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Bezpieczna Europa

My, Europejczycy, chcemy żyć w wolności, dobrobycie i bezpieczeństwie. Ponad 60 lat
integracji europejskiej i współpracy transatlantyckiej przyniosło w tych obszarach wyniki
przekraczające wszelkie oczekiwania. Jednak nadal istnieją wyzwania, które stają się coraz
bardziej naglące. Nadal żyjemy w jednym z najlepiej prosperujących miejsc na świecie, w
których istnieje wolność i pokój. Powinniśmy to docenić i chcemy, aby tak pozostało. Dlatego
też musimy traktować bezpieczeństwo w sposób priorytetowy, gdyż bez niego wolność i
dobrobyt są niemożliwe. Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem władz publicznych jest
ochrona obywateli i utrzymanie rządów prawa w naszych społeczeństwach.
Rodzina polityczna Europejskiej Partii Ludowej (EPL) podejmuje szczególne starania, aby
Europa stała się bezpieczniejszym miejscem. Dzieje się tak dlatego, że członkowie naszych
partii członkowskich łączą kompetencje w zakresie bezpieczeństwa z solidnym
zaangażowaniem na rzecz wartości i szczerze interesują się pojawiającymi się ostatnio
obawami wielu naszych obywateli. Naszą pracę skupimy głównie na czterech obszarach, jakimi
są: zabezpieczenie naszych granic zewnętrznych, zapobieganie nielegalnej migracji, zwalczanie
terroryzmu, a także przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz korupcji.
W tych obszarach wzmocnienie rządów prawa, właściwe egzekwowanie prawa, silne służby
wywiadowcze, skuteczna wymiana informacji oraz silne i odporne społeczeństwo
obywatelskie, mocno zakorzenione w podstawowych wartościach Unii, stanowią warunek
pozwalający na zachowanie i zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu, w którym żyjemy.
Ponadto musimy zwiększyć i wzmocnić rolę UE na arenie światowej. Nasza Unia opiera się na
wartościach i zobowiązała się do utrzymania pokoju na całym świecie. UE i jej państwa
członkowskie powinny pogłębiać współpracę i nadal rozwijać możliwości mające na celu
wzmocnienie stabilności, zwiększenie dobrobytu i wspieranie rządów prawa w pozostałej
części świata. Jest to przesłanka gwarancji pokoju i bezpieczeństwa w Europie.
1. Zabezpieczanie naszych zewnętrznych granic
Ochrona zewnętrznych granic Unii, a zwłaszcza strefy Schengen, jest warunkiem wstępnym
umożliwiającym podróż bez granic i wewnętrzny rynek bez granic. Jest ona też fundamentalna
dla spójności naszych społeczeństw. Strzeżone i chronione granice są filarem każdego
funkcjonującego państwa. W strefie Schengen ponosimy wspólną odpowiedzialność za
zapewnienie skutecznej kontroli naszych granic zewnętrznych, aby utrzymać podróże bez
granic w tym obszarze. Równie ważne jest wspomaganie sąsiadujących państw spoza UE w
ochronie ich granic.
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W ostatnich latach EPL zdecydowanie odpowiadała na to wyzwanie. Zachęcamy do
współpracy między rządami w zakresie udostępniania danych. Jesteśmy zdecydowani połączyć
te wysiłki i podjąć dalsze kroki.
EPL nalega, aby zewnętrzne granice UE zostały zamknięte dla nielegalnej migracji, w
szczególności, poprzez zerwanie związku między akcjami ratunkowymi na morzu a dostępem
do terytorium UE, w zgodzie z prawem międzynarodowym.
Ścieżki prawne mogą służyć tylko uchodźcom, którzy naprawdę potrzebują ochrony zgodnie z
prawem międzynarodowym. Nasz wniosek dotyczący unijnej polityki w zakresie przesiedleń
określa wspólne procedury przesiedlania uchodźców z krajów trzecich. Powinna ona
obejmować dokładne kontrole bezpieczeństwa i procedury selekcji, aby umożliwić nam
zaoferowanie ochrony najbardziej narażonym na ryzyko, przy jednoczesnym zamykaniu
szlaków przemytu. Uwzględniając obecną sytuację w zakresie bezpieczeństwa i ciągłe
zagrożenie, jakim jest powrót osób walczących po stronie ISIS, sprawą najwyższej wagi jest
weryfikacja tożsamości każdej osoby wpuszczanej na terytorium Unii. Priorytetem EPL jest
udostępnienie bazy danych odcisków palców osób ubiegających się o azyl, tzw. EURODAC, w
całej UE. System ten umożliwia państwom członkowskim przechowywanie i wyszukiwanie
danych osób, które są uważane za przebywające w UE nielegalnie, oraz ułatwienie ich powrotu
do kraju pochodzenia. System EURODAC stanowi duży sukces naszej politycznej rodziny - i
musi być wykorzystywany przez wszystkie państwa członkowskie.
W oparciu o Frontex utworzono Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, której celem jest
zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy na lądzie i na morzu. Konieczne jest jej
dalsze wzmocnienie, aby wspierać straże graniczne i przybrzeżne należące do państw
członkowskich i krajów spoza UE. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna powinna także
odgrywać większą rolę w zawracaniu nielegalnych imigrantów. Specjalnej pomocy należy
udzielić tym państwom członkowskim, które ponoszą większe obciążenia i akceptują takie
wsparcie. Chcemy usprawnić zarządzanie naszymi zewnętrznymi granicami i musimy
zaangażować personel i zapewnić odpowiednie finansowanie, aby osiągnąć ten cel. Państwa
członkowskie UE spoza strefy Schengen, które odegrały już dużą rolę na rzecz ochrony granic
zewnętrznych, powinny otrzymać wszelką konieczną pomoc od partnerów z UE.
Od 2015 r., dzięki połączeniu skutecznej kontroli granicznej z umowami zawieranymi z
państwami trzecimi, liczba osób przybywających znacznie spadła. Jednak wciąż zbyt wiele osób
próbuje nielegalnie dostać się do Europy z narażeniem własnego życia. Musimy zatem
pozostać konsekwentni w naszych wysiłkach zmierzających do zapewnienia skutecznej
ochrony naszych zewnętrznych granic.
2. Zapobieganie nielegalnej migracji
Nielegalna migracja może być źródłem społecznych napięć i potencjalnie prowadzić do
destabilizacji naszych społeczeństw. Wielu obywateli obawia się przestępstw i zagrożeń
płynących z terroryzmu. Podczas gdy wojny i niestabilność w sąsiedztwie Europy doprowadziły
2

do przepływu uchodźców pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu, nielegalna migracja
znacznie wzrosła z powodu braku możliwości gospodarczych w krajach jej pochodzenia.
Musimy walczyć z handlarzami ludźmi, zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego, poprzez
skoordynowane podejście i współpracę z siłami morskimi państw członkowskich, NATO i
krajów sąsiadujących. Niedopuszczalne jest pozwolenie handlarzom ludźmi na decydowanie o
tym, kto może dostać się do Europy.
Niezbędna jest współpraca z krajami tranzytu: wraz z zamknięciem „trasy bałkańskiej” umowa
między UE a Turcją w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwiązania kryzysu migracyjnego
w latach 2015-2016. UE powinna jednak nadal zwracać szczególną uwagę na sytuację praw
człowieka i praw obywatelskich w Turcji. Uchodźcy na całym świecie mają prawo do ochrony,
bezpieczeństwa, autonomii i równego traktowania.
EPL chce zlikwidować podstawowe przyczyny stojące u źródeł nielegalnej migracji; dlatego też
powinniśmy stworzyć perspektywy dla ludności żyjącej w Afryce. Nie można zapominać o
niezrównoważonym wzroście liczby ludności tego kontynentu, braku możliwości
gospodarczych, skutkach zmiany klimatu, ani o korupcji i braku dobrego zarządzania: z tego
powodu uruchomiono Fundusz powierniczy UE na rzecz infrastruktury w Afryce. Chcemy
stworzyć możliwości zatrudnienia i przyczynić się do stabilności i praworządności w Afryce.
Musimy nieść pomoc i zaproponować wsparcie ludziom w ich własnych krajach. Musimy
zainwestować w cele zrównoważonego rozwoju i opracować plany z krajami afrykańskimi, aby
zmniejszyć wzrost demograficzny, w tym poprzez inwestycje i dostęp do opieki zdrowotnej, a
także poprzez równouprawnienie kobiet i umocnienie ich praw.
Potrzebna jest ściślejsza współpraca z państwami pochodzenia imigracji. Europejski program
w zakresie migracji został opracowany w celu zagwarantowania ponownego przyjęcia przez
państwa trzecie nielegalnych imigrantów i zapewnienia im reintegracji przy jednoczesnym
przestrzeganiu humanitarnych zobowiązań. Pozwoliłoby to ostatecznie zmniejszyć liczbę
nowo przybywających migrantów. Ponadto, przy jednoczesnym tworzeniu bezpiecznych stref
poza UE, zapewni to również ludziom schronienie i nadzieję bliżej ich własnych krajów
ojczystych. EPL jest przekonana, że Unia Europejska ma humanitarny obowiązek względem
uchodźców. Dlatego też UE powinna wspierać uchodźców i promować ochronę ich praw w
krajach trzecich i w kraju pochodzenia.
W Europie ponosimy wspólnie odpowiedzialność. Z tego względu EPL domaga się harmonizacji
krajowych systemów azylu w państwach członkowskich UE, aby zapewnić równe traktowanie
chodźców w całej UE. Taki system azylu musi oczywiście uwzględniać nasze zobowiązania
humanitarne, ale także bezpieczeństwo naszego kontynentu i zdolności naszych społeczeństw
do odpowiedniej integracji. Dlatego musimy rozróżnić osoby, które kwalifikują się do złożenia
prośby o azyl od imigrantów zarobkowych. Do państw członkowskich UE należy decyzja o
najlepszym sposobie integracji osób, którym udzieliły azylu lub statusu uchodźcy. Ponadto
państwa członkowskie UE powinny organizować skuteczny powrót nielegalnych imigrantów.
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UE znacznie poprawiła współpracę z krajami pochodzenia migrantów w zakresie ich powrotu
i przyjęcia. Trzeba jednak zrobić więcej, ponieważ wiarygodny program w zakresie powrotu
migrantów stanowi ważny element skutecznej polityki azylu.
[cdH/BE: zastąpić „Pamiętamy oczywiście, że prawo do azylu jest jednym z naszych
międzynarodowych zobowiązań, ale prawo osób do azylu powinno być sprawdzane poza
granicami UE.” słowami „Prawo do azylu jest częścią naszych międzynarodowych
zobowiązań. Jednakże, prawo poszczególnych osób do azylu może być sprawdzane poza
granicami UE, w celu zapobieżenia „nielegalnej” imigracji bądź też ochrony migrantów przed
niebezpieczeństwami podróży.”] Pamiętamy oczywiście, że prawo do azylu jest jednym z
naszych międzynarodowych zobowiązań, ale prawo osób do azylu powinno być sprawdzane
poza granicami UE. Należy zapobiegać nadużywaniu prawa do azylu. Wprowadzenie tych
zasad w życie zajmie trochę czasu i konieczne będzie pokonanie wielu przeszkód, jeżeli jednak
nie podejmiemy tych wyzwań już dzisiaj, doprowadzą one do sytuacji niemożliwej do
utrzymania.
3. Zwalczanie terroryzmu
Chociaż terroryzm istnieje od stuleci, dopiero od niedawna, z powodu pojawienia się odmiany
dżihadyzmu, wpływa na poczucie bezpieczeństwa wielu Europejczyków. Chociaż terroryzm
istnieje od stuleci, dopiero od niedawna, z powodu pojawienia się odmiany dżihadyzmu, stał
się częścią codziennego życia wielu Europejsczyków. Intensywne ataki mające na celu
spowodowanie maksymalnej liczby ofiar i wywoływanie atmosfery strachu występują ze
wzrastającą częstotliwością od zamachów, jakie miały miejsce 11 września 2001 r. w USA. W
ostatnich latach w Europie doszło do licznych ataków terrorystycznych, za które
odpowiedzialność ponosi tak zwane państwo islamskie (ISIS / Daisz). Ale inne organizacje
islamistyczne, takie jak Al Kaida, pozostają aktywne na terenie Europy. UE odpowiedziała
przyznając nowe uprawnienia Europolowi w zakresie zwalczania terroryzmu, umową
dotyczącą rejestru danych dotyczących przelotu pasażerów (PNR) — blokowaną przez lewicę
polityczną i liberałów w Parlamencie Europejskim przez lata — oraz rewizją systemu
wjazdów/wyjazdów w celu wzmocnienia kontroli na poziomie zewnętrznych granic UE. UE
uchwaliła również nowe zasady w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania
terroryzmu oraz podjęła zdecydowane działania przeciwko nielegalnemu handlowi bronią
palną i materiałami wybuchowymi. Zagwarantujemy, że walka z terroryzmem i ekstremizmem
są priorytetem na każdym, szczeblu władzy.
Musimy nadal polepszać finansowanie oraz zasoby sił policyjnych i służb bezpieczeństwa, a
także wzmocnić współpracę oraz wymianę informacji między państwami członkowskimi i
krajami sąsiadującymi. Zapewnienie odpowiednio przeprowadzanych kontroli granicznych
zależy od wszystkich państw członkowskich, które będą zasilać bazy danych odpowiednimi i
praktycznymi informacjami. Konieczna jest lepsza współpraca na poziomie policji i wywiadu,
nawet jeżeli zwalczanie terroryzmu i ekstremizmu islamskiego musi zaczynać się od korzeni,
tj. od wychowania i edukacji. Powinniśmy przyczyniać się i zachęcać do racjonalnego Islamu w
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Europie, obejmującego europejskie wartości oraz jej kulturowe i filozoficzne podstawy.
Ponadto należy zwrócić większą uwagę na walkę przeciw islamskiemu ekstremizmowi, który
stał się główną pożywką dla terroryzmu. Gdyby pewne grupy osób nie miały możliwości
szerzenia swojej ideologii ekstremistycznej, nie byłoby terroryzmu. Pozornie pozbawiony
przemocy ekstremizm, na przykład salafizm, również stanowi zagrożenie, ponieważ promuje
zamknięte, równoległe społeczeństwa i zwiększa wrogość wśród większości obywateli, a
nawet wśród muzułmanów. Często przyjęcie idei ekstremistycznych bez przemocy prowadzi
do dalszej radykalizacji, a z czasem nawet do akceptacji idei dżihadystów. Dlatego te ideologie
nie powinny mieć miejsca w naszych społeczeństwach i powinny być zwalczane na wszystkich
poziomach. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i YouTube, są podstawowymi
narzędziami dla grup islamistycznych w procesie radykalizacji jednostek i szerzenia swojej
nienawistnej i nietolerancyjnej propagandy. Dlatego platformy internetowe powinny być
ściśle monitorowane, a do nas należy dalsze zwalczanie radykalizacji i zapobieganie jej
rozprzestrzeniania się w Internecie i za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Zapobieganie islamistycznej radykalizacji jest wyzwaniem dla całego naszego społeczeństwa.
Z tego względu należy opracować i wdrożyć strategie integracyjne mające na celu integrację
kulturową i społeczną osób różnych kultur, a także wspieranie ich integracji gospodarczej na
rynku pracy. Z tego powodu UE i jej państwa członkowskie powinny sankcjonować kraje, które
finansują lub wspierają islamski terroryzm, a także podjąć większe wysiłki w celu zwalczania
niestosującego przemocy ekstremizmu.
4. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji
Korupcja i przestępczość zorganizowana idą w parze. Poważnie zagrażają pokojowi, spójności
społecznej, a ostatecznie wolności, i stanowią zagrożenie dla europejskich obywateli,
przedsiębiorstw, instytucji państwowych i gospodarki. Cyberbezpieczeństwo to kolejna
dziedzina o strategicznym znaczeniu i budząca poważną troskę. W celu uzyskania prawdziwie
ogólnoeuropejskiego podejścia do bezpieczeństwa cybernetycznego należy opracować i
wdrożyć wspólną europejską strategię bezpieczeństwa cybernetycznego. Należy również
zadbać o regularną wymianę na wysokim szczeblu politycznym między organami UE, a także
między państwami członkowskimi. Zwalczanie handlu narkotykami musi pozostać priorytetem
dla naszego kontynentu. Według danych Europolu, jedna piąta zysków z przestępczości
zorganizowanej pochodzi z handlu narkotykami w Europie.
Korupcja i przestępczość zorganizowana rozwijają się w środowiskach, w których
praworządność jest słaba, i podważają zaufanie obywateli do władz oraz innych instytucji.
Sytuację często i w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zaostrzają czynniki
zewnętrzne, takie jak Rosja w ostatnich latach.
Korupcja kosztuje nas 120 miliardów euro rocznie. Jest to bariera dla handlu i inwestycji oraz
dla pozytywnego rozwoju ogółu społeczeństwa.
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Przestępczość zorganizowana sprawia, że nasze życie jest mniej bezpieczne i niszczy a nawet
kosztuje tysiące ludzkich istnień rocznie we wszystkich państwach członkowskich UE.
Musimy odpowiedzieć korupcji poprzez zaostrzenie przepisów i wprowadzenie surowszych
kar wobec sprawców. EPL i jego członkowie zobowiązują się również wyraźnie do zwalczania
korupcji i nieetycznego zachowania w polityce.

6

Projekt dokumentu programowego nr 2 Europejskiej Partii Ludowej (EPL)
Europa dla wszystkich: dostatnia i sprawiedliwa
Tworzenie dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki
Gospodarka powinna służyć ludziom a nie odwrotnie. Europa potrzebuje ambitnej,
konkurencyjnej i nastawionej na wzrost gospodarki, która potrafi tworzyć miejsca pracy
i zapewniać wysoki standard życia naszym obywatelom. EPL uważa, że dynamiczna
gospodarka musi opierać się nie tylko na liczbach i statystykach, ale także na umiejętnościach,
talentach i innowacjach wszystkich ludzi. W Europie istnieje wiele rzeczy, z których możemy
być dumni, dlatego konieczne jest podkreślenie pewnych pozytywnych, najnowszych
tendencji. W 2017 r. zarówno strefa euro, jak i gospodarki UE odnotowały wzrost o 2,4%. W
czerwcu 2018 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,3%, co stanowi najniższy poziom odnotowany w
UE28 od 2008 r. EPL pragnie dalej kroczyć tą drogą. Dynamiczna i innowacyjna gospodarka to
taka, która potrafi lepiej zareagować na podstawowe wyzwania XXI wieku: to taka, która
potrafi wykorzystać atuty epoki cyfrowej do tworzenia miejsc pracy we wszystkich grupach
społecznych i zaoferować ochronę socjalną naszym obywatelom. Chcemy wzmocnić pozycję
Europy, jako głównego aktora na arenie międzynarodowej.
Dla EPL niemożliwe do zaakceptowania jest to, że miliony młodych Europejczyków pozostają
bez pracy. Dzisiejsze młode pokolenie to innowatorzy i twórcy jutrzejszego bogactwa. Od
niego zależy cała nasza przyszłość. EPL nie pozwoli, aby „utracone pokolenie” młodych ludzi
stało się trwałą spuścizną ostatnich kryzysów. W związku z tym będziemy nadal odgrywać
wiodącą rolę w zapewnianiu lepszej integracji młodych ludzi na rynku pracy oraz w
społeczeństwie jako całości. Społeczeństwo potrafiące zapewnić lepszą integrację, to
społeczeństwo wierzące w równość pokoleniową; charakteryzujące się uczciwą gospodarką,
w której wszystkie pokolenia mają równe szanse na wykorzystanie swojego potencjału.
Stajemy w obliczu alarmujących zmian demograficznych, takich jak starzenie się ludności
i niski wskaźnik urodzeń. Powinniśmy odpowiedzieć na nie polityką prorodzinną [FIDESZ/HU:
dodać „, jak korzyści podatkowe dla rodzin z dziećmi”] . Solidarność między pokoleniami jest
jej ważną częścią. Nasza gospodarka w coraz większym stopniu zależy od stanowisk pracy
wymagających umiejętności na coraz wyższym poziomie. Inwestowanie w jakość edukacji i
kształcenie ustawiczne dla wszystkich, jest podstawowym warunkiem pozwalającym na
osiągnięcie tego celu.
Niektóre z naszych krajów stoją w obliczu braku wystarczająco wykwalifikowanej siły
roboczej, podczas gdy inne odnotowują wysokie bezrobocie. W celu przezwyciężenia tej
sytuacji zachęcamy do skuteczniejszego transgranicznego przepływu pracowników w UE. Od
2005 r. UE uważa, że odpowiednio kierowana migracja może przyczynić się do zapewnienia
europejskim gospodarkom talentów, które są im tak bardzo potrzebne. W tym celu UE
wprowadziła jedno pozwolenie i dyrektywę w sprawie niebieskiej karty, by ułatwić stały pobyt
1

i pomóc w przyciąganiu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Podczas gdy naszym
priorytetem jest zaspokojenie zapotrzebowania gospodarki na wykwalifikowanych
pracowników z zasobów Unii , konieczne jest również ukierunkowane podejście do migracji,
uwzględniające kompetencje państw członkowskich.
Integracja społeczna i lepsze szanse dla każdego obywatela Europy
Chcemy zapewnić lepszą przyszłość wszystkim naszym obywatelom. To jest nasz główny cel.
Mimo tego, że w Europie ponownie odnotowuje się wzrost i powstaje coraz więcej miejsc
pracy, kryzys gospodarczy ostatniego dziesięciolecia sprawił, że wiele osób, rodzin i grup
społecznych nadal boryka się z trudnościami. EPL jest zwolennikiem społecznej gospodarki
rynkowej i wierzy, że tylko konkurencyjna i prężna gospodarka, równość szans i bardziej
integracyjne społeczeństwo mogą zapewnić trwałe ożywienie gospodarcze. Musimy zatem
zadbać o wdrożenie strategii integracyjnych, które przyniosą korzyści każdemu obywatelowi i
każdej grupie społecznej.
Praca jest nie tylko najważniejszym źródłem dochodów dla większości obywateli: stanowi ona
też siłę napędową prowadzącą do ich usamodzielnienia i zwiększenia ochrony przed
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wiara w społeczną gospodarkę rynkową oznacza
wiarę w ludzi. A to oznacza wspieranie ludzi, gdy napotykają trudności i traktowanie ich
z odpowiednim szacunkiem, gdy powracają do pracy. Dlatego też EPL popiera priorytetowe
traktowanie aktywnej polityki, która umożliwia obywatelom jak najszybszy powrót na rynek
pracy. W tym kontekście wyjątkowe znaczenie ma skuteczny dialog społeczny w celu
zrównoważenia wysoce konkurencyjnej gospodarki i sprawiedliwości społecznej. Jedynie
Społeczna Gospodarka Rynkowa - a nie krótkoterminowe strategie polityczne w zakresie
wydatków publicznych - może zapewnić Europę zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu
społecznemu.
Świat pracy stale ewoluuje z powodu globalizacji i cyfryzacji. Systemy ochrony socjalnej oparte
na funkcjonujących rynkach pracy stają wobec nowych wyzwań. Zgodnie z zasadami
Europejskiego filaru praw socjalnych, EPL chce zapewnić wszystkim pracownikom, niezależnie
od ich statusu zatrudnienia, odpowiedni system zabezpieczenia społecznego i wsparcie w
czasie niepewności gospodarczej. Poprawi to opiekę nad dotkniętymi osobami i ich rodzinami,
przynosząc jednocześnie ogólną korzyść europejskim gospodarkom i społeczeństwom.
Dlatego nasza propozycja dostępu do ochrony socjalnej ma na celu pomaganie osobom, które
ze względu na status zatrudnienia nie są obecnie wystarczająco objęte systemami
zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to również osób, które nie mają standardowego
pełnego etatu, osób zatrudnionych na czas określony.
Promowanie wolnego i uczciwego handlu opartego na zasadach
Europa jest kontynentem, którego dobrobyt w dużej mierze opiera się na handlu. Handel jest
głównym twórcą miejsc pracy w UE, z ponad 30 milionami miejsc pracy, czyli co siódmym, z
nich (czyli co siódme miejsce pracy) zależnymi już od handlu z światem zewnętrznym. . Jako
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pojedyncza jednostka, UE jest największą gospodarką na świecie, która ma mocną pozycję w
kształtowaniu globalizacji w oparciu o nasze tradycyjne wartości demokratycznego rządzenia,
poszanowania praw człowieka, równouprawnienia płci oraz praworządności. EPL zdaje sobie
sprawę z tego, że wielu obywateli Europy wyraża uzasadnione obawy względem umów
handlowych, które mogą mieć krótkoterminowe negatywne konsekwencje pomimo tego, że
zwiększają wzrost w perspektywie długoterminowej. Obywatele ci obawiają się, że w szybko
rozwijającej się gospodarce niektóre grupy ludności mogą znaleźć się na marginesie. Aby
odpowiedzieć na ten rodzaj obaw, przyszłe umowy handlowe będą gwarantować równe
szanse i obejmować zabezpieczenia, takie jak regularne procedury przeglądów i dwustronne
komisje zajmujące się konkretnymi kwestiami, jak np. zrównoważony rozwój, zabezpieczenia
geograficzne, usługi i zamówienia publiczne.
Wsparcie EPL dla wolnego i sprawiedliwego handlu opierającego się na zasadach jest zgodne
z dążeniem do zachowania norm europejskich — w tym między innymi bezpieczeństwa
produktów, jakości i zrównoważonego rozwoju – oraz promowania produktów europejskich.
Aby to osiągnąć, EPL nie będzie akceptować niższych standardów ani gorszych poziomów
ochrony. Nasza partia będzie raczej dążyć do tego, aby standardy na poziomie UE stały się
ustalonymi normami handlu XXI wieku. Aby to osiągnąć, konieczne jest zawarcie umów
handlowych, które są demokratycznie odpowiedzialne. EPL wspiera wysiłki Komisji
Europejskiej na rzecz dostarczania jak największej ilości informacji, nie podważając pozycji
negocjacyjnej UE w rozmowach handlowych; podtrzymujemy rolę, jaką odgrywa Parlament
Europejski i Rada Ministrów w zapewnianiu większej odpowiedzialności i przejrzystości w tym
procesie.
Ważne jest podkreślenie, że EPL stanowczo przeciwstawia się nieuczciwym praktykom
handlowym i wspiera stosowanie solidnych środków antydumpingowych i antysubsydyjnych.
Instrumenty ochrony handlu i ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
kontrolowanych przez państwo muszą być stosowane do podtrzymania zaangażowania UE na
rzecz otwarcia rynków oraz sprawiedliwego i opartego na zasadach handlu. Obejmuje to
również dumping podatkowy w państwach trzecich. Chcemy zapewnić przestrzeganie
procedur i uwzględnianie interesów UE.
Jak wykazał Brexit, Unia Europejska jako całość odnosi więcej sukcesów w negocjacjach umów
handlowych. Poszczególne państwa członkowskie nie mają możliwości samodzielnej obrony
przed ogólnoświatowym gigantem, jakim są Chiny. Jeżeli pozostaniemy zjednoczeni
i będziemy postępować zgodnie z naszymi zasadami, możemy odnieść sukces na całym
świecie.
Ekonomia cyfrowa oraz badania i rozwój
Ekonomia cyfrowa przekształca nasze społeczeństwo, przemysł i gospodarkę. Zmienia sposób
komunikowania się, prowadzenia działalności gospodarczej, wytwarzania towarów,
dostarczania usług i podróżowania. Utrata miejsc pracy z powodu komputeryzacji na szeroką
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skalę powinna być równoważona za pomocą tworzenia nowych modeli biznesowych, takich
jak na przykład gospodarka dzielenia się. Ponadto okres adaptacji może wywołać uczucie
niepewności u niektórych obywateli związane z perspektywami na przyszłość. W tym
kontekście EPL wspiera strategię Komisji Europejskiej dotyczącą jednolitego rynku cyfrowego
(DSM) i nadal promuje ambitne podejście do jej wdrażania przez państwa członkowskie.
Jedynym poszukiwanym celem powinny być jednolite ramy prawne we wszystkich państwach
członkowskich. A Europejskie fundusze strukturalne powinny służyć do wspierania tego celu.
Ponadto EPL wspiera strategie, które dążą do niwelowania istniejących luk w strefie cyfrowej
pomiędzy państwami członkowskimi. EPL jest również przekonana o konieczności
energicznego działania w celu zapewnienia wszystkim obywatelom niezbędnych umiejętności
do rozwoju cyfrowej gospodarki. Dostęp do edukacji i szkoleń, w tym do możliwości
przekwalifikowania i uczenia się przez całe życie, jest najlepszą gwarancją dla obywateli, w
tym dla starszych pracowników, ponieważ oni szczególnie odczuwają zmiany, jakie niesie za
sobą komputeryzacja miejsc pracy. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że komputeryzacja
nie może zastąpić konieczności kontaktu społecznego, zaufania i lokalnych wartości, ani nie
powinna prowadzić do dyskryminacji obywateli, którzy (z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn) nie są w stanie korzystać z narzędzi cyfrowych.
Aby dalej rozwijać pozycję Europy w gospodarce światowej, absolutnie niezbędne jest
wzmocnienie naszych inwestycji w badania i rozwój. Pozwoli to europejskim firmom, małym
i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), przedsiębiorcom indywidualnym, a na koniec wszystkim
obywatelom Europy na korzystanie z nowych technologii i z bardziej wydajnych metod
produkcji. W przeliczeniu na mieszkańca Stany Zjednoczone wydają obecnie dwa razy więcej
niż UE na badania i rozwój. EPL wzywa państwa członkowskie do większego inwestowania
w badania i rozwój oraz do wprowadzania form podatkowych, które sprzyjać będą większym
nakładom na rzecz inwestycji oraz badań i rozwoju. Pozostajemy również zaangażowani
w promowanie inwestycji — opierających się na kryteriach doskonałości — w zakresie
technologii nowej generacji, a także w wykorzystywanie takich mechanizmów, jak "Horyzont
2020", europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz Europejski Fundusz na rzecz
Inwestycji Strategicznych (EFIS) w celu przyspieszenia badań i stymulowania dalszych
innowacji.
Aby to osiągnąć, UE potrzebuje odpowiednio finansowanego, wydajnego i elastycznego
budżetu, który byłby w stanie sprostać wyzwaniom i wykorzystać przyszłe możliwości. Każde
wydane euro powinno wpływać na polepszanie życia ludzi i na dobrobyt oraz bezpieczeństwo.
[ND/GR: dodać: „Dążąc w tym kierunku, powinniśmy zwiększyć publiczne i prywatne
finansowanie programów badawczych i rozwojowych, poprzez zapewnienie zachęt
podatkowych dla wydatków na badania i innowacyjność. Ponadto, EPL powinno
bezustannie łączyć badania naukowe i edukację z procesem produkcyjnym. W celu
przyspieszenia i uproszczenia procedur administracji publicznej, konieczne jest wdrożenie
strategii e-administracji.”]
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Wzmacnianie jednolitego rynku i euro
Wierzymy w naszą Unię gospodarczą i walutową (UGW). W przeszłości przysłużyła się ona
wielu obywatelom Europy i jesteśmy przekonani, że nasza Unia pozostanie źródłem
dobrobytu i stabilności w przyszłości. EPL popiera urzeczywistnienie UGW w oparciu
o podstawowe zasady konwergencji, sprawiedliwości, odporności, elastyczności
i solidarności. W szczególności nie można rozdzielać zasad odpowiedzialności i kontroli oraz
solidarności i odpowiedzialności. Decyzje podejmowane na szczeblu krajowym, wymagają
odpowiedzialności na szczeblu krajowym. [CDU/DE: dodać: „Ta zasada musi być w
szczególności przestrzegana jeśli chodzi zadłużenie krajowe. Odrzucamy emisje
euroobligacji.”] Wyłącznie dzięki zdrowej unii bankowej możemy w pełni chronić krajowe
budżety przed koniecznością ratowania instytucji finansowych. Potrzebujemy Europejskiego
systemu gwarantowania depozytów. Będzie to możliwe jedynie w przypadku znacznego
zredukowania ryzyka w Europejskim systemie bankowym. [CDU/DE: dodać „ Częścią tego jest
zredukowanie zagrożonych kredytów oraz przywilejów regulacyjnych obligacji
rządowych.”] Strefa euro również wymaga większego wysiłku politycznego dla zapewnienia
odpowiednio funkcjonującego jednolitego rynku. W zasadzie chcemy odejść od idei
budowania jednolitego rynku według poszczególnych sektorów. Myślimy o przyszłości,
w której będziemy uważać wszystkie sektory we wszystkich państwach członkowskich za
część jednolitego rynku europejskiego
Zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania
Model społecznej gospodarki rynkowej opiera się na zasadzie, że każdy w stosownym
wymiarze przyczynia się do świadczenia usług, z których my wszyscy korzystamy. Wszystkie
przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości i pochodzenia powinny być ogólnie traktowane
w ten sam sposób. Nie możemy przystać na luki prawne, które umożliwiałyby niektórym
spółkom lub osobom fizycznym uzyskiwanie niedostępnych dla wszystkich korzyści
finansowych lub innych. Musimy zahamować uchylanie się od opodatkowania, które stanowi
złamanie zasad uczciwości, a także unikać obarczania podatkami tylko nielicznych jednostek,
podczas gdy wiele innych ich nie płaci. EPL uważa, że podatki należą do kompetencji
krajowych, ale UE musi także wnieść wkład w walkę przeciw uchylaniu się od opodatkowania.
EPL wzywa państwa członkowskie do tego, by ich krajowe systemy podatkowe traktowały
wszystkie przedsiębiorstwa i osoby sprawiedliwie, w oparciu o zasadę równości, a także aby
podatki były opłacane wówczas, gdy osiągane są zyski, przy jednoczesnym unikaniu
podwójnego opodatkowania. Wzywamy również państwa członkowskie i Komisję Europejską
do podjęcia się wiodącej roli w międzynarodowych wysiłkach na rzecz walki przeciw uchylaniu
się od opodatkowania, w tym za pośrednictwem organizacji takich jak Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
[ND/GR: dodać: „Do walki z kwestiami uchylania się od opodatkowania, konieczne jest
wzmocnienie współpracy i harmonizacja ram podatkowych na szczeblu europejskim oraz
automatyczna wymiana informacji, tak aby umożliwić szybsze i skuteczniejsze działania w
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przypadku transgranicznego uchylania się od opodatkowania, stworzyć bardziej
rygorystyczne i skuteczniejsze ramy działania w przypadku rajów podatkowych, które
zachęcają do nadużyć podatkowych oraz dostosować, na poziomie globalnym, zasady
opodatkowania gospodarki cyfrowej.”]
Kwestie rosnących cen i odbudowa klasy średniej o dużych ambicjach
W niektórych państwach członkowskich koszty zakupu lub wynajmu domu rosną szybciej niż
dochody. W innych państwach członkowskich obciążenie podatkowe dla rodzin z klasy
średniej znacznie wzrosło z powodu kryzysów gospodarczych minionego dziesięciolecia.
Wielu młodych ludzi obawia się życia w gorszych warunkach niż ich rodzice. EPL jest
przekonana, że zwalczanie tych problemów wymaga zapewnienia wszystkim obywatelom
możliwości osiągnięcia wyższego standardu życia dzięki ciężkiej pracy i prywatnej
przedsiębiorczości. EPL popiera ideę, by przywrócić klasę średnią o dużych ambicjach, która
stanowiłaby podstawowy element społeczeństwa, i wspierać zmniejszanie opodatkowania od
zatrudnienia w celu stymulowania wzrostu i inwestycji.
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Projekt dokumentu programowego nr 3 Europejskiej Partii Ludowej (EPL)
Zrównoważona Europa

Mamy tylko jedną planetę, na której możemy mieszkać. Dlatego też musimy gospodarować jej
ograniczonymi zasobami w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z myślą o obecnych
i przyszłych pokoleniach. W porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatycznych oraz
Celach Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ, ustalono ramy umożliwiające
osiągnięcie bardziej zrównoważonej przyszłości. Europejska Partia Ludowa będzie nadal
wspierać czołową rolę Unii Europejskiej w kierowaniu polityką międzynarodową i wewnętrzną
w oparciu o zasady społecznej gospodarki rynkowej. To właśnie w tej szerokiej dziedzinie Unia
Europejska odgrywa główną rolę, odpowiadając na obawy naszych obywateli i pracując nad
poprawą ich życia.
Zaangażowanie w walkę przeciw zmianie klimatu
Podczas gdy troska o przyszłe pokolenia pozostaje istotna, skutki zmiany klimatu są już dziś
odczuwalne. Chcemy, aby Unia Europejska dążyła do zwiększenia wymagań wobec naszych
partnerów.
WewnętrznieEPL wyraziła zadowolenie z powodu przyjęcia celów UE w zakresie zmniejszenia
emisji CO2 do 2030 r. oraz instrumentów legislacyjnych służących osiągnięciu tych celów w
branży przemysłowej, nieprzemysłowej i leśnej. Efektywna cena emisji dwutlenku węgla w
połączeniu z odpowiednią ochroną przed uwalnianiem emisji będzie szczególnie istotna dla tej
polityki, ponieważ pozwoli zaoferować odpowiednią równowagę i zachęty do inwestowania w
rozwiązania niskoemisyjne, a także do kształtowania naszego przyszłego systemu
energetycznego. Celom tym musi towarzyszyć lepsza koordynacja, dlatego też EPL wzywa
wszystkie szczeble władzy do współpracy z odpowiednimi interesariuszami, w tym z
obywatelami, przedstawicielami przemysłu, uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi.
EPL wspiera wszelkie wysiłki zmierzające do wprowadzenia efektywnej ceny emisji dwutlenku
węgla na poziomie międzynarodowym lub przynajmniej w grupie 20 (G20).
Skutki globalnego ocieplenia będą odczuwalne najsilniej w regionach, które już są wrażliwe. .
Zmiana klimatu zwiększy poziom ubóstwa, presję migracyjną i konflikty w krajach
rozwijających się.
Torowanie drogi do przejścia na czystą energię
Produkcja i zużycie energii odpowiadają za około dwóch trzecich ogólnych emisji gazów
cieplarnianych (GHG). W UE 55% emisji pochodzi z sektora energetycznego. Ambitne, ale
realistyczne i potrafiące się dostosować cele skoncentrowane na wykorzystaniu energii
odnawialnej i efektywności energetycznej, w tym między innymi w budynkach, będą istotne
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w nadchodzącym dziesięcioleciu, aby UE mogła osiągnąć swoje cele związane ze
zmniejszeniem emisji CO2. Osiągnięcie celów klimatycznych i energetycznych UE, będzie
wymagało znacznej części inwestycji, które będą nadal stanowić podstawowy wkład w
dekarbonizację całej gospodarki. Dlatego szczególnie ważnym jest zapewnienie, aby te
inwestycje były dokonane i to przy jak najmniejszym koszcie zarówno na poziomie
europejskim, jak i krajowym. EPL wspiera przyspieszenie unii energetycznej i zwiększenie
wykorzystania energii niskoemisyjnej w celu zmniejszenia zależności UE od importu energii
z regionów niestabilnych, zgodnie z prawem państw członkowskich do określania koszyka
energetycznego. Konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie podjęły kroki w celu
zmniejszenia emisji węgla w sektorze energetycznym i aby Unia ułatwiła przejście na czystą
energię.
EPL zapewni rynkowy zakres długoterminowego planowania i inwestycji w innowacje.
Konieczna będzie strategiczna wizja polityki przemysłowej UE, aby chronić konkurencyjność
europejskiego przemysłu poprzez przejście z paliw kopalnych na niskoemisyjne paliwa źródła
energii. Technologie wychwytywania, przechowywania i ponownego wykorzystywania CO 2
mogą dalej wpływać na większe ograniczanie emisji CO2 i będą wyjątkowo istotne dla
regionów, które są jeszcze uzależnione od węgla. W dodatku, wodór o niskiej zawartości węgla
mógłby odgrywać ważną rolę w dekarbonizacji sektorów energetycznego i przemysłowego.
Nie można zapomnieć o wymiarze społecznym tego przejścia na czystą energię, dlatego też
EPL będzie wspierać programy zmian kwalifikacji, umożliwiające obywatelom doskonalenie
zawodowe w miarę zachodzącego postępu technologicznego.
Droga do niskoemisyjnej mobilności
Transport stanowi jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE i w przeciwieństwie do
innych sektorów poziom tych emisji wzrósł w ostatnich latach. Według EPL sektor transportu
drogowego w UE ma ogromny potencjał w zakresie wydajności paliwowej, czystych
i niskoemisyjnych innowacji, zgodnie z realistycznymi propozycjami dotyczącymi redukcji
emisji CO2 i NOx oraz emisji cząstek stałych w celu zapewnienia długoterminowych zmian.
Dlatego dążymy do zrównoważonej i energooszczędnej mobilności, która będzie szanować
środowisko. Obecnie można stwierdzić szybki rozwój wielu obiecujących nowych technologii,
takich jak elektryfikacja pojazdów, wykorzystanie wodoru lub zaawansowanych biopaliw.
Jednak brakuje cudownego środka i zamiast stawiać na jedną konkretną technologię, według
EPL właściwe rozwiązanie znajdziemy dzięki wyborowi określonemu przez rynek
i konsumentów. Ponadto nie wiadomo czy wszystkie technologie odpowiadać będą każdemu
państwu członkowskiemu, zważywszy na różnicę koszyków energetycznych. Dlatego też
należy zbadać wszystkie możliwe rozwiązania proponujące mobilność niskoemisyjną. W
podobny sposób konieczne jest połączenie różnych rodzajów transportu towarowego, ze
szczególnym naciskiem na transport poza drogowy, jak na przykład kolej i statki. Takie
przejście na inny rodzaj transportu, mniej zanieczyszczający i energetycznie bardziej wydajny,
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może pomóc w ograniczeniu ogólnego wpływu branży transportowej na środowisko.
Inteligentne miasta i efektywne planowanie urbanistyczne, ekonomia dzielenia się lub postępy
w technologii samodzielnego prowadzenia pojazdów przyczynią się do zmniejszenia emisji z
transportu. Grupa EPL pragnie, by UE zachęcała do zwiększenia wysiłków międzynarodowych
w celu ograniczenia emisji pochodzących z sektora lotniczego i morskiego. W następstwie
takiego ogólnoświatowego wysiłku potrzebne jest silne zaangażowanie na poziomie UE, aby
zapewnić udział tych branży w realizacji europejskich celów klimatycznych.
Doprowadzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym
Rozwój technologiczny utorował drogę do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w której
odpady mogą stać się cennym źródłem energii. Konieczne jest planowanie cyklu życia
produktu od momentu wyprodukowania do końca jego użytkowania, aby w miejsce
wyrzucania produktów zapewnić ich dalszy obieg. EPL przyjęła z zadowoleniem niedawne
przyjęcie przepisów mających na celu zwiększenie wskaźników recyklingu i ograniczenie
składowania odpadów, aby uniknąć marnowania przez UE 2,5 mld ton surowców. Ponadto
pozwoli to na utworzenie 80 000 nowych miejsc pracy i przyniesie miliardy dlawzrostu
gospodarczego.
Niezbędne jest znalezienie rozwiązania kwestii związanej z zanieczyszczeniem tworzywami
sztucznymi, szczególnie w oceanach. EPL będzie wspierać inicjatywy mające na celu
zapewnienie, aby wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE podlegały
recyklingowi przed końcem następnego dziesięciolecia. Zużycie jednorazowych tworzyw
sztucznych zostanie zmniejszone, a celowe używanie mikrodrobin tworzyw sztucznych będzie
zastrzeżone. Rozwój biogospodarki doprowadzi do zwiększonych wysiłków UE na rzecz
zmniejszenia ilości odpadów przy jednoczesnym zwiększeniu jej konkurencyjności i tworzeniu
związanych z nimi miejsc pracy. Innym krokiem na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym
jest ochronajakości naszej wody pitnej. Ponieważ ogromna ilość odpadów i zanieczyszczenie
tworzywami sztucznymi są problemem ogólnoświatowym, EPL wspiera rosnącą współpracę
międzynarodową przy tych wyzwaniach.
Zrównoważone rolnictwo
Rola europejskiego rolnictwa polega na zapewnieniu naszym obywatelom wystarczającej,
bezpiecznej i wysokiej jakości żywności po rozsądnych cenach, przy jednoczesnym
zapewnieniu rentownego dochodu z gospodarstw rolnych dzięki poprawie konkurencyjności
sektora i rozwojowi obszarów wiejskich w UE. EPL wspiera stałe zmiany w kierunku bardziej
zrównoważonego modelu rolnictwa, skupiającego się na produkcji wysokiej jakości przy
jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania ziemi, wody i energii, a także zmniejszaniu emisji
i dostosowywaniu się do zmian klimatycznych. Przyszła wspólna polityka rolna będzie nadal
umożliwiać rolnikom ochronę gleby, wody, powietrza, ochronę różnorodności biologicznej
i poprawę dobrostanu zwierząt w UE. Zrównoważone stosowanie pestycydów powinno nadal
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polegać na praktykach rolniczych zgodnych z zasadami opartymi na polityce bazującej na
nauce. Przyszła wspólna polityka rolna zapewni rolnikom odpowiednie wsparcie w osiąganiu
tych celów. Nacisk na zdrowe odżywianie pomoże w zwalczaniu otyłości i niedożywienia.
Jednocześnie dla EPL wyjątkowo istotne jest to, aby nasi obywatele mogli cieszyć się taką samą
jakością żywności we wszystkich państwach członkowskich. Inteligentna gospodarka rolna
i precyzyjne rolnictwo mogą dodatkowo prowadzić do ekologizacji, tworząc nowe miejsca
pracy na obszarach wiejskich i umożliwiając odnowę pokoleniową.
Tworzenie zielonych miejsc pracy i zachęcanie do innowacji
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną stanowi wielką szansę dla UE. Inwestycje w innowacje
przemysłowe i czyste technologie pobudzą wzrost i konkurencyjność, zwiększą przyszłe
umiejętności i stworzą miliony miejsc pracy. W tym kontekście istotne jest, aby UE i jej
państwa członkowskie wspierały ukierunkowaną edukację, a w szczególności wspomagały
strategie dążące do tego, by więcej kobiet znalazło się w tych sferach edukacji. EPL chce, aby
europejski przemysł pozostał w Europie i prowadził do zmian. Wspieranie badań i rozwoju
w UE może pozwolić jej na nadrobienie zaległości w porównaniu z konkurencją i zdobycie
pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji. Osiągnięcie efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji CO2 umożliwi jeszcze większe usprawnienie naszych gospodarek przez
obniżenie kosztów i tworzenie oszczędności. EPL , zapewni, że małe i średnie przedsiębiorstwa
są gotowe do przejścia na niskoemisyjną gospodarkę i mogą zdobyć niezbędne nowe
umiejętności. Przyszły budżet UE powinien również odzwierciedlać te priorytety.

4

Projekt dokumentu programowego nr 4 Europejskiej Partii Ludowej (EPL)
Europa, która broni naszych wartości i naszych interesów na świecie

Wraz ze zmianami zachodzącymi na świecie i pojawianiem się coraz liczniejszych wyzwań
związanych z bezpieczeństwem, obywatele Europy oczekują od Unii lepszej ochrony przed
pojawiającymi się zagrożeniami. EPL jest szczególnie aktywna w dziedzinie promowania
współpracy euroatlantyckiej i wzmocnienia roli UE w zakresie obrony i bezpieczeństwa.
Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie, który staje się coraz bardziej niestabilny,
Europejczycy muszą bardziej niż kiedykolwiek wziąć swój los we własne ręce. Potrzebujemy
europejskiej unii bezpieczeństwa i obrony, która zajmie się zagrożeniami bezpieczeństwa
dzisiaj i w przyszłości, a także będzie zdolna do skupienia się na naszej własnej odporności,
zapobiegania zagrożeniom pojawiającym się w naszym sąsiedztwie i pomagania w
rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem na skalę światową. I musimy
dokonać tego w koordynacji z naszymi partnerami transatlantyckimi i NATO.
Nasze wartości leżą w naszym interesie
Unia Europejska opiera się na zasadach, które mają na celu zapewnienie pokoju, naszego stylu
życia, demokracji i dobrobytu, równości i praw człowieka. Jedynym bezpiecznym światem jest
wielostronny świat oparty na zasadach. Dyktatury i autorytarne reżimy nie posiadają tych
wartości, a zatem zawsze będą źródłem niestabilności i nieprzewidywalności, podważając
oparty na zasadach porządek międzynarodowy. Wspieranie demokracji i praworządności,
zarówno w UE, jak i na całym świecie, musi pozostać fundamentem naszej polityki. Ponadto
zmniejszająca się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego w krajach autorytarnych może
stanowić zagrożenie dla naszej własnej wolności. Powinniśmy dążyć do powstrzymania
rozprzestrzeniającego się autorytaryzmu i zmniejszenia jego wpływu na nasze własne
społeczeństwa. Globalne wsparcie demokracji można osiągnąć dzięki rozwijaniu ściślejszych
więzów ze społeczeństwem obywatelskim za pośrednictwem takich organizacji, jak Europejski
Fundusz na rzecz Demokracji. Ponadto dobre rządzenie powinno nabrać większego znaczenia
w naszych wysiłkach na rzecz zapewnienia stabilności dotkniętym regionom. Na całym świecie
ruchy demokratyczne bez strategii dobrego rządzenia tracą władzę, albo uciekają się do
niedemokratycznych środków, by ją utrzymać. W tych wysiłkach musimy zwiększyć
koordynację z naszymi partnerami transatlantyckimi, a zwłaszcza z Kongresem Stanów
Zjednoczonych i społeczeństwem obywatelskim, z przyjaznymi i demokratycznymi rządami na
całym świecie, a także z instytucjami ponadnarodowymi. Uwarunkowania polityczne muszą
pozostać elementem wszystkich form współpracy gospodarczej z naszymi partnerami. W
każdej umowie należy uwzględniać zachęty do umacniania praworządności, demokracji i praw
obywatelskich, a następnie wprowadzać je w życie.
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Nasza siła stanowi naszą najlepszą obronę
Dzisiaj zagrożenia dla naszego sposobu życia, wolności i dobrobytu nie pochodzą wyłącznie z
zewnątrz. Od 2015 r. terroryzm dżihadystów stał się zagrożeniem zarówno wewnętrznym, jak
i zewnętrznym. Zagrożenie to wzmacniają gracze, którzy mają możliwość działania na skalę
światową, jak np. Al-Kaida i ISIS / Daisz. Innym pojawiającym się zagrożeniem są próby
wpływania na naszą politykę i społeczeństwa poprzez korupcję polityczną, cyberwojnę,
dezinformację oraz bezpośrednie lub pośrednie wspieranie partii i ruchów. Najbardziej
wyraźnym przykładem jest Federacja Rosyjska, ale również Chiny, Turcja i niektóre państwa
Zatoki perskiej, które zaczęły coraz intensywniej interweniować w UE i jej sąsiedztwie. W
rezultacie wyzwania zewnętrzne stały się zagrożeniami wewnętrznymi.
Obrona przed tymi nowymi lub zwiększonymi zagrożeniami zaczyna się u nas w domu.
Państwa członkowskie powinny doskonalić swoją infrastrukturę, by zabezpieczyć ją przed
atakami cybernetycznymi, a także rozwijać możliwości cyberobrony. UE powinna pełnić rolę
koordynatora w tym zakresie, promować „najlepsze praktyki” i awansować istniejącą
jednostkę cybernetyczną Europolu do stopnia prawdziwej europejskiej brygady
cybernetycznej w celu poprawienia naszego potencjału obronnego. Potencjał ten musi
obejmować środki umożliwiające przeciwdziałanie wojnie informacyjnej. Ponadto państwa
członkowskie powinny rozwinąć swój potencjał w zakresie komunikacji strategicznej i
zapobiegania dezinformacji. Sama UE powinna wzmocnić swój zespół ds. komunikacji
strategicznej dotyczącej Wschodu (ang. East Stratcom Team) w Europejskiej Służbie Działań
Zewnętrznych (ESDZ). Należy wzmocnić współpracę wywiadowczą i policyjną: Wymaga to
inicjatyw umacniających zaufanie między państwami członkowskimi i ich władzami.
Gwałtowny radykalizm polityczny, a zwłaszcza ekstremizm islamistyczny należy zwalczać z
większą determinacją, korzystając ze strategicznego przewidywania we wszystkich państwach
członkowskich. Należy dokładniej badać inwestycje zagraniczne, a zwłaszcza rosyjskie i
chińskie, zwłaszcza w sektorach takich jak media, infrastruktura strategiczna i technologia. UE
musi doskonalić swoje możliwości monitorowania w tym zakresie, a państwa członkowskie
powinny być bardziej otwarte na zalecenia instytucji unijnych. Sankcje ekonomiczne,
dyplomatyczne i polityczne, kierujące się w szczególności do jednostek, muszą pozostać
narzędziem naszego arsenału reakcji na bezpośrednie, zewnętrzne agresje na naszym
terytorium.
Europejczycy powinni jeszcze bardziej pamiętać o konieczności zapewnienia sobie swojego
własnego bezpieczeństwa. Należy przygotować odpowiednie struktury do niesienia cywilnej
pomocy siłom zbrojnym w przypadku hybrydowych ataków i wojny. Kraje nordyckie i bałtyckie
przodują pod tym względem. Mobilność wojskową w UE należy wzmocnić poprzez
wzmocnioną standaryzację infrastruktury transportowej, biorąc pod uwagę wymagania
konstytucyjne poszczególnych państw. Wszystkie państwa członkowskie UE powinny dążyć do
wydania co najmniej 2% PKB na obronę do 2025 r. Jednocześnie z zadowoleniem przyjmujemy
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utworzenie Europejskiego Funduszu Obrony w 2017 r. Przyczyni się on do współpracy i
oszczędności wydatków między państwami członkowskimi w zakresie opracowywania
najnowocześniejszej i kompatybilnej technologii obronnej oraz do zamówień sprzętu, w tym
wzmocnienia Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Doprowadzi też do bardziej efektywnego
wykorzystania pieniędzy podatników. Ponadto należy wzmocnić potencjał interwencyjny UE:
dlatego potrzebujemy wspólnej siły interwencyjnej. Konieczne jest rozbudowanie systemu
stałej współpracy strukturalnej (PESCO), aby umożliwić nam współpracę w zakresie obrony,
obejmującą między innymi lepsze unijne struktury dowodzenia i kontroli. Potrzebujemy
zintegrowanego rynku obronnego i znacznie ulepszonego łączenia zasobów w dziedzinie
badań i rozwoju. Na dalszym etapie procesu Brexitu współpraca w zakresie bezpieczeństwa, a
zwłaszcza w zakresie terroryzmu i zagrożeń hybrydowych, będzie ważnym elementem
przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią. Koordynacja i współpraca między NATO a
Unią Europejską muszą być stale i konsekwetnie wzmacniane i pogłębiane, zwłaszcza jeśli
chodzi o cyberwojnę i hybrydową agresję przeciwko nam. Musimy również pracować nad
naszą wewnętrzną odpornością cywilną za pomocą programów zwiększających świadomość
naszych obywateli w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz przyczyniających się do
wzmocnienia naszych europejskich wartości.
Bezpieczeństwo naszych sąsiadów jest naszym bezpieczeństwem
To, co dzieje się we wschodnich i południowych regionach, które sąsiadują z nami, ma
bezpośredni wpływ na nas. Ubóstwo, niestabilność, korupcja, brak praworządności, wojna
hybrydowa, zamrożone konflikty, wojna domowa i duża liczba uchodźców to bezpośrednie
wyzwania dla społeczeństw europejskich. Dlatego w naszym bezpośrednim interesie leży
wzmocnienie demokracji, praworządności i dobrych rządów, a także wspieranie rozwoju
gospodarczego w regionach, które z nami sąsiadują.
Pomoc przedakcesyjna UE na Bałkanach Zachodnich wymaga sprawiedliwego i
rygorystycznego podejścia. Będzie ona wymagać większej uwagi i szerszego zakresu
współpracy, a także przestrzegania ścisłych warunków w oparciu o potwierdzone kryteria
kopenhaskie zgodnie z określeniem strategii Komisji Europejskiej dotyczącej Bałkanów
Zachodnich. Zwalczanie korupcji, ustanawianie rządów prawa i wzmacnianie niezależności
wymiaru sprawiedliwości są jednym z podstawowych warunków przystąpienia do Unii.
Nalegamy, aby wszystkie wstępne warunki członkostwa w Unii były w pełni i w sposób
zrównoważony spełniane przez państwa kandydujące. Należy zwiększyć wysiłki na rzecz
pojednania za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy
transgranicznej i regionalnej z wykorzystaniem integracji rynkowej. Dzięki szczególnej uwadze
i silniejszemu zaangażowaniu UE należy przeciwdziałać próbom podmiotów zewnętrznych
dążących do zwiększenia swojego wpływu i zdestabilizowania sytuacji w Europie.

3

Partnerstwa strategiczne należy budować zarówno z rządami, jak i społeczeństwami w Europie
Wschodniej. Należy wspierać Ukrainę w jej nieustających wysiłkach na rzecz zwalczania
rosyjskiej agresji, walki z korupcją, reformy gospodarki i administracji publicznej oraz
wzmocnienia praworządności. Agresja Rosji wobec jej sąsiadów musi zostać nazwana po
imieniu, a Unia powinna udzielić na nią zdecydowanej i wspólnej odpowiedzi. Niezbędne jest
zarówno posiadanie siły wojskowej jak i prowadzenie konstruktywnego dialogu z Rosją. Nie
zgodzimy się na to, aby Rosja ustalała ramy polityczne w regionie.
Należy również budować strategiczne partnerstwa z naszymi południowymi sąsiadami i
zorientowaną na projekty współpracę między lokalnymi społecznościami. Należy wzmocnić
ramy współpracy eurośródziemnomorskiej dzięki lepszemu wykorzystaniu dostępu do rynku
w celu wspierania rozwoju gospodarczego w krajach partnerskich. Po Drugiej Wojnie
Światowej „Plan Marshalla” został zapoczątkowany przez Amerykanów, aby pomóc w
odbudowie gospodarek zachodnioeuropejskich. Przyczynił się on w dużej mierze do
odbudowania naszego kontynentu. Pomógł nam w organizacji naszej własnej pomocy. W
nadchodzących latach i dziesięcioleciach będziemy musieli opracować strategię, aby pomóc
Afrykanom w organizacji ich własnej pomocy, w poprawieniu ich warunków życia, rozwoju
gospodarczego i bezpieczeństwa, aby mogli zapewnić sobie lepszą przyszłość w obliczu
szybkiego wzrostu demograficznego. Plan Marshalla dla Afryki powinien opierać się na
projektach obejmujących bezpieczeństwo, dobre rządzenie, żywność, zdrowie i edukację, a
także wdrażać inicjatywy, które będą mieć długoterminowy wpływ i będą służyć również
interesom Europy na kontynencie. W międzyczasie UE i jej państwa członkowskie powinny
dotrzymać zobowiązań traktatowych w zakresie współpracy na rzecz rozwoju oraz swoich
międzynarodowych zobowiązań w zakresie osiągnięcia celu oficjalnej pomocy rozwojowej
(ODA) na poziomie 0,7%.
Stawianie czoła nowym wyzwaniom w wielostronnym porządku opartym na zasadach
W przypadku powrotu do świata wielkiej konkurencji i protekcjonizmu nie będziemy w stanie
utrzymać wolności i dobrobytu u siebie. Niezbędny jest swobodny i sprawiedliwy handel oraz
skuteczne i wielostronne instytucje. Światowa Organizacja Handlu powinna być jedynym
właściwym forum do rozstrzygania sporów handlowych. Powinna być szanowana i
wzmocniona. System Organizacji Narodów Zjednoczonych, pomimo swoich niedociągnięć,
pozostaje naszą najlepszą nadzieją na niedopuszczenie do powrotu do niebezpiecznego
świata, w którym silniejsze kraje ustalają swoje własne międzynarodowe prawa. Dlatego też
UE powinna konsekwentnie wspierać Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości,
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze i inne wielostronne instytucje. Ponadto należy
wzmocnić system globalnych traktatów, takich jak paryskie porozumienie klimatyczne. We
wszystkich tych przypadkach powinniśmy poświęcić więcej energii, aby zwrócić uwagę
naszych globalnych partnerów, w tym obecnego rządu Stanów Zjednoczonych, na zagrożenia
związane z osłabieniem ogólnoświatowego, liberalnego globalnego porządku. W takich
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przypadkach musimy również współpracować z prawodawcami, regionami i społeczeństwem
obywatelskim, aby zrównoważyć potencjalnie niechętne do współpracy rządy krajowe.
Europa była punktem wyjścia dla rozwoju wolności i nowoczesności. Jej fundamenty to
judaizm i chrześcijaństwo, filozofia grecka i prawo rzymskie, oświecenie i humanizm, a także
atrakcyjność Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. To jest nasza siła przekonywania.
Ale dzisiaj musimy dodać do niej siłę wojskową i potencjał cywilno-wojskowy. A przede
wszystkim musimy rozpoznać okazję, wykorzystać nasze nowo odkryte poczucie celu, aby
stworzyć bezpieczniejszą Europę w bezpieczniejszym świecie.
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