aloittanut byrokratian vähentämisen Stoiberin korkean tason ryhmän esittämien
ehdotusten avulla. Komission byrokratiaa vähentävä REFIT-aloite on pantava täytäntöön.
Jäsenvaltioiden on kannettava oma vastuunsa byrokratian vähentämisessä. Tätä prosessia on
jatkettava ja tehostettava. Tarvitsemme riippumatonta vaikutustenarviointilautakuntaa, joka antaa
puolueettoman arvion EU:n sääntöjen vaikutuksista. EU:n oikeuden täytäntöönpanoa on samalla
myös seurattava ja tarkasteltava johdonmukaisesti EU:n tasolla. Byrokratian vähentämiseksi
yhden varapuheenjohtajan vastuulle on komission seuraavalla kaudella annettava valvoa EU:n
lainsäädäntöä jatkuvasti kaikilla aloilla, arvioida sen käytännöllisyyttä ja tarpeellisuutta sekä
koordinoida ehdotuksia siitä, mitä lainsäädäntöä pitäisi kumota, yksinkertaistaa ja ajantasaistaa.

 Komissiossa pitäisi olla toissijaisuudesta vastaava komissaari, joka erityisenä vastuualueena olisi
valvoa toissijaisuusperiaatteen soveltamista uudessa ja nykyisessä EU:n lainsäädännössä.

 Unionin on kehitettävä taloudellista kasvua edistävä meristrategia.

 EU:n on tuotava nykyistä enemmän EU:n kansalaisten terveyttä koskevaa lisäarvoa edistämällä
ennaltaehkäiseviä toimia - erityisesti tukemalla tervettä elämäntapaa, puolustamalla
elintarviketurvallisuutta ja torjumalla elintarvikepetoksia. Muiden kuin tarttuvien tautien, kuten
syövän, aiheuttamaa rahallista ja sosiaalista taakkaa on pienennettävä EU:n tehokkailla yhteisillä
toimilla, perustuen hyvin toimiviin nykyisiin yhteishankkeisiin kuten EPAACiin, CANCONiin ja
Equity Actioniin.

 Yhteistä maatalouspolitiikkaa on toteutettava epäbyrokraattisella tavalla mahdollistaen Euroopan
maatalouden kilpailukyvyn sekä elintarviketurvallisuuden 500 miljoonalle kansalaiselle. Yhteiseen
maatalouspolitiikkaan perustuvien maksujen on keskityttävä työpaikkojen säilyttämiseen ja
maaseutualueidemme kehittämisen.

II. Olemme tehneet unionista vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen. Nyt
meidän on säilytettävä humanitaariset arvomme ja puolustettava Eurooppaa rikoksilta ja
terrorismilta.

 Humanitaarisen vastuumme kantamiseksi EU:n olisi perustettava täysin toimiva yhteinen
turvapaikkajärjestelmä, ja jäsenvaltioiden on toteutettava täysimääräisesti yhteisen
turvapaikkajärjestelmän nykyiset säännöt. Unionin on tarjottava suojaa poliittisille pakolaisille
sekä sisällissotia pakeneville ihmisille. Kunnioitamme sitä, että laillinen maahanmuutto ja pääsy
työmarkkinoille kuuluvat kansalliseen toimivaltaan. Meidän on käsiteltävä väärinkäytöksiä ja
erotettava toisistaan pakolaiset ja taloudellisista syistä muuttavat. Laittomasti oleskelevat
taloudellisista syistä muuttaneet on palautettava alkuperämaihinsa kansainvälisen oikeuden ja
EU:n lainsäädännön mukaisesti. EU:n olisi annettava entistä paremmin tietoa maahantulijoiden
alkuperämaissa maahanmuuttopolitiikastaan ja laittoman maahanmuuton riskeistä. Samalla olisi
keskityttävä entistä kohdennetumman kehitysavun ja humanitaarisen avun antamiseen.

 Seuraavassa komissiossa pitäisi olla maahanmuuttoasioista vastaava komissaari, jotta voitaisiin
kehittää yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka. Jäsenvaltioiden olisi asetettava
työmarkkinoille pääsyssä etusijalle EU:n kansalaiset.

 Haluamme tehdä unionin rajoista entistä turvallisemmat lisäämällä rahoitusta, henkilöresursseja
sekä teknisiä resursseja ja vahvistamalla FRONTEX-rajavalvontaviraston asemaa ja toimivaltaa.
Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset aiheuttavat aivan erityisiä haasteita varsinkin pienille maille
ja unionin rannikkovaltioille. Mielestämme jäsenvaltioihin kohdistuu kohtuutonta painetta, ja
asiaan on löydettävä ratkaisu. Tarvitsemme jäsenvaltioiden keskinäistä vastuuta ja
solidaarisuutta. Haluamme lopettaa järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan, jotta voimme
estää Euroopan rannikoilla tapahtuvat tragediat. Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja, joiden
avulla kootaan yhteen tuki ja solidaarisuus sellaisille jäsenvaltioille, joita kasvaneet
maahanmuuttajavirrat koskettavat erityisesti. Samalla on toteutettava tehokkaita toimia, joilla
estetään turvapaikkojen väärinkäyttö.
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 Emme voi tinkiä vapaan liikkuvuuden kaltaisesta EU:n perusperiaatteesta. Vapaan liikkuvuuden
periaatteen väärinkäyttöä on torjuttava sekä kansallisesti että EU:n tasolla. Haluamme
yksinkertaistaa ja lisätä EU:n työvoiman liikkuvuutta. Sosiaaliturvan väärinkäyttöä ja sosiaalista
polkumyyntiä ei voida sallia. EU:n on tarkasteltava uudelleen perheiden yhdistämisen
edellytyksiä.

 Schengen-alue olisi saatettava loppuun niin, että se käsittää kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat
anoneet liittymistä ja jotka täyttävät tarvittavat ehdot.

 Tarvitsemme tietoverkkojen turvallisuutta koskevaa strategiaa sekä tietoverkkorikollisuuden
vastaista strategiaa. Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä poliisi- ja oikeusasioissa on parannettava
verkoissa ja niiden ulkopuolella tapahtuvan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi.

 Naisten oikeuksien puolustaminen, palkkaerojen poistaminen ja sukupuoleen liittyvän väkivallan
torjunta on asetettava edelleen keskeiselle sijalle. Lasten oikeuksia on kunnioitettava, ja meidän
on taattava, että lasten edut otetaan täysimääräisesti huomioon EU:n kaikessa politiikassa ja
lainsäädännössä.

 Järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terroristijärjestöjen torjunta on edelleen keskeisellä
sijalla EU:ssa, mikä käsittää myös takavarikoinnin ja rahavirtojen seuraamisen. Sama koskee
ihmiskaupan torjuntaa, ja erityistä huomiota kiinnitetään terrorismin uhrien suojeluun, tukemiseen
ja oikeuksiin sekä terrorismin uhrien eurooppalaisen peruskirjan laatimiseen.

 Tiedotusvälineiden moniarvoisuus on varmistettava kaikissa jäsenvaltioissa ja samalla on
parannettava omistussuhteiden avoimuutta ja rajoitettava poliittista vaikutusvaltaa.

 Eurooppa on oikeusvaltioon perustuva yhteisö. Siksi haluamme, että kansallisten
oikeusjärjestelmien riippumattomuutta ja toimintaa arvioidaan objektiivisesti. EU kunnioittaa
jäsenvaltioidensa alueellista ja perustuslaillista koskemattomuutta.

 Maiden kansallisiin alkuperäisvähemmistöihin ja kieliryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet on
taattava kaikissa jäsenvaltioissa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä romanien ja kotimaansa
ulkopuolella asuvan väestön yhtäläisiin oikeuksiin kaikissa jäsenvaltioissa.

 Meidän on tarkistettava Euroopan kansalaisaloitetta niin, että voimme lisätä kansalaisten
osallistumista.

III. Haluamme taistella pitääksemme sosiaalisen mallimme kestävänä jatkuvasti muuttuvassa
maailmassa.

 EPP-ryhmän johtoajatuksena on sosiaalinen markkinatalous, jossa sosiaaliset yritykset
tunnustetaan Euroopan sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta edistäväksi voimaksi, koska
ne auttavat rakentamaan moniarvoista ja kestävää sosiaalista markkinataloutta. Sosiaaliset
yrittäjät, joiden tukena on pitkä sosiaalisen markkinatalouden perinne, ovat myös muutosvoimia,
jotka luovat innovatiivisia ratkaisuja tämän päivän suuriin haasteisiin.

 On tehostettava toimia, jotta köyhyyden poistamista ja koulutustason nostamista koskevat
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kaikissa
ikäryhmissä.

 Nuorten työllisyysaloitetta koskevat suuntaviivat on pantava kokonaisuudessaan täytäntöön.
Komission on varmistettava, että jäsenvaltiot panevat nuorisotakuujärjestelmän täysimääräisesti
toimeen ja noudattavat sitä.

 Haluamme arvioida tulevien uudistusehdotusten sosiaalisia vaikutuksia ja käsitellä politiikan ja
erityisesti perhepolitiikan sosiaalisia seurauksia.

 Sukupolvien välinen yhteisvastuu on avain kestävään yhteiskuntarauhaan ja vastaus Euroopan
väestörakenteen muutokseen. Tuemme sukupolvien välisen yhteisvastuun vahvistamista.

 Tunnustamme työmarkkinaosapuolten tärkeän aseman.

 Kansalaisillamme on oltava vahvat sosiaaliset turvaverkot, mutta emme hyväksy
sosiaaliturvajärjestelmien yhdenmukaistamista.
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 Haluamme torjua aktiivisesti veropetoksia. Vastustamme veroparatiiseja.

 Komission on keskityttävä EU:n kulttuurisen ulottuvuuden vahvistamiseen suojelemalla EU:n
kulttuurista monimuotoisuutta. EU:n ja jäsenvaltioiden olisi sitouduttava koulutusta koskevan
liikkuvuuden kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Koulutus kuuluu kansalliseen toimivaltaan, mutta
haluamme käsitellä sen rajat ylittävää ulottuvuutta, jotta voimme parantaa laajempaa
eurooppalaista asiayhteyttä ja koulutusnäkymiä koskevaa ymmärtämystä ja avata näkymiä
globaalille ajattelulle ja kulttuurien väliselle yhteisymmärrykselle.

 Vaadimme Turkkia lopettamaan välittömästi Kyproksen tasavallan alueen miehityksen ja tuemme
täysin YK:n alaisuudessa toteutettavia toimia Kyproksen-kysymyksen ratkaisemiseksi EU:n
perustan muodostavien arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

IV. Eurooppa on tärkeä globaali toimija. Haluamme vahvistaa EU:n ulkoista ulottuvuutta.

 Haluamme toteuttaa EU:n ulkopolitiikkaan liittyviä yhteisiä tehtäviä, joiden avulla vahvistetaan
EU:n globaalia roolia. Sen perustana ovat EU:n keskeiset arvot, kuten demokratian edistäminen,
ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltio. Prioriteetteihimme kuuluvat vahvistettu ja
uudelleenmääritetty naapuruuspolitiikka, tehostettu turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, vahva
energiavarmuuteen liittyvä ulkopolitiikka sekä vankka transatlanttinen sidos.

 Jotta EU tulisi kuulluksi, sen on puhuttava yhdellä äänellä. Meidän on vahvistettava Euroopan
ulkosuhdehallintoa niin, että vuoden 2013 puolivälissä tehty arviointi pannaan täysimääräisesti
täytäntöön ja vahvistetaan etenkin korkean edustajan poliittista ja koordinoivaa roolia.

 Meidän on edelleenkin käytettävä perustana transatlanttista kumppanuutta ja vahvistettava sitä
ulkopolitiikan tärkeänä prioriteettina. Samalla perustana on käytettävä yhteisiä arvojamme ja
etujamme, jotta voimme ottaa globaalin johtoaseman keskeisissä ulkopoliittisissa kysymyksissä.

 Mielestämme kauppa on yksi EU:n ulkopolitiikan keskeisistä tekijöistä. Tavoitteenamme on
maailmanlaajuinen kauppajärjestelmä, joka on mahdollisimman avoin ja oikeudenmukainen. Näin
voidaan sekä rakentaa poliittisia yhteyksiä että luoda uusia työpaikkoja unionin
vientiteollisuudessa. Tähän liittyen tuemme strategisesta kumppanuus- ja
assosiaatiosopimuksesta käytäviä neuvotteluja. Tämä käsittää erityisesti Yhdysvaltojen kanssa
tehtävän kauppa- ja investointisopimuksen, joka turvaa kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun,
sosiaalisen suojelun sekä tietosuojan korkeatasoiset eurooppalaiset normit sekä investointien
suojan korkean tason. Se auttaa myös parantamaan Yhdysvaltojen ja EU:n kansalaisten suojaa
terrorismilta, mutta koskee myös muita alueita, kuten Japania ja muita Aasian maita, Kanadaa,
Latinalaista Amerikkaa sekä Välimeren aluetta.

 Meidän on edelleenkin luotava räätälöityjä kumppanuuksia unionin naapuruuspolitiikan avulla
niin, että perustana ovat "enemmällä enemmän" -periaate, demokraattisten prosessien
vahvistaminen sekä oikeusvaltio. Meidän on annettava panoksemme näiden alueiden
vahvistamiseen ja tuotava ne lähemmäs unionia.

 Meidän on tuettava Ukrainaa ja rauhanomaista ratkaisua sen itäosien aseelliseen konfliktiin
kunnioittaen samalla sen alueellista koskemattomuutta. Meidän on valvottava tiiviisti tarvittavia
sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia uudistuksia ja allekirjoitettava jäljellä oleva osa AA/DCFTA-
sopimuksesta (assosiaatiosopimus/pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus)
Ukrainan kanssa ja AA/DCFTA-sopimukset Georgian ja Moldovan kanssa niin pian kuin
mahdollista. On pyrittävä nopeaan viisumien saannin helpottamiseen tavoitteena viisumivapaus.

 Meidän on vastustettava Venäjän jatkuvia yrityksiä horjuttaa Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin
kuuluvien maiden tasapainoa, heikentää itäistä kumppanuutta ja palauttaa vaikutusvaltansa
ennen Neuvostoliittoon kuuluneissa maissa. Venäjään on kohdistettava riittäviä pakotteita, jos se
loukkaa kansainvälistä oikeutta.

 Laajentuminen on ollut yksi Euroopan unionin menestystarinoista. Kutakin ehdokasvaltiota on
arvioitava yksinomaan sen omien ansioiden perusteella. Samalla on otettava täysin huomioon
Kööpenhaminan kriteerit ja EU:n integrointikyky, jota on vahvistettava. Noudatamme
Thessalonikin sitoumuksia erityisesti Balkanilla. Haluamme tulevien viiden vuoden aikana luoda
tällä alueella oikeanlaiset edellytykset laajentumiselle. Lisäksi käymme yleistä keskustelua EU:n
maantieteellisistä ja poliittisista rajoista.
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 Mitä tulee erikoistapaukseen eli lopputulokseltaan avoimiin Turkin kanssa käytäviin
neuvotteluihin; jos niitä ei saada onnistuneesti päätökseen, harkitsemme vakavasti
erityisasemaan perustuvaa uudentyyppistä kumppanuutta, jolloin tavoitteena ei enää ole
täysjäsenyys.

 Meidän on hyödynnettävä täysin Lissabonin sopimuksen koko potentiaali yhteiseen turvallisuus-
ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) liittyvissä kysymyksissä (esim. pysyvä rakenteellinen yhteistyö),
vahvistettava unionin puolustusteollisuutta, valmisteltava unionin uusi turvallisuusstrategia sekä
joustava ja käyttökelpoinen malli EU:n taistelujoukoille samoin kuin korjattava valmiutemme
puutteet.

 Haluamme EU:n ja sen jäsenvaltioiden jatkavan sitoutumistaan vuosituhannen kehitystavoitteisiin
niin, että tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä. EU:n on
jatkossakin oltava maailman johtava kehitysavun antaja. Apua on kuitenkin annettava
ensisijaisesti maille, jotka ovat saavuttaneet hyviä tuloksia hyvään hallintotapaan,
demokraattisten periaatteiden kunnioittamiseen ja ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa.

EU:n on vastattava Yhdistyneen kuningaskunnan esiin tuomiin ongelmiin. EPP-ryhmä haluaa pitää
Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionin jäsenvaltiona. EU:n perusvapauksia ei voida muuttaa.
Iso-Britannia ei myöskään saa estää tulevia yhdentymisvaiheita etenkään euroalueella.

Haluamme muuttaa Eurooppaa. Haluamme parantaa Eurooppaa. EU:n on tarjottava kansalaisilleen koti,
eikä sitä saa nähdä uhkana. Tällä uudistusohjelmalla EPP ottaa johtavan aseman Euroopan unionin
tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa. Me olemme Euroopan poliittinen sydän.

(Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä)


