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Reformu programma Eiropas nākotnei

ETP GRUPAS PRIORITĀTES LAIKPOSMAM NO 2014. LĪDZ 2019. GADAM

Vēlēšanas ir pagājušas, un nu Eiropas Savienībai ir jārisina nopietnas problēmas. Miljoniem cilvēku nav
darba, palielinās migrantu skaits, spēcīgā globālā konkurence kopā ar pasākumiem krīzes pārvarēšanai ir
mazinājusi cilvēku paļāvību tam, ka politiķi spēj rast pienācīgus risinājumus problēmām.

ETP grupa Eiropas Parlamentā un valstu valdībās ir virzījusi reformas, kas ļāva Eiropas Savienībai
apturēt krīzi. Tagad mēs vēlamies izveidot sekmīgu reformu programmu Eiropas nākotnei, kas ļautu tai
risināt nākotnē sagaidāmos uzdevumus, palielinot Eiropas konkurētspēju, panākot lielāku izaugsmi un
lielāku darbavietu skaitu un atgūstot iedzīvotāju paļāvību.

Kā apliecināts Pamattiesību hartā, Eiropa ir vērtību un cilvēkcieņas kontinents. ES ir jāpierāda, ka,
saskaroties ar globālo konkurenci un demogrāfiskām problēmām, tā spēj nosargāt savas kristīgi
demokrātiskās vērtības un sociālo modeli.

Lemjot par nepieciešamību pieņemt konkrētus ES tiesību aktus, strukturāli un pārdomāti jāpiemēro
subsidiaritātes un samērīguma principi. Šajā sakarā, kā paredzēts Lisabonas līguma 1. un 2. protokolā,
jāieklausās dalībvalstu parlamentu nostājā un jāņem tā vērā.
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Mēs vēlamies, lai nākamā Eiropas Komisija savā darba programmā iekļautu turpmāk uzskaitītos
mērķus.

I. Mēs esam panākuši stabilitāti pēc krīzes Eiropā. Tagad mums jāpanāk izaugsme un darbavietu
skaita palielināšanās.

 Jāsāk piemērot Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus. Pilnībā jāīsteno un jāievēro tā
saucamo divpakas un sešpakas tiesību aktu noteikumi, par kuriem esam vienojušies. Tos
nedrīkst mainīt un no tiem nedrīkst atkāpties politisku motīvu dēļ. Ar atbildību veidots, ilgtspējīgs
budžets šodien ļaus mums izvairīties no parādu nastas uzkraušanas nākamajām paaudzēm.

 Būtiski svarīgs instruments Eiropas konkurētspējas uzlabošanai ir vienotais tirgus. Jāpiemēro
spēkā esošie noteikumi, un jāpabeidz vienotā pakalpojumu tirgus izveide. Mēs uzstājam uz to, lai
jaunā Komisija sagatavotu leģislatīvus priekšlikumus, kas nodrošinātu digitālās programmas kā
svarīgākās prioritātes īstenošanu, lai varētu pabeigt digitālā tirgus izveidi. Kopīgi datu
aizsardzības noteikumi, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un priekšlikumi šo noteikumu
piemērošanai globālajā ekonomikā ir būtiski svarīgi, lai varētu pilnībā izmantot digitālā tirgus
potenciālu. Mums ir nepieciešama spēcīga Eiropas stratēģija interneta drošībai un cīņai pret
tiesību uz privātumu pārkāpšanu. Eiropai ir visas iespējas kļūt par pasaules līderi digitālajā tirgū.

 Mums ir nepieciešama Eiropas reindustrializācija, kas balstītos uz visaptverošu stratēģiju un tās
īstenošanu. Eiropas Komisijai ir jāuzņemas vadība ar šādu iniciatīvu, kas palielinātu mūsu
ražošanas konkurētspēju, neuzveļot uz uzņēmumu pleciem pārmērīgu regulatīvo slogu.

 Eurozona ir jāvada pastāvīgam Eurogrupas vadītājam, un šo amatu vajadzētu uzticēt monetāro
lietu komisāram, kura lomai vajadzētu būt līdzīgai konkurences komisāra mandātam, lai viņš
saistībā ar Eiropas pusgadu varētu pārraudzīt dalībvalstu budžetus. Euro ir mūsu visu kopīgā
nākotne. Mēs nevēlamies, lai ES būtu sašķelta valstīs, kurās valūta ir euro, un valstīs, kurās euro
nav. Šim nolūkam jāizmanto Kopienas iestādes, lai nevajadzētu veidot jaunas birokrātiskas
struktūras. Ja izveido kādu jaunu instrumentu, jānodrošina, ka stimuli un nosacījumi ir saskaņoti.

 Mēs prasām izveidot tādu ES satvaru, kas ļautu uzņēmumiem investēt vairāk līdzekļu pētniecībā
un attīstībā. Nākotne pieder inovācijām.

 Eiropai ir vajadzīga tāda kopīga energopolitika, kas ir ilgtspējīga, kas sniedz lielāku drošību,
neatkarību un daudzveidību energoapgādes ziņā un kas nodrošina, ka enerģijas cenas ir
konkurētspējīgas un samērīgas un veicina izaugsmi un darbavietu radīšanu. Lai to panāktu,
mums ir vairāk jāiegulda ES iekšējā pārrobežu enerģētikas infrastruktūrā, īpaši tīklu
savienojamībā. To ir iespējams sasniegt tikai ar funkcionējošu kopējo enerģijas tirgu, kas balstās
uz tirgus principiem, un mūsu pirktspējas apvienošanu sarunās ar trešo valstu piegādātājiem.

 Pēdējos gados ES ir darījusi ļoti daudz, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Tagad mums ir
vajadzīgi reālistiski klimata mērķi, ir jāreformē Emisiju tirdzniecības sistēma (ETS), lai mēs varētu
samazināt CO2 emisijas, vienlaikus saglabājot energointensīvas ražošanas nozares ES un
izvairoties no tā, ka darbavietas tiek pārceltas uz ārzemēm, un mums ir jāizpilda mēŗki, par
kuriem ir panākta vienošanās.

 Galvenais uzsvars tiks likts uz Banku savienības īstenošanu un piemērošanu, lai nodrošinātu, ka
bez kavēšanās tiek izveidota uzticama un stabila sistēma.

 Eiropai ir jāveido MVU draudzīga vide, kas nozīmē arī labāko finansiālo un juridisko apstākļu
radīšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Uzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem ir jābūt
pieejamiem kredītiem, kuru likmes ir visiem līdzīgas un kuras uzņēmēji var atļauties. Pilnībā
jāizmanto 2013. gadā palielinātais EIB kapitāls. Turklāt mums ir vajadzīgi mūsdienīgi finanšu
instrumenti, piemēram, riska kapitāls, kolektīvā finansēšana un projektu obligācijas. MVU ir jābūt
labākai piekļuvei ES līmeņa un valstu publiskajam iepirkumam un finansējumam.

 Līdz 2020. gadam struktūrpolitikai atvēlētais ES budžets ir vairāk nekā 350 miljardi, un tas ir
galvenais instruments investīciju, konkurētspējas un solidaritātes nodrošināšanai. Šie finanšu
līdzekļi ir jāizmanto tā, lai ar tiem tiktu sekmēta izaugsme, taču ir jāņem vērā katrai valstij
izstrādātie ieteikumi.

 Veicot 2014.–2020. gada Daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatīšanu, vajadzētu būt
iespējai turpināt Eiropas virzību uz inovāciju, investīcijām, darbavietām un izaugsmi.
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Pārskatīšanas gaitā vajadzētu arī sagatavot iestrādnes jaunai pašu resursu sistēmai, kas
balstītos uz augsta līmeņa darba grupas rezultātiem.

 Ar E. Stoiber vadītās augsta līmeņa darba grupas sagatavotajiem priekšlikumiem Eiropas
Komisija ir sākusi samazināt birokrātiju.  Jāpiemēro Eiropas Komisijas pretbirokrātijas iniciatīva
REFIT. Dalībvalstīm jāuzņemas atbildība par birokrātijas samazināšanu. Šis process ir jāturpina,
un tam jākļūst intensīvākam. Mums ir vajadzīga neatkarīga ietekmes novērtēšanas padome, kas
nodrošinātu neitrālu ES noteikumu piemērošanas ietekmes vērtējumu. ES tiesību aktu
īstenošana ir jāpapildina un jāuzrauga ES līmenī saskaņotā veidā. Lai cīnītos pret birokrātiju,
nākamajā Eiropas Komisijas pilnvaru termiņā kādam no tās priekšsēdētāja vietniekiem vajadzētu
uzdot par pienākumu pastāvīgi analizēt visu jomu ES tiesību aktus, lai novērtētu to praktisko
īstenojamību un nepieciešamību pēc tiem un lai koordinētu priekšlikumus attiecībā uz to, kuri
tiesību akti būtu atceļami, vienkāršojami vai atjaunināmi.

 Komisijā vajadzētu iekļaut komisāru, kura pārziņā būtu subsidiaritāte un kura uzdevums būtu
pārraudzīt subsidiaritātes principa piemērošanu attiecībā uz jaunajiem un jau spēkā esošajiem
tiesību aktiem.

 Eiropai ir jāizstrādā tāda jūrlietu stratēģija, kas veicinātu ekonomisko izaugsmi.

 ES ir jādara vairāk ES iedzīvotāju veselības labā, popularizējot profilakses pasākumus un jo īpaši
sekmējot veselīgu dzīvesveidu un cīnoties par to, lai pārtika būtu droša, un pret krāpšanos
pārtikas ražošanas nozarē. Tādu neinfekciozu slimību kā vēzis radītais finansiālais un sociālais
slogs ir jāsamazina ar efektīviem un kopīgiem ES pasākumiem, kas būtu balstīti uz esošajām
iniciatīvām, piemēram, EPAAC, CANCON un Vienoto rīcību vienlīdzībai.

 KLP ir jāīsteno nebirokrātiskā veidā, lai ļautu Eiropas lauksaimniecībai būt konkurētspējīgai un
nodrošināt pārtiku 500 miljoniem eiropiešu. KLP maksājumi jāvirza uz darbavietu saglabāšanu un
situācijas uzlabošanu lauku apvidos.

II. Mums ir izdevies panākt, ka Eiropa ir brīvības, drošības un tiesiskuma telpa. Tagad mūsu
uzdevums ir ievērot mūsu humānās vērtības un aizsargāt Eiropu pret noziedzību un terorismu.

 Lai ES izpildītu savus pienākumus humanitārajā jomā, tai ir jāizveido efektīva kopējā patvēruma
sistēma un dalībvalstīm ir pilnībā jāpiemēro spēkā esošie kopējo patvēruma sistēmu
reglamentējošie tiesību akti. Eiropai ir jāpiedāvā aizsardzība politiskajiem bēgļiem un tiem
cilvēkiem, kuri bēg no pilsoņu kara. Legālā migrācija darba meklēšanas nolūkā ir dalībvalstu
pārziņā, un mēs to respektējam. Mums jācīnās pret migrācijas iespēju ļaunprātīgu izmantošanu
un jānošķir bēgļi no ekonomiskajiem migrantiem. Nepārkājot starptautiskās tiesības un ES tiesību
aktus, nelegālie ekonomiskie migranti ir jāsūta atpakaļ uz to izcelsmes valstīm. ES ir jāuzlabo
informācijas sniegšana par tās imigrācijas politiku un ar nelegālu imigrāciju saistītajiem riskiem
tajās valstīs, no kurām cilvēki izceļo uz ES, vienlaikus orientējoties uz mērķtiecīgākas attīstības
palīdzības un humānās palīdzības sniegšanu.

 Nākamajā Eiropas Komisijā vajadzētu būt migrācijas lietu komisāram, kura pienākumos ietilptu
kopējas patvēruma un imigrācijas politikas veidošana. Dalībvalstīm savos darba tirgos vajadzētu
dot priekšroku ES pilsoņiem.

 Mēs gribam padarīt Eiropas robežas drošākas, palielinot šim mērķim atvēlētos finansiālos
resursus, cilvēkresursus un tehniskos resursus un nostiprinot robežaizsardzības aģentūras
FRONTEX lomu un prerogatīvas. Jo īpaši mazās valstis un valstis gar Eiropas krasta līniju
saskaras ar pavisam konkrētām migrācijas izraisītām problēmām. Mēs redzam, ka spiediens uz
dažām dalībvalstīm ir nesamērīgs, un mums ir jārod risinājums. Mums ir jāpanāk, ka dalībvalstis
rīkojas atbildīgi un solidāri. Mēs vēlamies izskaust organizēto noziedzību un cilvēku tirdzniecību,
lai nepieļautu traģēdijas Eiropas piekrastes ūdeņos. Mūsu mērķis ir, no vienas puses, panākt tādu
risinājumu, kas nodrošinātu atbalstu un solidaritāti tām dalībvalstīm, kuras īpaši smagi skar
migrantu pieplūdums, un, no otras puses, izveidot efektīvus pasākumus cīņai pret ļaunprātīgu
patvēruma sistēmas izmantošanu.

 Nedrīkst atkāpties no ES pamatprincipa — pārvietošanās brīvības. Pret pārvietošanās brīvības
principa ļaunprātīgu izmantošanu ir jācīnās kā valstu, tā ES līmenī. Mēs vēlamies vienkāršot un
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uzlabot ES darbaspēka mobilitāti. Mēs nedrīkstam būt iecietīgi pret krāpšanos sociālajā jomā un
sociālo dempingu. ES ir jāpārskata ģimenes atkalapvienošanās kritēriji.

 Jāpabeidz Šengenas zonas izveide, iekļaujot tajā valstis, kas pieteikušās dalībai un izpildījušas
iestāšanās kritērijus.

 Mums ir vajadzīga kiberdrošības stratēģija cīņai pret kibernoziedzību. Jāuzlabo dalībvalstu
policijas un tiesu iestāžu sadarbība, lai būtu vieglāk cīnīties pret noziedzību tiešsaistē un
bezsaistē.

 Arī turpmāk prioritāte jāpiešķir cīņai par sieviešu tiesībām, tostarp algu starpības izlīdzināšanai un
cīņai pret dzimumspecifisku vardarbību. Jāievēro bērnu tiesības un jānodrošina, ka ikvienā ES
politikas virzienā un tiesību aktā tiek ņemtas vērā bērnu intereses.

 ES prioritāte vēl aizvien ir cīņa pret organizēto noziedzību, korupciju un teroristu organizācijām,
tostarp mantas konfiskācija un naudas izsekošana, prioritāte aizvien ir arī cīņa pret cilvēku
tirdzniecību, īpašu uzmanību pievēršot teroraktu upuru aizsardzībai, atbalstīšanai un viņu tiesību
ievērošanai, kā arī Eiropas Terorisma upuru hartas izstrāde.

 Visās dalībvalstīs jānodrošina plašsaziņas līdzekļu plurālisms, jāuzlabo iespējas iegūt informāciju
par to īpašniekiem un jāierobežo politiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem.

 Eiropa ir kopiena, kurā valda tiesiskums. Tādēļ mēs vēlamies, lai objektīvi tiktu izvērtēta
dalībvalstu tiesu sistēmu neatkarība un darbība. ES respektē savu dalībvalstu teritoriālo un
konstitucionālo integritāti.

 Visām dalībvalstīm ir jāievēro to cilvēku tiesības, kuri pieder pie autohtonajām minoritātēm un
lingvistiskajām kopienām. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai visās dalībvalstīs tiktu nodrošinātas
vienlīdzīgas tiesības romu kopienai un diasporai.

 Mums jāpārskata Eiropas Pilsoņu iniciatīva, lai palielinātu pilsoņu līdzdarbību.

III. Mēs gribam saglabāt savu sociālo modeli ilgtspējīgu mūžīgi mainīgajā pasaulē.

 ETP grupas pamatprincips ir sociāla tirgus ekonomika, kurā tiek atzīts, ka sociāli uzņēmumi ir
Eiropas sociālās un ekonomiskās kohēzijas dzinējspēks, jo tie palīdz veidot plurālistisku un
noturīgu sociālo tirgus ekonomiku. Balstoties uz senas sociālās tirgus ekonomikas tradīcijas
priekšrocībām, sociālie uzņēmēji ir arī pārmaiņu virzītājspēks, un viņi spēj rast inovatīvus
risinājumus samilzušajām problēmām, ar kurām pašlaik saskaramies.

 Jādarbojas aktīvāk, lai izpildītu tos stratēģijas Eiropa 2020 mērķus, kas saistīti ar nabadzības
izskaušanu un izglītotības līmeņa paaugstināšanu visos sociālajos slāņos un vecuma grupas.

 Pilnībā jāpiemēro Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas vadlīnijas. Komisijai jānodrošina, ka
dalībvalstis pilnībā īsteno un ievēro jaunatnes garantiju shēmu.

 Mēs vēlamies izvērtēt turpmāko reformu priekšlikumu sociālo ietekmi un apspriest politikas
virzienu sociālās sekas, īpaši to ietekmi uz ģimenēm.

 Paaudžu solidaritāte ir būtiski svarīgs priekšnoteikums noturīgai sociālajai saskaņai un iespējām
reaģēt uz sociālajām pārmaiņām Eiropā. Mēs atbalstām paaudžu solidaritātes nostiprināšanu.

 Mēs atzīstam sociālo partneru nozīmīgo lomu.

 Mums ir vajadzīgi spēcīgi sociālās drošības tīkli mūsu iedzīvotājiem, taču mēs iebilstam pret
sociālās nodrošināšanas sistēmu harmonizēšanu.

 Mēs vēlamies aktīvi cīnīties pret krāpšanos nodokļu jomā. Mēs esam pret fiskālajām paradīzēm.

 Komisijai ir jāliek uzsvars uz ES kultūras dimensijas nostiprināšanu, aizsargājot ES kultūras
daudzveidību. ES un tās dalībvalstīm ir jāapņemas īstenot vērienīgus mērķus izglītojamo
mobilitātes jomā. Izglītība ir joma, kas ietilpst dalībvalstu kompetencē, taču mēs vēlamies
pievērsties tās transnacionālajai dimensijai, lai palielinātu izpratni par to, ka tai ir plašāks Eiropas
konteksts un perspektīvas, tādējādi paverot apvāršņus globālai domāšanai un starpkultūru
sapratnei.
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 Mēs prasām, lai Turcija nekavējoties pārtrauktu Kipras Republikas teritorijas okupāciju, un mēs
pilnībā atbalstām jebkādus ANO vadībā veiktus pasākumus, kas varētu palīdzēt atrisināt Kipras
jautājumu tā, lai tiktu ievērotas vērtības un principi, uz kuriem ir dibināta ES.

IV. Eiropa ir nozīmīgs spēlētājs uz pasaules skatuves. Mēs gribam pastiprināt ES ārējo dimensiju.

 Mēs vēlamies redzēt kopīgu rīcību ES ārpolitikā, lai tiktu nostiprināta Eiropas loma starptautiskajā
arēnā, kas  būtu balstīta uz tādu ES pamatvērtību kā demokrātija, cilvēktiesības un tiesiskums
veicināšanu. Starp mūsu prioritātēm ir arī padziļināta un pārstrādāta kaimiņattiecību politika,
uzlabota drošība un aizsardzība, spēcīga ārpolitika attiecībā uz energoapgādes drošību un
stabilas transatlantiskās attiecības.

 Lai ES tiktu uzklausīta, tai jāpauž vienota nostāja. Mums ir jānostiprina Eiropas Ārējās darbības
dienests, pilnībā īstenojot 2013. gada vidū veiktās pārskatīšanas rezultātus un jo īpaši uzlabojot
Augstā pārstāvja politisko un koordinatora lomu.

 Lai varētu uzņemties vadību svarīgākajos ārpolitiskajos jautājumos starptautiskā līmenī, mums ir
jāturpina veidot un stiprināt transatlantisko partnerību, kas ir mūsu galvenā ārpolitikas prioritāte
un balstās uz kopīgām vērtībām un interesēm.

 Mēs uzskatām, ka tirdzniecība ir viens no svarīgākajiem ES ārējās darbības elementiem. Mūsu
mērķis ir panākt, ka izveidojas tāda globālā tirdzniecības sistēma, kas ir tik atvērta un godīga, cik
vien iespējams, un kas ļauj gan dibināt politiskus sakarus, gan radīt jaunas darbavietas tajās
Eiropas nozarēs, kas orientējas uz eksportu. Tāpēc mēs veicināsim to, ka tiek turpinātas
stratēģiskās sarunas par partnerattiecību un asociācijas nolīgumiem. Tas jo īpaši ietver
tirdzniecības un investīciju nolīgumu ar ASV, kas aizsargātu augstos Eiropas standartus tādās
jomās kā patērētāju aizsardzība, vide, sociālā aizsardzība, datu aizsardzība, kā arī paredzētu
augstu investīciju aizsardzības līmeni un sekmētu ASV un ES iedzīvotāju aizsardzību pret
terorismu; nolīgumi jānoslēdz arī ar citiem reģioniem un valstīm, piemēram, Japānu un citām
Āzijas valstīm, Kanādu, Latīņamerikas valstīm un Vidusjūras valstīm.

 Mums ir jāturpina veidot ar katru valsti individuāli veidotas partnerības, izmantojot Eiropas
kamiņattiecību politiku, kas balstītos uz principu "jo vairāk valsts iegulda partnerībā, jo vairāk
saņem pretī", uz demokrātisko procesu nostiprināšanu un uz tiesiskumu. Mums ir jāveicina šo
reģionu stabilizācija un jāpanāk, ka tie tuvinās Eiropai.

 Mums ir jāiestājas par Ukrainu un jāatbalsta tāds miermīlīgs bruņotā konflikta atrisinājums tās
austrumu reģionā, kas respektē valsts teritoriālo vienotību. Mums ir cieši jāuzrauga nepieciešamo
sociālo, ekonomisko un politisko reformu veikšana un jāparaksta atlikušās daļas no asociācijas
nolīguma un padziļināta brīvās tirdzniecības zonas nolīguma ar Ukrainu un pēc iespējas ātrāk
jāparaksta asociācijas nolīgumi un padziļinātas brīvās tirdzniecības zonas nolīgumi ar Gruziju un
Moldovu. Mums ir jāstrādā pie tā, lai bez kavēšanās tiktu atviegloti vīzu režīmi, ar mērķi izveidot
bezvīzu režīmu.

 Mums ir jāturas pretī atkārtotajiem Krievijas mēģinājumiem destabilizēt stāvokli Eiropas
Kaimiņattiecību politikas valstīs, mazināt Austrumu partnerības ietekmi un atjaunot ietekmi
bijušajās padomju republikās; mums ir jāpieņem pienācīgas sankcijas kā atbilde uz Krievijas
īstenotajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.

 Paplašināšanās ir bijusi viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem. Katra kandidātvalsts ir
jāvērtē tikai pēc tās sasniegtā, vienlaikus pievērošot uzmanību tam, vai ir izpildīti visi
Kopenhāgenas kritēriji un vai valsts ir spējīga integrēties ES, turklāt valstu integrācijas spēja ir
jāpastiprina.  Īpaši attiecībā uz Balkānu valstīm mēs esam par Salonīku apņemšanās ievērošanu.
Nākamo piecu gadu laikā mēs vēlamies izveidot pareizus priekšnoteikumus šā reģiona valstu
uzņemšanai Savienībā. Turklāt mēs veidosim arī vispārējas diskusijas par ES ģeogrāfiskajām un
politiskajām robežām.

 Kas attiecas uz īpašajām atvērtajām sarunām ar Turciju, ja tās netiks pabeigtas sekmīgi, mēs
esam apņēmības pilni izpētīt iespējas izveidot priviliģētu un paplašinātu partnerību, tāpēc mūsu
mērķis vairs nav panākt Turcijas pilnu dalību ES.

 Mums ir jāatbrīvo Lisabonas līguma potenciāls attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības
politiku (KDAP), piemēram, jāizmanto pastāvīgas strukturētas sadarbības iespēja, jānostiprina
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Eiropas aizsardzības preču rūpniecība, jāsagatavo jauna Eiropas Drošības stratēģija un jauns
elastīgs un izmantojams ES kaujas grupu modelis, kā arī jānovērš spēju nepilnības.

 Mēs vēlamies, lai ES un tās dalībvalstis turpinātu ievērot savas saistības, ko tām uzliek
tūkstošgades attīstības mērķi, lai līdz 2030. gadam izpildītu uzdevumu izskaust galējo nabadzību.
ES arī turpmāk ir jābūt lielākajai attīstības palīdzības sniedzējai pasaulē. Tomēr mēs uzstājam uz
to, ka šāda palīdzība pirmām kārtām būtu jāsniedz tām valstīm, kuras spēj pierādīt, ka tajās ir
laba pārvaldība un tiek ievēroti demokrātijas principi un cilvēktiesības.

ES ir jāreaģē uz bažām, ko paudusi Apvienotā Karaliste. EPP grupa vēlas, lai Apvienotā Karaliste paliktu
Eiropas Savienības dalībvalsts. ES pamatbrīvības nedrīkst mainīt. Un Apvienotā Karaliste nedrīkst bloķēt
turpmākus integrācijas pasākumus, īpaši saistībā ar eurozonu.

Mēs gribam, lai Eiropa mainās. Mēs gribam, lai Eiropa kļūst labāka. ES ir jākļūst par tās pilsoņu mājām,
cilvēki to nedrīkst uztvert kā draudu. Ar šo reformu programmu ETP grupa uzņemas vadību diskusijās par
Eiropas Savienības nākotni. Mēs esam Eiropas politisko norišu centrā.

(Tulkojums no angļu valodas latviešu valodā)


