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Reformprogram Európa jövője érdekében

AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT PRIORITÁSAI A 2014–2019 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

Az Európai Unió az európai választások után hatalmas kihívásokkal néz szembe. A munkanélküliek
milliói, a migráció szintjének emelkedése, a kemény globális verseny és a válság leküzdésére tett
intézkedések mellett a szakpolitikák megoldást biztosító képessége iránti bizalom is elveszett.

Az EPP Képviselőcsoport az Európai Parlamentben és a kormányoknál az élen járt a reformokban,
amelyek segítségével az Európai Unió le tudta küzdeni az azonnali válságot. Európa jövője érdekében
most egy sikeres reformprogramot kínálunk az Uniónak, hogy meg tudjon felelni az előtte álló
kihívásoknak, amihez javítani kell Európa versenyképességét a nagyobb növekedés és a
munkahelyteremtés, valamint a polgárok bizalmának visszanyerése érdekében.

Európa az értékek és az emberi méltóság földje, ahogy azt az Alapjogi Charta is tükrözi. Az Uniónak
bizonyságot kell tennie arról, hogy a globális verseny ellenére képes megvédeni kereszténydemokrata
értékeit, egyúttal megküzdeni a demográfiai kihívással.

Strukturális szempontból és mindenre kiterjedően a szubszidiaritás és az arányosság elvét kell
alkalmazni annak eldöntésénél, hogy szükség van-e európai jogszabályra. E tekintetben a Lisszaboni
Szerződés 1. és 2. jegyzőkönyvével összhangban meg kell hallani és figyelembe kell venni a nemzeti
parlamentek hangját.
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Szeretnénk, ha a következő Európai Bizottság beépítené munkaprogramjába a következő célokat:

I. A válságot követően sikerült stabilizálnunk Európát. Erre az alapra építve most a növekedésre
és a munkahelyteremtésre kell koncentrálnunk.

 Alkalmazni kell a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályait. Teljes mértékben végre kell
hajtani és tiszteletben kell tartani az elfogadott kettes és hatos csomagot. Semmilyen politikai
indíttatású módosítást vagy engedményt nem szabad tenni. Ha ma felelősen viszonyulunk a
fenntartható költségvetés betartásához, elkerüljük, hogy a jövő generációit újabb adóssággal
terheljük meg.

 Az európai versenyképesség javításának alapvető eszköze az egységes piac. A meglévő
szabályokat végre kell hajtani, és ki kell teljesíteni a szolgáltatások egységes piacát.
Ragaszkodunk ahhoz, hogy az új Bizottság terjesszen elő jogalkotási javaslatokat a digitális
menetrend követése érdekében, mivel ez egyrészt fontos prioritás, másrészt a digitális piac
kiteljesítésének eszköze. A digitális piacban rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásához
elengedhetetlenül szükség van közös adatvédelmi szabályokra, a szellemitulajdon-jogok
védelmére, valamint a globális gazdaságban való érvényesítésükre irányuló javaslatokra. Erős
európai stratégiára van szükségünk az internetbiztonság terén és a magánszféra megsértése
ellen. Európában megvan a lehetőség arra, hogy a digitális piacon világelső legyen.

 Újra kell iparosítanunk Európát egy összefüggő stratégiára és annak végrehajtására
támaszkodva. Az Európai Bizottságnak élen kell járnia egy ilyen kezdeményezéssel, hogy úgy
fokozza az ipari versenyképességünket, hogy közben nem hárít túlzott szabályozási terhet a
vállalkozásokra.

 Az euróövezetet az eurócsoport állandó elnökének kell vezetnie, akinek a monetáris politikáért
felelős biztosnak kell lennie, és akinek a versenypolitikáért felelős biztoshoz hasonló szerepet kell
betöltenie az európai szemeszter keretében a nemzeti költségvetések felett gyakorolt felügyelet
biztosítása érdekében. Közös sorsunk az euró. Nem akarjuk, hogy az EU az euróövezetbe
tartozó és azon kívüli tagállamokra szakadjon. Új bürokratikus struktúrák létrehozása helyett
ezért inkább a közösségi intézményeket kellene használni. Az esetleges új eszközöknek
biztosítaniuk kell, hogy az ösztönzők és a feltételesség együtt járjanak.

 Olyan uniós keretet akarunk, amely lehetővé teszi, hogy a vállalatok többet fektessenek a
kutatásba és fejlesztésbe. Az innováció jelenti a jövőt.

 Európának olyan közös energiapolitikára van szüksége, amely fenntartható, az energiaellátás
terén nagyobb biztonságot, függetlenséget és választékot, illetve versenyképes és megfizethető
energiaárakat biztosít, ezzel hozzájárulva a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ennek
elérése érdekében többet kell befektetnünk az Unión belüli határokon átnyúló energia-
infrastruktúrába, és különösen az ilyen infrastruktúrák összekapcsolásába. Ezt csak a piaci
elveken alapuló és a külső beszállítókkal való tárgyalásokban a vásárlóerejét egyesítő,
működőképes közös energiapiac tudja elérni.

 Az EU az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett az éghajlatváltozás ellen. Most reális
éghajlati célokat kell kitűznünk, és meg kell reformálnunk a kibocsátáskereskedelmi rendszert
(ETS), hogy csökkenteni tudjuk a szén-dioxid-kibocsátást, miközben fenntartjuk az Unióban
működő energiaigényes iparágakat, és nem hagyjuk, hogy külföldre vigyék a munkahelyeket,
ugyanakkor elérjük a megállapodás szerinti célokat.

 A fő hangsúly az elfogadott bankunió megvalósításán és végrehajtásán lesz, hogy biztosított
legyen egy megbízható és szilárd rendszer haladéktalan létrehozása.

 Európának a kkv-k számára kedvező környezetet kell kialakítania, amibe beletartozik a legjobb
pénzügyi és jogi feltételek biztosítása az induló vállalkozásoknak. A vállalatoknak és a
kisvállalkozásoknak hasonló, megfizethető kamatok mellett kell hitelhez jutniuk. Az EBB 2013-as
tőkeemelését teljes mértékben ki kell használni. Emellett korszerű pénzügyi eszközök is kellenek,
amilyen például a kockázati tőke, a közösségi finanszírozás vagy a projektkötvény. A kkv-knak
uniós és nemzeti szinten is jobban hozzá kell férniük a közbeszerzéshez és a finanszírozáshoz.

 A strukturális politikákra szánt európai költségvetés 2020-ig meghaladja a 350 milliárd eurót, és
ez a beruházás, a versenyképesség és a szolidaritás biztosításának fő eszköze. E pénzügyi
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eszközöket a növekedés szolgálatába kell állítani, ugyanakkor figyelembe kell venni az
országspecifikus ajánlásokat is.

 A 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának lehetőséget
kell adnia arra, hogy még inkább az innovációra, a beruházásra, a munkahelyekre és a
növekedésre kerüljön a hangsúly Európában. A felülvizsgálatnak a saját források új rendszere
számára is elő kell készítenie az utat a magas szintű munkacsoport munkája alapján.

 Az Európai Bizottság a Stoiber-féle magas szintű munkacsoport által benyújtott javaslatokkal
megkezdte a bürokrácia csökkentését. Végre kell hajtani az Európai Bizottság bürokrácia elleni
kezdeményezését, a REFIT-et. A tagállamoknak vállalniuk kell a bürokrácia csökkentésében
rájuk háruló felelősséget. Ezt a folyamatot fokozni és folytatni kell. Szükség van egy független
hatásvizsgálati testületre, amely semleges értékelést ad az uniós szabályok következményeiről.
Az uniós jog végrehajtását uniós szinten következetesen nyomon kell követni és ellenőrizni kell.
Az Európai Bizottság következő megbízatása során a bürokrácia és a túlzott adminisztráció elleni
fellépés érdekében egy alelnökre kell bízni azt a feladatot, hogy folyamatosan, minden területen
ellenőrizze az uniós jogszabályokat, értékelje azok célszerűségét és szükségességét, valamint
hangolja össze az arra irányuló javaslatokat, hogy mely jogszabályt kellene hatályon kívül
helyezni, egyszerűsíteni vagy frissíteni.

 A Bizottság tagjai között szerepelnie kellene egy szubszidiaritási tárcával rendelkező biztosnak,
aki különösen azért felelős, hogy megvizsgálja a szubszidiaritás elvének alkalmazását az új és a
meglévő uniós jogszabályok vonatkozásában.

 Európának ki kell dolgoznia egy tengeri stratégiát, amely hozzájárul a gazdasági növekedéshez.

 Az Uniónak nagyobb hozzáadott értéket kell kínálnia az uniós polgárok egészsége
szempontjából, és elő kell segítenie a megelőző intézkedéseket, különösen az egészséges
életmód támogatását, valamint az élelmiszer-biztonságért és az élelmiszerekkel elkövetett csalás
ellen folytatott küzdelmet. A nem fertőző betegségek, például a daganatos betegségek pénzügyi
és társadalmi terhét hatékony közös uniós erőfeszítésekkel kell csökkenteni, a már meglévő
sikeres kezdeményezésekre, például az EPAAC, a CANCON és a méltányossági cselekvési
program (Equity Action) együttes fellépésekre építve.

 A közös agrárpolitikát (KAP) a bürokráciától mentesen kell végrehajtani, hogy az európai
mezőgazdaság versenyképes lehessen és gondoskodni tudjon 500 millió polgár
élelmezésbiztonságáról. A KAP alapú kifizetéseknél a munkahelyek megőrzésére és a vidéki
területeink fellendítésére kell összpontosítani.

II. Európát a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségévé tettük. Jelenleg az a
feladatunk, hogy megőrizzük humanitárius értékeinket és védjük Európát a bűnözéssel és a
terrorizmussal szemben.

 Ahhoz, hogy humanitárius kérdésekben felelősen tudjunk eljárni, az Uniónak létre kell hoznia egy
maximálisan hatékony közös menekültügyi rendszert, a tagállamoknak pedig teljes mértékben
végre kell hajtaniuk a közös menekültügyi rendszer meglévő szabályait. Európának védelmet kell
nyújtania a politikai menekülteknek és a polgárháborúk elől menekülőknek. A munkaerőpiacot
érintő legális migráció nemzeti hatáskörbe tartozik, és ezt tiszteletben tartjuk. Kezelnünk kell a
visszaéléseket, továbbá különbséget kell tennünk a menekültek és a gazdasági migránsok
között. Az EU területén illegálisan tartózkodó gazdasági migránsokat – a nemzetközi és az uniós
jog tiszteletben tartása mellett – vissza kell küldeni származási országukba. Az Uniónak a
bevándorlók származási országaiban jobb tájékoztatást kellene nyújtania a bevándorlási
politikájáról és az illegális bevándorlás veszélyeiről, ugyanakkor hangsúlyt kell helyeznie a
célzottabb fejlesztési és humanitárius segélyezésre.

 A következő Európai Bizottságban helyet kell kapnia egy migrációs kérdésekért felelős biztosnak,
hogy közös menekültügyi és bevándorlási politikát dolgozzon ki. A tagállamoknak a
munkaerőpiacra való belépés szempontjából előnyben kell részesíteniük az uniós polgárokat.

 A pénzügyi, emberi és technikai erőforrások növelésével, valamint a FRONTEX határvédelmi
ügynökség szerepének és kiváltságainak megerősítésével biztonságosabbá kívánjuk tenni az
európai határokat. A kis országok és az európai partok mentén fekvő országok a migrációs
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kérdésekben különösen nagy kihívásokkal néznek szembe. Látjuk a tagállamokra háruló
aránytalan nyomást, és erre megoldást kell találnunk. Felelősségvállalásra és a tagállamok
közötti szolidaritásra van szükség. Véget kívánunk vetni a szervezett bűnözésnek és az
emberkereskedelemnek, hogy az európai partok mentén megelőzzük az újabb tragédiákat.
Célunk, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek egyesítik egyrészről a támogatást és a
migránsok fokozott beáramlása által különösen érintett tagállamokkal való szolidaritást,
másrészről a menekültügyi visszaélésekkel szembeni hatékony intézkedéseket.

 Az EU alapelvei, köztük mozgásszabadság terén nem lehet visszalépni. A mozgásszabadság
elvével való visszaélések ellen nemzeti és uniós szinten is fel kell lépni. Egyszerűsíteni és ezáltal
fokozni kívánjuk az uniós munkaerő mobilitását. A szociális csalás és a szociális dömping felett
nem lehet szemet hunyni. Az Uniónak felül kell vizsgálnia a családegyesítés kritériumait.

 A schengeni térséget ki kell teljesíteni, hogy része legyen minden olyan tagállam, amely a
felvételét kérte és eleget tesz a szükséges kritériumoknak.

 Szükségünk van egy kiberbiztonsággal és számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemmel
kapcsolatos stratégiára. Javítani kell a tagállamok közötti rendőrségi és igazságügyi
együttműködést, hogy jobban fel tudjanak lépni az online és offline bűnözés ellen.

 Továbbra is prioritást kell élveznie a nők jogaiért folytatott küzdelemnek, beleértve a nemek
közötti bérszakadék megszüntetését és a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet. Tiszteletben kell
tartani a gyermekek jogait, és gondoskodnunk kell arról, hogy minden uniós szakpolitikában és
jogszabályi szövegben figyelembe vegyék a gyermekek mindenek felett álló érdekét.

 A szervezett bűnözés, a korrupció és a terroristaszervezetek elleni küzdelem – beleértve az
elkobzást és a „kövesd a pénzt” elvet – továbbra is az Unió prioritásai közé tartozik, akárcsak az
emberkereskedelem elleni fellépés, amelynek keretében külön figyelmet fordítanak a terrorizmus
áldozatainak védelmére, támogatására és jogaira, valamint a terrorizmus áldozatainak európai
chartája kidolgozására.

 Minden tagállamban garantálni kell a tömegtájékoztatás sokszínűségét, ugyanakkor javítani kell a
tulajdonosi viszonyokkal kapcsolatos átláthatóságot és határt kell szabni a politikai befolyásnak.

 Európa a jogállamiság közössége. Éppen ezért objektív értékelést szeretnénk kapni a nemzeti
igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségéről és működéséről. Az EU tiszteletben tartja
tagállamainak területi és alkotmányos sérthetetlenségét.

 Az őslakos nemzeti kisebbségekhez és nyelvi csoportokhoz tartozó személyek jogait minden
tagállamban garantálni kell. Minden tagállamban külön figyelmet kell fordítani a roma népesség
és diaszpóra egyenjogúságára.

 A polgárok részvételének növelése érdekében felül kell vizsgálnunk az európai polgári
kezdeményezést.

III. Küzdeni kívánunk azért, hogy a folyamatosan változó világunkban megőrizzük a szociális
modellt.

 Az EPP Képviselőcsoport elkötelezett a szociális piacgazdaság iránt, amely elismeri, hogy a
szociális vállalkozások jelentik a társadalmi és gazdasági kohézió motorját szerte Európában,
mivel hozzásegítenek a sokszínű, rugalmas szociális piacgazdaság kiépítéséhez. A szociális
piacgazdaság hosszú múltjának erősségeire támaszkodva a szociális vállalkozók a változás és a
legnagyobb aktuális problémák innovatív megoldásainak megkeresése terén is húzóerőt
képviselnek.

 Fokozni kell az intézkedéseket annak érdekében, hogy elérjük a szegénység felszámolása és az
iskolázottsági szint minden társadalmi rétegben és korcsoportban való emelése terén az Európa
2020 stratégia keretében kitűzött célokat.

 Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés iránymutatásait teljes egészében végre kell hajtani. A
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok teljes körűen végrehajtsák és
tiszteletben tartsák az ifjúsági garanciát.
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 Fel kívánjuk mérni a jövőbeni reformjavaslatok társadalmi hatását, továbbá meg kívánjuk vitatni a
szakpolitikák társadalmi következményeit, különösen a családok szempontjából.

 A generációk közötti szolidaritás a fenntartható társadalmi béke kulcsa, és az Európában zajló
demográfiai változásra is ez a válasz. Támogatjuk a generációk közötti szolidaritás
megerősítését.

 Elismerjük a szociális partnerek fontos szerepét.

 Erős szociális biztonsági hálót kell nyújtanunk polgárainknak, azonban nem támogatjuk a
szociális biztonsági rendszerek harmonizálását.

 Aktívan fel kívánunk lépni az adócsalás ellen. Ellenezzük az adóparadicsomokat.

 A Bizottságnak az EU kulturális sokszínűségének védelme révén az Unió kulturális
dimenziójának megerősítésére kell helyeznie a hangsúlyt. Az Uniónak és tagállamainak el kell
kötelezniük magukat az oktatási mobilitásra vonatkozó nagyra törő célkitűzések mellett. Az
oktatás nemzeti hatáskörbe tartozik, de mi foglalkozni kívánunk a nemzetek feletti dimenziójával,
hogy jobban megismerjük a tágabban vett európai közeget és az oktatási kilátásokat, és ezzel
távlatokat nyissunk a globális gondolkodás és a kultúrák közötti megértés előtt.

 Követeljük, hogy azonnal vessenek véget a Ciprusi Köztársaság területén fennálló török
megszállásnak, és teljes mértékben támogatunk minden olyan erőfeszítést az ENSZ égisze alatt,
amely a ciprusi kérdés tekintetében az EU alapját képező értékekkel és elvekkel összhangban
álló határozathoz vezet.

IV. Európa fontos globális szereplő. Meg kívánjuk erősíteni az EU külső dimenzióját.

 Közös fellépést akarunk az uniós külpolitikai tevékenységekben, hogy megerősítsük Európa
globális szerepét az olyan uniós alapértékekre támaszkodva, mint a demokrácia, az emberi jogok
tiszteletben tartása és a jogállamiság. Prioritásaink közé tartozik a megerősített és újragondolt
szomszédságpolitika, a fokozott biztonság és védelem, az energiabiztonság érdekében folytatott
erős külpolitika és a jól megalapozott transzatlanti kapcsolatok.

 Az Uniónak egyhangúlag kell szót emelnie ahhoz, hogy meghallják a hangját. Meg kell
erősítenünk az Európai Külügyi Szolgálatot, amihez teljes mértékben végre kell hajtani a 2013-as
féléves felülvizsgálatot, és különösen meg kell erősítenünk a főképviselő politikai és koordináló
szerepét.

 Külpolitikánk egyik fő prioritásaként közös értékeinkre és érdekeinkre támaszkodva tovább kell
erősítenünk a transzatlanti partnerséget és építenünk kell rá, hogy a világban vezető szerepet
vállalhassunk a legfontosabb külpolitikai kérdésekben.

 A kereskedelmet az uniós külpolitika egyik legfontosabb elemének tartjuk. Olyan
világkereskedelmi rendszerre törekszünk, amely a lehető legnagyobb mértékben nyitott és
tisztességes, hogy egyszerre tudjunk politikai kapcsolatokat kialakítani és új munkahelyeket
teremteni az európai exportiparágakban. E téren támogatjuk a stratégiai partnerségekről és
társulási megállapodásokról jelenleg folyó tárgyalásokat. Ebbe beletartozik az Egyesült
Államokkal kötendő kereskedelmi és beruházási megállapodás, amely a fogyasztó-, a környezet-,
a szociális és az adatvédelem terén védi a szigorú európai előírásokat, valamint biztosítja a
befektetések magas szintű védelmét, emellett hozzájárul az amerikai és uniós polgárok
terrorizmussal szembeni fokozott védelméhez; de idetartoznak a más régiókkal és területekkel,
például Japánnal és más ázsiai országokkal, Kanadával, Latin-Amerikával és a földközi-tengeri
országokkal kötött megállapodások is.

 Az európai szomszédságpolitika keretében, a „többért többet” elv alapján folytatnunk kell a testre
szabott partnerségek kialakítását, valamint a demokratikus folyamatok és a jogállamiság
erősítését. Közre kell működnünk e régiók stabilizálásában, és közelebb kell hoznunk őket
Európához.

 Ki kell állnunk Ukrajna mellett, és támogatnunk kell a keleti részén kialakult fegyveres konfliktus
békés rendezését, tiszteletben tartva a területi sérthetetlenségét. Szorosan nyomon kell
követnünk a szükséges társadalmi, gazdasági és politikai reformokat, és mihamarabb alá kell
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írnunk a társulási megállapodást/mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást
(AA/DCFTA) Ukrajnával, illetve Grúziával és Moldovával. A vízummentes rendszerek biztosítása
céljából törekednünk kell a gyors vízumliberalizációra.

 Ellen kell állnunk Oroszország arra irányuló folyamatos kísérleteinek, hogy destabilizálja az ENP
országait, aláássa a keleti partnerséget és visszaállítsa befolyását a volt szovjet országokban;
megfelelő szankciókat kell elfogadnunk a nemzetközi jogot sértő orosz fellépések ellen.

 A bővítés az Európai Unió egyik sikertörténete. Minden tagjelölt országot kizárólag a saját
érdemei alapján kell megítélni, ugyanakkor ügyelni kell a koppenhágai kritériumok teljes
tiszteletben tartására és az EU integrációs kapacitására, amelyet meg kell erősíteni. Kiállunk a
theszaloníki kötelezettségvállalások mellett, különösen a Balkánon. Az elkövetkező öt évben e
régióban megfelelő feltételeket kívánunk teremteni a bővítéshez. Az EU földrajzi és politikai
határairól emellett általános vitát is fogunk folytatni.

 Ami a Törökországgal folyó nyíltvégű tárgyalások egyedi esetét illeti, sikeres lezárás hiányában
feltett szándékunk, hogy megvizsgáljuk egy kiváltságos, korszerűbb partnerség lehetőségét, a
teljes jogú tagság tehát már nem tartozik a céljaink közé.

 Ki kell bontanunk a közös biztonság- és védelempolitikai (KBVP) kérdésekben (pl. állandó
strukturált együttműködés) a Lisszaboni Szerződésben rejlő teljes potenciált, meg kell
erősítenünk az európai védelmi ipart, ki kell dolgoznunk egy új európai biztonsági stratégiát, az
uniós harccsoportok tekintetében egy új, rugalmas, bevetésre alkalmas modellt kell kialakítanunk,
továbbá le kell küzdenünk a kapacitásbeli hiányosságokat.

 Azt akarjuk, hogy az EU és tagállamai továbbra is elkötelezetten törekedjenek a millenniumi
fejlesztési célok elérésére, köztük a szegénység 2030-ig történő felszámolására. Az Uniónak
világszinten továbbra is az élen kell járnia a fejlesztési segélyek nyújtásában. Ragaszkodunk
ugyanakkor ahhoz, hogy az ilyen segélyeknél előnyben részesüljenek a jó kormányzás, a
demokratikus elvek és emberi jogok tiszteletben tartása terén jól teljesítő országok.

Az Uniónak választ kell adnia az Egyesült Királyság által felvetett aggályokra. Az EPP Képviselőcsoport
azt szeretné, ha az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja maradna. Az alapvető uniós
szabadságjogokon nem lehet változtatni. Az Egyesült Királyságnak a jövőben nem szabad meggátolnia
az integrációs lépéseket, különösen az euróövezetben.

Meg kívánjuk változtatni Európát. Jobbá kívánjuk tenni Európát. Az Uniónak otthont kell nyújtani a
polgárai számára, és nem szabad, hogy fenyegetésként tekintsenek rá. Az EPP Képviselőcsoport ezzel a
reformprogrammal vezető szerepet vállal az Európai Unió jövőjéről folytatandó vitában. Mi vagyunk
Európa politikai középpontja.

(Fordítás az eredeti angol változatról.)


