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Inledning

001. Europeiska unionen och dess medlemsstater står inför en rad svåra och aldrig tidigare
skådade utmaningar. Å andra sidan står de också inför viktiga nya möjligheter. Om
utmaningarna förblir obesvarade och möjligheterna outnyttjade, riskerar Europa en
permanent kris, stagnation och tillbakagång. Men om vi antar utmaningen och drar nytta av
vår potential kan vi lämna krisen bakom oss och leda Europa till ökad styrka och välstånd.

002. Vår politiska familj är den drivande kraften för den europeiska integrationen. De
europeiska kristdemokraterna grundades 1976 — som det första europeiska partiet —
Europeiska folkpartiet. Det har blivit ett mitten- och mitten-högerparti. Efter kalla krigets slut
för två decennier sedan hjälpte vi till att lägga grunden för ett enat och fritt Europa. 1990-talet
visade sig vara ett årtionde präglat av en konsoliderad integration och förberedelser för en
snabb utvidgning av de euroatlantiska institutionerna. 1990-talet var ett decennium styrt av en
känsla av optimism om den globala spridningen av liberal demokrati och social
marknadsekonomi. EPP gick i bräschen för denna utveckling. Följaktligen speglar vårt
Atenprogram 1992 om grundläggande principer denna anda; precis som Berlinförklaringen
2001, ”En union av värden”, återspeglar den utvidgade EPP-familjen inför anslutningen av
Central- och Östeuropas demokratier till unionen.

003. Över hela världen kvarstår utmaningarna med att bekämpa fattigdom, våld, brist på
respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. Under årtiondet efter 2000 har
dessutom nya utmaningar dykt upp. Globalt befinner sig västvärlden i en aldrig tidigare
skådad och intensifierad global konkurrens med framväxande ekonomiska stormakter. Medan
demokratiska idéer sprids i vissa delar av världen har förklätt auktoritärt styre och
fundamentalistiskt, anti-västerländskt tänkandet blivit mer akut på annat håll. Denna situation
kräver ett ännu närmare transatlantiskt partnerskap. Klimatförändringar, miljöförstöring,
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utarmningen av naturresurser, vågor av migration, global marknadsvolatilitet, sönderfallande
stater, terrorism och gränsöverskridande kriminella nätverk kräver ett bättre samarbete på
global nivå.

004. Efter att ha reformerat sina strukturer i en lång och komplicerad process, står nu
Europeiska unionen inför behovet av att förbättra sin ekonomiska och politiska styrning i
grunden. EU måste också återfå sin tidigare konkurrenskraft och inkluderande tillväxt samt
fortsätta arbetet med att öka medborgarnas förtroende för EU-institutionerna och det
europeiska projektet. Konfronterat med flera demografiska utmaningar planerar nu EU och
dess medlemsstater en period av skuldminskning av enorm omfattning. Några exempel på
dessa utmaningar är åldrande befolkningar, nödvändigheten av att integrera ett stort antal
invandrare effektivare och snabbare, ofta med teknikdrivna förändringar, i samhället, och ge
yngre generationer möjligheter. Civilsamhället och det civila samhällets organisationer
kommer att bli viktigare än någonsin.

005. Alla dessa utmaningar, globala och europeiska, kollektiva och individuella, kan bara
adresseras framgångsrikt på grundval av grundläggande värden. Dessa värden har varit
desamma de senaste två decennierna. EPP har nästan fördubblat antalet medlemspartier
sedan 2000. Speciellt från Central- och Östeuropa har mittenpartier och mitten-högerpartier
anslutit sig till EPP, vilket ökar den politiska räckvidden för vår familj och berikar den med
nytänkande som har sitt ursprung i deras historiska erfarenheter. Efter att ha bidragit till
befrielsen av sina länder från kommunismen är dessa partier fullt medvetna, mer än andra,
om att frihet och mänskliga rättigheter inte kan tas för givet och måste skyddas varje dag.
Tillsammans, i en politisk familj som nu är bredare än någonsin, bekräftar vi därför på nytt vårt
engagemang för EPP:s gemensamma kärnvärden.

006. Dessa värden är: ett värdigt mänskligt liv i varje skede av dess existens, frihet och
ansvar, jämlikhet och rättvisa, sanning, solidaritet och subsidiaritet. Den kristna bilden av
människan är deras utgångspunkt. Att uppnå det gemensamma bästa är deras slutgiltiga mål.
För deras genomförande är ett starkt civilsamhälle ett måste. I vår strävan att uppnå detta
vägleds vi av förnuft och historiska erfarenheter. Våra politiska och samhälleliga val är
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inspirerade av det ständiga behovet av förändring och korrekt användning av instrument för
att uppnå denna förändring, liksom respekt för historien och för hur våra värden har erkänts
och deras tolkning utvecklats.

007. Vi är övertygade om att utan ett starkare EU vid denna tidpunkt kan det gemensamma
bästa inte uppnås och våra kärnvärden kan inte genomföras. För denna union är liberal
demokrati och en social marknadsekonomi utmärkande egenskaper. Ett starkare EU kräver
mer samarbete och att man i vissa frågor upprätthåller och utvidgar användningen av
gemenskapsmetoden i EU:s beslutsfattande. Stödet från våra medborgare för det europeiska
projektet kommer att vara avgörande för dess framtida framgångar. När de yngre
generationerna ofta tar fred, välstånd och säkerhet för givet, måste vi förklara mer effektivt att
freden och välståndet som vi nu åtnjuter till största delen sedan slutet av andra världskriget är
resultatet av klok och modig politik, politik som har gett upphov till Europeiska unionen och
har burit upp den under hela dess vidareutveckling. Vi måste likaså förklara att de
ekonomiska fördelarna som härrör från den europeiska integrationen kraftigt uppväger
kostnaderna.

008. I sin kombination bildar dessa kärnvärden och instrument en sammanhängande helhet
som skiljer oss från alla våra politiska konkurrenter. Socialism och en radikal miljörörelse ger
inte frihet, personligt ansvar och subsidiaritet samma prioritering. Libertarianism tar inte
hänsyn till solidaritet och inneboende värden. Populism och radikal miljörörelse strider mot
framsteg, demokrati och en social marknadsekonomi. Populism, nationalism och EU-skepsis
är oförenligt med ett starkt och effektivt EU som kan möta framtidens utmaningar.

009. Europeiska unionen har stått inför en allvarlig ekonomisk kris som har sina rötter i
årtionden av överkonsumtion, bristande konkurrenskraft hos vissa medlemsstater, felaktiga
rutiner och bristande reglering på finansmarknaderna samt otillräckliga mekanismer för att
lösa grundläggande problem i medlemsstaterna och på EU-nivå. För att återgå till en hållbar
ekonomisk tillväxt och säkra en god framtid i hela unionen måste vi få fler människor att
arbeta och arbeta längre. Detta är bara möjligt utifrån de värderingar som vår politiska familj
värnar. Vi kommer att behöva vidareutveckla den ekonomiska och monetära unionen, stärka
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den ekonomiska styrningen och utveckla bättre och effektivare instrument för samordning i
skatte- och gränsöverskridande socialpolitik. Vi måste också ständigt arbeta med att öka vår
konkurrenskraft på de globaliserade marknaderna, samt befria outnyttjade tillväxtmöjligheter
och protektionistiska och fragmenterade marknader från överreglering och byråkrati. Vi vet att
allt detta inte kommer att vara enkelt, men om vår politiska familj inte tar itu med dessa
utmaningar kommer ingen annan att göra det heller.

010. För tjugo år sedan var Europa segervisst. Sedan dess har nya risker ackumulerats, men
enorma framsteg har gjorts för att göra Europa mer stabilt och välmående. Vår politiska familj
har spelat, och kommer att fortsätta att spela, en ledande roll i denna process. Vi har kunnat
och kommer att kunna göra det genom att följa våra kärnvärden samtidigt som vi anpassar
våra strategier efter dagens och morgondagens utmaningar. Våra uppgifter framåt är att
stärka Europas målmedvetenhet och riktning och bekräfta dessa värden, tillämpa dem på de
utmaningar och möjligheter som vi står inför, och utifrån dessa värden utveckla de politiska
strategier som kommer att hjälpa EU att övervinna denna kritiska tid. Tillsammans kan vi
bygga ett Europa som är stabilt, fritt och välmående, säkert för våra barn och bra för världen.

Del I: Värden

Begreppet människan

101. Vi, medlemspartierna i EPP, bekräftar varje människas omistliga värdighet från början
och i varje fas av sin existens. Vi betraktar människan som subjekt och inte som ett historiskt
objekt. Eftersom vi erkänner judisk-kristna värden och det hellensk-romerska arvet som våra
grundvalar, betraktar vi varje man och varje kvinna som en unik människa vilken som person
är oersättlig, helt oreducerbar, av naturen fri, och öppen för transcendens. Framför allt hävdar
vi att alla män och alla kvinnor har samma naturliga värdighet och betydelse och att de därför
är lika till sin natur. De delar samma rättigheter och skyldigheter.

102. Vi sätter stort värde på en bra balans mellan tradition och modernitet; i själva verket
kompletterar de varandra. Å ena sidan respekterar vi de definierande institutionerna och
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värden i europeisk historia och stabiliteten och sammanhållningen i dess samhälle. Å andra
sidan vägleds vi av de två grundläggande begreppen som utgör roten till modernitet:
Framsteg, idén att vi kan och måste arbeta för en bättre framtid genom ständig förändring och
europeisk upplysning i dess vädjan att använda förnuftet för att befria oss från allt
självframkallat beroende.

103. Eftersom människor är fria, ansvarsfulla och beroende av varandra, deltar de i
byggandet och förbättringen av samhället.

104. Frihet är inneboende i människans natur. Det innebär att varje person har rätten och
skyldigheten att vara fullt ansvarig för sina handlingar och att dela ansvaret gentemot sin
granne och jorden för integriteten hos den skapade världen.

105. Framsteg är ett resultat av flera försök att nå det gemensamma bästa via olika vägar,
genom prövningar, fel och dialog. Sanningen är inte automatiskt tillgänglig för människan och
människan är av naturen felbar. Därför erkänner vi att det är omöjligt för någon att tänka sig,
för att inte tala om att skapa, ett perfekt samhälle fritt från all smärta eller konflikt. Vi avvisar
alla former av totalitarism baserad på en sådan strävan. Varje människa är kapabel att ha,
följa och revidera sin egen uppfattning av godhet. Den demokratiska statsformen behandlar
med samma respekt och berör människor med olika uppfattningar om godhet, förutsatt att de
uttrycks i enlighet med värden av tolerans och är demokratiska.

106. EPP:s tanke och politiska handling bygger på fundamentala, av varandra beroende, lika
viktiga och universellt gällande värden: frihet och ansvar, grundläggande jämlikhet, rättvisa,
sanning och solidaritet, liksom subsidiaritetsprincipen. Vi anser att dessa värden är
universella, inte enbart västerländska, även om de historiskt sett har uppstått i västvärlden
och utvecklats i dialog med andra kulturer. Detta avser i synnerhet jämställdhet mellan
kvinnor och män, separationen mellan statliga myndigheter och religiösa institutioner,
maktdelning, demokrati och rättsstatsprincipen.
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Frihet och ansvar

107. I mer än två decennier har vi levt i ett Europa som är mer enat och friare än någonsin
tidigare. Detta beror delvis på den europeiska integrationsprocessen, som har varit
framgångsrikt bortom alla förväntningar. Men det beror också på befrielsen av Central- och
Östeuropa från totalitär kommunism och delar av södra Europa från auktoritärt styre.
Upplevelsen av att ha avskaffat totalitarism och diktatur och av att berövas grundläggande
individuella och politiska rättigheter samt att kämpa för frihet, där det personliga
välbefinnandet sätts på spel, ibland med livet som insats, har berikat hela Europa. I vår
politiska familj har det konsoliderat ett irreversibelt engagemang för människans frihet och ett
orubblig förkastande av totalitärt och auktoritärt styre. Trots att det har gått 20 år kan (och
bör) inte dessa partier som har verkat i före detta kommunistländer slå sig till ro i sina
ansträngningar att införa och upprätthålla demokratiska värden på grund av inbyggda och
seglivade autokratiska traditioner, eller på grund av en låtsad omvandling till europeiska
standarder av efterträdarna för de tidigare kommunistiska partierna.

108. Vi tror att verklig frihet innebär självständighet och ansvar, inte oansvarig
självständighet. Sann rättvisa och solidaritet kan inte existera om inte frihet accepteras av alla
som en nödvändig förutsättning.

109. Enligt detta koncept delar alla ansvaret gentemot integriteten hos den skapade världen.
Personer, grupper, samhällen, folk, nationer och stater är därför ansvariga för sina handlingar
i förhållande till varje nu levande och framtida människa, då dem alla är unika delar av den
skapade världen.

110. Det är anledningen till att EPP försöker göra det möjligt för alla att i sin vardag åtnjuta de
oförytterliga rättigheter som tillerkänns alla. Detta handlar både om rätten att utveckla och
använda sina gåvor, talanger och förmågor till fullo, och å andra sidan, skyldigheten att
erbjuda dessa i samhällets tjänst och att i alla lägen sträva efter att tillämpa värden som
rättvisa och solidaritet i relationerna med andra.
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111. Myndigheterna får sin legitimitet från kravet att fastställa lämpliga villkor för allas
personliga utveckling, individuellt såväl som i en samhällskontext. Varje myndighet, privat
eller offentlig, och oavsett på vilken nivå den verkar, måste därför skydda det allmänna
intresset och det gemensamma bästa för mänskligheten med särskild uppmärksamhet på de
fattigaste och mest utsatta under alla omständigheter.

112. Det gemensamma bästa får inte förväxlas med summan av individuella intressen. Dock
måste dessa intressen alltid vara förenliga med en respekt för varje persons rättigheter:
individuella, civila och politiska, ekonomiska och sociala, religiösa, kulturella och kollektiva.

113. Folkens rätt till självbestämmande och det fria utövandet av deras legitima rättigheter
kan inte åberopas för att neka någon person att utöva och åtnjuta sina grundläggande
rättigheter eller för att leda människor längs en väg kantad av våld.

114. Denna respekt för andras frihet och jämlikhet bör enligt EPP:s åsikt, också erkännas på
det sätt som vi interagerar, diskuterar och kommunicerar med varandra, särskilt i offentliga
debatter, oavsett andras åsikt och övertygelse, och på det sätt som vi hänvisar till andra
grupper, deras övertygelser, minoriteter och institutioner.

115. Vi anser att det är nödvändigt att respektera rätten till vapenvägran.

Värdighet och grundläggande jämställdhet

116. Alla människor har lika rättigheter, eftersom de är utrustade med samma värdighet
baserat på den mänskliga naturen. I relationer med andra är därför varje persons frihet
begränsad av en respekt för andras frihet och värdighet som härrör från erkännandet av
denna grundläggande jämlikhet. Trots sina skillnader när det gäller gåvor, talanger och
förmågor, måste varje person kunna uppnå personlig utveckling i frihet och jämlikhet,
oberoende av hens ursprung, kön, ålder, ras, sexuella läggning, nationalitet, religion,
övertygelse, sociala status eller hälsotillstånd.
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Rättvisa

117. Från begreppet rättvisa följer att de nödvändiga villkoren för individer och även deras
samhällen, beroende på deras natur och mål, att utöva sin frihet, måste garanteras i alla
lägen. Det är kännetecknande för rättvisa att tillskriva varje individ dennes plikter och att aktivt
sträva efter större jämställdhet och ett liv i samhället baserat på ömsesidig respekt. Det
åligger staten, arbetsmarknadens parter och civilsamhället att säkerställa social rättvisa
genom lagstiftning, partnerskap och deltagande på alla nivåer — privata, nationella och
internationella.

118. En dimension av rättvisa är respekt för lagen och dess opartiska tillämpning.
Medborgarna måste vara lika inför lagen. Lagar utvecklas ständigt i samklang med
dynamiken i civilisationen och tekniska framstegen, men de måste alltid respektera mänsklig
värdighet och mänskliga rättigheter och de måste fritt accepteras av människor och deras
samhällen.

119. Lagar måste utvecklas på grundval av allmän respekt för människans grundläggande
och obestridliga rättigheter, enligt definitionen i 1948 års allmänna förklaring om mänskliga
rättigheter, 1950 års Europakonvention om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna,

och

stadgan

om

de

grundläggande

rättigheterna

som

bekräftades

i

Lissabonfördraget 2009.

120. Rättvisa kan inte vara godtycklig eller förväxlas med majoritetens diktatur. Den kräver
respekt för minoriteten, till vilken ingen majoritet kan förneka det fria utövandet av sina
rättigheter, och den kräver att man avstår från införandet av åtgärder och politik som inte är
förenliga med grundläggande mänskliga rättigheter.

Solidaritet

121. Rättvisa och solidaritet är oupplösligt förbundna med varandra. Eftersom allt som händer
en person har återverkningar för andra innebär solidaritet en medvetenhet om människors
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ömsesidiga beroende och samhörighet. Det innebär också praktisk handling, delning, effektivt
bistånd, och rättigheter och skyldigheter i förhållande till individer och deras samhällen.

122. Solidaritet är ett gemensamt ansvar: de starka bör hjälpa de behövande, som i sin tur
måste anstränga sig för att förbättra sin situation efter förmåga.

123. I bekräftelsen av mänsklighetens enhet i tid och rum, ser vi solidaritet inte bara
horisontellt mellan människor i alla generationer och alla platser, utan även vertikalt; med
hänvisning till kommande generationers legitima intressen och med respekt för den skapade
världen.

124. Solidaritet börjar hemma, i familjen, och är nödvändig för det gemensamma bästa i
samhällen, nationer och EU som helhet. Subsidiaritetsprincipen kräver att solidaritet alltid
balanseras mot begreppen individuellt ansvar och självförverkligande. I globaliseringens
tidevarv är solidaritet och förkastandet av girighet ett uttryck för ett erkännande av det globala
gemensamma bästa. Det ömsesidiga beroendet och gemensamma politiska ödet i EU:s
medlemsstater kräver europeisk solidaritet. Institutionaliserad solidaritet mellan EU:s
medlemsstater bör emellertid kräva av medlemsstaterna att de tar sitt juridiska ansvar.

Respekt för jordens integritet och den skapade världen

125. Vi motsätter oss en oreflekterad och orättvis exploatering av jorden, utan respekt för
naturens begränsade självregenererande potential. Vårt begrepp om människan kräver
ansvarsfull hantering av jorden i syfte att tillfredsställa allas rättfärdiga behov och förbättra
levnadsvillkoren och livskvaliteten för alla, samtidigt som man säkerställer en hållbar
utveckling för att skydda kommande generationers legitima intressen. Detta innebär att avstå
från sådan politik och metoder vars framtida konsekvenser vi inte kan överblicka, i enlighet
med försiktighetsprincipen. Vi uppmuntrar ny teknik, forskning och innovation eftersom de är
nyckeln till en hållbar utveckling. EU måste spela en ledande roll på detta område.
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126. Därför bör vi fullt ut utöva vårt personliga, nationella och europeiska ansvar för att
hantera problemet med klimatförändringar och vi bör arbeta på alla nivåer för att minska
denna försämring och anpassa oss till dess konsekvenser.

127. Höga miljö- och sociala standarder är en förutsättning för goda levnadsvillkor. Vi tror på
människors goda omdöme. Lagar bör skapa en lämplig ram för ett välgrundat och motiverat
beslut.

Subsidiaritet och mångfald

128. Vi anser att demokrati är en förutsättning för människors liv i egenskap av medborgare
och för välmående samhällen. Demokrati bygger alltid på rättsstatsprincipen, maktdelning och
fria val. Medborgarnas deltagande i det offentliga livet och i beslut som rör alla är en viktig del
av demokratin. Vi betraktar medborgarnas deltagande på alla nivåer som ett oumbärligt
medel för att uppnå en verklig demokrati.

129. Subsidiaritetsprincipen innebär att makten måste utövas på den nivå där det är både
mest effektivt och närmast medborgarna under förutsättning att den kan utövas på den nivån.
Politik, åtgärder och regelverk som är mest effektiva på EU-nivå bör överföras till Europeiska
unionen, medan uppgifter som kan utföras på ett adekvat sätt på en lägre nivå inte måste
överföras till en högre nivå. Alla nivåer inom EU måste samarbeta med insyn i genomförandet
av dessa uppgifter.

130. De begränsningar som subsidiaritetsprincipen medför bidrar också till en specifik
maktdelning genom att förhindra deras koncentration. Vi ser ett starkt bottom-up-system, som
sträcker sig från bemyndigade individer och familjer och deras organisationer, lokalsamhällen,
städer, regioner och medlemsstater upp till EU-nivå.

131. Om regeringarna bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter, har det internationella
samfundet av stater ansvaret för att vidta skyddsåtgärder på grundval av fördrag,
konventioner, avtal och andra texter, och även genom att kodifiera en skyldighet att ingripa
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med hjälp av successivt mer och mer allvarliga men proportionella medel för att stoppa
kränkningar, med förbehåll för strikt internationell, demokratisk kontroll.

132. Existensberättigandet för staters suveränitet är att göra det möjligt för dem att se till det
gemensamma bästa, välbefinnandet och utvecklingen hos deras folk, och att försvara och
återställa en internationell rättslig ordning som respekterar mänsklig värdighet. Detta innebär
emellertid också att stater måste dela sin suveränitet i överstatliga och internationella
organisationer när de inte kan vidta effektiva åtgärder på egen hand; de bör kombinera sina
förmågor i internationella och globala partnerskap och konventioner.

Vår samhällsvision

133. Våra värderingar ska styra den politiska ordningen, liksom de ekonomiska, sociala och
kulturella sfärerna.

134. Ekonomisk utveckling, baserat på varje enskild människas bidrag, kan inte främja
välbefinnande

och

fred

om

inte

dess

frukter

delas

med

syfte

att

förbättra

levnadsförhållandena för varje person och hens personliga utveckling. Det är av denna
anledning som vi är för den sociala marknadsekonomin och måste stödja och utveckla
hållbara system för solidaritet och ansvar.

135. Det är nödvändigt att vara vaksam när det gäller risken för att missbruk av ekonomisk
makt leder till inskränkning av frihet, till ojämlikhet eller orättvisa. Därför är det viktigt att värna
om konkurrensen mellan marknadskrafterna samt att främja solidaritet och social rättvisa.

136. Subsidiaritetsprincipen uttrycker sig inte bara vertikalt i det politiska systemet utan även
horisontellt i samhället, baserat på antagandet att samhället kan byggas i frihet.
Myndigheterna måste därför respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna, erkänna och stödja den relativa självständigheten hos sociala grupper och inte ta
över platsen för privata initiativ såvida inte den senare är svag eller obefintlig. I samma anda
uppmuntrar Europeiska folkpartiet till ett livskraftigt civilsamhälle genom aktiviteterna hos
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icke-statliga organisationer och skapandet av föreningar. Vi tror också att EU bör främja
direkta förbindelser med sammanslutningar av producenter, konsumenter, fackföreningar,
ekonomiska kammare och andra socioekonomiska och samhällsaktörer.

Den sociala marknadsekonomin

137. Den sociala marknadsekonomin som begrepp utvecklades under Europas mörkaste tid,
på 1930-talet och 1940-talet, som ett motgift till kris, totalitarism och krig. Den byggde vidare
på begrepp och politik som utvecklades på artonhundratalet och de första decennierna
därefter av samhälleliga organisationer och kyrkor. Den sociala marknadsekonomin är framför
allt ett djupt politisk koncept för att skydda människors frihet genom bevarande och utveckling
av marknaden. Det har funnit sin tydligaste uttryck i kristdemokraternas politik under de första
decennierna av efterkrigstidens Europa och utgör en grundläggande princip för vår politiska
familj. Den utgör en ekonomisk och social ordning, förankrad i fördragen och som förenar
personlig frihet, privat äganderätten och fri konkurrens på marknaden med sociala rättigheter,
allmänintresset och hållbar utveckling. Vårt politiska familj måste åter betona etiken i arbete
och företagande, som gör det möjligt för alla att tjäna sitt uppehälle. EPP är för en stark social
dialog och erkänner den viktiga roll som arbetsmarknadens parter har.

138. De svagaste i vårt samhälle förtjänar solidaritet så länge som de inte kan försörja sig
själva. Dock bör denna politik aldrig strida mot den grundläggande principen om personligt
ansvar

i

en

konkurrensutsatt

marknadsmiljö.

Efter

upplevelsen

av

en

allvarlig

världsomspännande finansiell och ekonomisk kris, måste främjandet och förstärkningen av
principerna för den sociala marknadsekonomin på europeisk och global nivå i en allt mer
uppkopplad globala ekonomi vara vår högsta prioritet. Marknader måste arbeta så fritt som
möjligt och otillbörliga metoder och protektionistiska åtgärder mot fri konkurrens och frihandel
måste avskaffas.

139. En social marknadsekonomi på europeisk och global nivå måste vara grundad på
principen om miljömässig hållbarhet. Det innebär ett allt större fokus på förnybara
energikällor, utfasning av ohållbar energiproduktion, energieffektivitet, bevarande av den
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biologiska mångfalden, bevarande och regenerering av naturresurser (vatten, luft och land).
Det innebär också att den ekonomiska tillväxten bör stödja de faktorer som ökar
medborgarnas livskvalitet.

Religion och politik

140. Vi, medlemspartierna i EPP, bekräftar sambandet som finns mellan kristna värderingar
som bygger på evangeliet och det kristna kulturarvet och de demokratiska idealen om frihet,
grundläggande jämlikhet mellan alla människor, social rättvisa och solidaritet. Samtidigt
betonar vi en åtskillnad mellan kyrka och stat och behovet av att skilja mellan kyrkans och
statens roller i samhället, liksom mellan religion och politik. Evangeliet är inte en politisk
plattform. Men ovanstående distinktion får aldrig rättfärdiga uteslutandet av kyrkor från det
offentliga området eller leda till att behovet av ständig dialog och samverkan mellan de
politiska och religiösa sfärerna devalveras. Detta är en dialog som bör stärkas. EPP
välkomnar artikel 17 i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen och anser att det är
ett viktigt verktyg, till exempel när det handlar om frågan om förföljelsen av kristna och andra
religiösa grupper i världen. Religionsfrihet, inklusive rätten till konvertering eller att inte ha
någon religion, är på samma nivå som andra grundläggande mänskliga rättigheter.

141. Som ett erkännande av de grekisk-romerska och judisk-kristna rötterna i vår civilisation
och upplysningen som inspirationskällor vill vi positionera oss som i huvudsak ett parti med
värden utan konfessionella bindningar. Detta gäller både för dem av oss som tror på Gud som
källan till sanning, rättvisa, godhet och skönhet, och som tror att människan har som kall att
bidra till Guds skapelseverk och frihet, liksom de som inte delar denna tro men som
respekterar samma universella värden som härrör från andra källor.

142. Om det avvisar, glömmer, försummar eller urvattnar dess värderingar, kommer
Europeiska folkpartiet inte att vara mer än ett maktinstrument, utan själ eller framtid, samtidigt
som det förlorar den universella och ursprungliga karaktären hos dess budskap, som bygger
på en global uppskattning av den oreducerbara komplexiteten hos varje människa och livet i
samhället.
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Del II: Nya utmaningar för våra samhällen

201. Det europeiska projektet, för vilket medlemspartierna i EPP var pionjärerna och den
drivande kraften, återstår ännu att slutföras. Efterkrigstidens Europa har rekonstruerats, kriget
blivit till ett avlägset hot, utvecklingen mot totalitarism har vänt; kontinenten har varit nästan
enad och har blivit fredlig och mer välmående än någonsin. Men det finns ingen anledning till
självbelåtenhet.

202. 2000-talet erbjuder inte bara dramatiska nya möjligheter, utan innebär också utmaningar
och hot. Globaliseringen kräver ett mångfacetterat svar, men det måste vara ett stark och
konsekvent europeiskt svar. De enorma maktskiftena inom ekonomi och geopolitik kräver en
ny gemensam satsning på innovation och kompetens utifrån värderingar och långsiktig vision
och

strategier.

Den

demografiska

utvecklingen,

klimatförändringar,

hoten

mot

livsmedelsförsörjningen, krympningen av den biologiska mångfalden och nya brister gör
långtgående förändringar oundvikliga.

203. Vi tror att den globala utvecklingen under de senaste decennierna på nytt har bekräftat
de grundläggande principerna för den europeiska sociala modellen, samt nödvändigheten av
att utveckla den ytterligare för att bevara konkurrenskraften.

Globala utmaningar

204. Efter att ha övervunnit totalitarism och skapat förutsättningar för försoning och
förebyggande av krig i Europa, konfronteras vi nu av en dramatisk förändring i
maktrelationerna i världen och framväxten av ett nytt globalt landskap. Detta går hand i hand
med långtgående demografiska och ekonomiska förändringar. Kulturella och ekonomiska
begränsningar begränsar dessutom Europas beredskap när det gäller att ta ett starkare
geopolitiska ansvar. Slutet på det kalla kriget och den framgångsrika kampen mot fattigdom
och underutveckling i många länder skapar nya möjligheter för fredligt internationellt
samarbete och stärkandet av den globala styrningen. Men det finns å andra sidan ökande hot
som härrör från regional osäkerhet, sönderfallande stater, sökandet efter naturresurser,
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olösta territoriella tvister, terrorism och nya och gamla massförstörelsevapen i händerna på
statliga och icke-statliga aktörer. I detta nya politiska landskap måste EU vara medvetet om
att det lätt kan förlora sin hittills fortfarande betydande inverkan på världspolitiken även med
tanke på det flyttade fokuset hos Europas viktigaste allierade, USA, till andra delar av världen.
Dessa möjligheter och hot i området för internationell politik och utrikespolitik kommer att
kräva ett framsynt, engagerad, stark och kreativt svar från unionen. De ger ett nytt
rättfärdigande för att fortsätta och intensifiera den europeiska integrationen.

205. Globaliseringen och informationssamhället ökar beroendena och spridningsriskerna
mellan länder och mellan ekonomiska regioner och kan därför leda till negativa ekonomiska
utvecklingar på mycket kortare tid än tidigare. Globaliseringen och ett växande ömsesidigt
beroende har också skapat överhängande hot mot, och stora möjligheter för, den europeiska
ekonomin. Den ökande köpkraften i många delar av världen och den expanderande
världshandeln har gett nya möjligheter för Europas export av varor och tjänster, samtidigt som
den globala arbetsfördelningen har sänkt kostnaden för många basprodukter för de europeiska
konsumenterna. Miljontals nya arbetstillfällen har skapats. Å andra sidan har samma nya
arbetsdelning gjort att många arbetstillfällen har försvunnit på vår kontinent. Dessutom
utmanas Europas globala konkurrenskraft i en aldrig tidigare skådad omfattning, särskilt när
det gäller våra befolkningsstruktur, utbildning, forskning och utvecklingsmönster och brist på
geografisk rörlighet. Ovanpå detta har det blivit smärtsamt tydligt att våra nuvarande mönster
av överdrivna offentliga och privata utgifter baserad på kredit och utlåning är ohållbara inte
bara med tanke på kommande generationer, utan även på kort sikt. Skapandet av euron har
verkligen stärkt ekonomierna för de deltagande staterna, och är därför irreversibel eller kan
endast rullas tillbaka till priset av dramatiska och okontrollerbara konsekvenser. Den centrala
frågan för medborgarna och politiken är om vi är redo och villiga att dra de fullständiga
ekonomiska, finansiella och institutionella konsekvenserna av att ha en valuta. Vi i EPP står
därför inför den trefaldiga utmaningen med en intensiv och bred reform och modernisering av
våra ekonomier i anpassning till kraven i den globala konkurrensen å ena sidan,
omfördelningen av våra offentliga och privata inkomster med våra utgifter utan att orsaka
ekonomisk nedgång och massarbetslöshet å andra sidan, samt att få till stånd institutionella
reformer som är nödvändiga för att bevara en gemensam valuta.
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Att rädda det europeiska projektet inför dessa utmaningar kommer att kräva vision och
expertis.

206. Den industriella revolutionen, befolkningstillväxt, teknisk kompetens och framför allt den
enorma ökningen av produktion och konsumtion ställs mot gränserna för vad jorden kan
reproducera och absorbera, och har i flera fall, överskridit jordens kapacitet. Att återställa
denna balans är inget mindre än en fråga om överlevnad för mänskligheten och en central
utmaning för denna och kommande generationer. Dessutom märker våra ekonomier redan av
begränsningarna av de kommande bristerna, särskilt när det gäller energiområdet. Drastiska
förändringar i våra produktion och konsumtion är oundvikliga och den globala uppvärmningen
kommer att göra dem mer brådskande.
Å andra sidan kan befintlig teknik och utveckling av nya inte bara skapa alternativ till ohållbara
trender i våra ekonomier och livsstilar, utan även skapa nya lovande perspektiv när det gäller
förändring, innovation, sysselsättning och tillväxt. Omställningen av våra ekonomier till gröna
ekonomier ger möjligheter - nationellt, regionalt och globalt — för nyföretagande och för djärva
lösningar på brister. Det kan vara en ny inkomstkälla för både moderna och hittills mindre
utvecklade samhällen. Denna tredje övergripande utmaning är samtidigt oumbärlig ny mark för
europeiskt samarbete: miljöutmaningar kräver lösningar som överskrider nationella gränser. De
flesta av dem kräver en övergripande strategi där förespråkande av visioner och intressen i
Europa inte kommer att vara effektivt utan en stark, enhetlig och framsynt politik och praxis.

Samhälle och kultur

207. Europa har alltid varit en plats för kultur, rationalitet, framsteg, kunskap och humanism.
Vi inom EPP tror att det finns en gemensam europeisk kultur som är distinkt i en
globaliseringskontext. Därför är vi positiva till att stärka en samhällsstruktur där det finns
utrymme för familjer, lokalsamhällen, medborgarorganisationer, regioner och nationer. Vi
fäster stort värde vid medborgarnas personliga ansvar, en balans mellan kommersiella och
ideella initiativ, inklusive kulturella aktiviteter, samt mellan betalda och frivilliga åtaganden.
Den allmänna ordningen bör stödja detta.
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208. Att främja en stark känsla av europeisk identitet, som en nödvändig förutsättning för en
dynamisk union måste grundas på den sociala, kulturella och andliga mångfalden på vår
kontinent. Denna mångfald inkluderar även bidrag från andra religioner än judendomen och
kristendomen, till exempel Islam.

209. Vi behöver samtidigt skydd och främjande av officiella lokala och regionala språk och rätt
till utbildning på modersmålet på ett lämpligt antal skolor å ena sidan och å andra sidan,
flerspråkig undervisning, vilket gör det möjligt för Europas medborgare att kommunicera
enkelt med varandra.

210. Vi ser ett stort behov av skydd och främjande av värden som har frigjorts från rent
kommersiella intressen och för utvecklingen av samtida kulturyttringar på mediaområdet;
inklusive nya medier, arkitektur och fysisk planering, konst, litteratur och bevarandet av vårt
kulturarv och dess berikande genom att främja kulturellt utbyte och rörlighet.

Familj och demografi

211. Som fastställt i artikel 16 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är
familjen den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till skydd från
samhället och staten. Familjen är oersättlig som kärninstitutionen där kärlek och välgörenhet,
medkänsla och mänsklig solidaritet värnas och ingjuts och som därför förenar olika
generationer. Det är den plats där föräldrar och barn tar ansvar och utövar solidaritet för
varandra. Starka familjer är också en förutsättning för en bättre demografisk utveckling.

212. Vi är medvetna om behovet av nya balanser i våra samhällen mellan betalt och
professionellt arbete å ena sidan, och familjeomsorg å andra sidan, i syfte att stärka
solidariteten mellan generationerna. Samtidigt kräver våra demografiska utmaningarna längre
deltagande i arbetsprocessen och mer utrymme för vård och utbildning av barn, även i form
av tillhandahållande av daghem och andra samhällstjänster och i form av skapandet av en
arbetsorganisation som tar hänsyn till balansen mellan privatliv och yrkesliv. Vi betonar
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behovet av att erkänna föräldrars arbete som utbildare inom ramen för socialpolitiken. Vi
anser att finanspolitiken bör stödja familjer och solidaritet mellan generationerna.

213. EPP vägrar att betrakta abort som en metod för familjeplanering. Vi främjar stödprogram
och initiativ för att hjälpa föräldrar och familjer att välkomna alla barn, i synnerhet när
svårigheter eller oförutsedda graviditeter uppstår. Inget socialt tryck bör utövas mot föräldrar
som väljer att acceptera ett barn med ett handikapp.

214. Det faktum att den förväntade livslängden för européer ökar, till följd av tekniska och
medicinska framsteg och en hälsosammare livsstil, är i sig en positiv prestation. Men det får
konsekvenser

för

pensions-

och

sjukförsäkringssystemen

som

behöver

åtgärdas.

Förhållandet mellan den arbetande befolkningen och pensionärer kommer garanterat att bli
mer osäkert. Högre produktivitet kan endast delvis kompensera för denna utveckling och
därför behöver den genomsnittliga totala arbetstiden under en persons livslängd öka. Det
finns ett ständigt ökande behov av att främja en hälsosammare livsstil och förebyggande
hälsovård. Att hålla människor friska och aktiva längre kommer att ha en positiv inverkan på
produktiviteten och konkurrenskraften. Samtidigt måste Europa investera mer i utbildning,
bland annat när det gäller språk, arbetskraftens rörlighet och företagande för ungdomar.

Utbildning och ungdom

215. Utbildning och kunskap är grundläggande för Europa, men har ännu inte förverkligats
fullt ut. De senaste åren har Europa stått inför utmaningen att bygga upp sig som en
kunskapsbaserad ekonomi och samhälle. Målen för konkurrenskraft och vetenskaplig
potential adresserar kompetensflykttrender samt finansiella kriser. Samtidigt är utbildning en
hörnsten för att göra individen till en framgångsrik yrkesman i ständig utveckling.

216. Vi tror att utbildning har blivit en livsstil och en resurs, och därför har vi i Europa aldrig
varit mer beroende av den än nu. I en värld av snabba förändringar bär unga människor ett
särskilt ansvar för formandet av Europas framtid. En större utmaning är att ge dem en bra
start genom utbildning.
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Invandring och integration

217. Rörlighet inom EU och invandringen från länder utanför Europa är verklighet. De har
berikat Europa i århundraden. Den europeiska ekonomin är intresserad av att attrahera
kvalificerade medarbetare från hela världen, men invandringen bör inte marknadsföras som
det enda svaret på de demografiska utmaningarna. Kompetensflykt bör förhindras.
Behörigheten för beslut om tillträde till den nationella arbetsmarknaden ligger hos
medlemsstaterna. Dessutom kommer det alltid att vara nödvändigt att ge asyl till personer
som förföljs. Invandrare och flyktingar måste behandlas utifrån respekten för mänskliga
rättigheter.

218. Vi anser att det är absolut nödvändigt att också diskutera de problem som har uppstått
till följd av bristande integration och på grund av illegal invandring, särskilt med framväxten av
”parallella samhällen” av invandrare där man inte respekterar kärnvärdena inskrivna i våra
grundlagar, såsom individuella friheter och män och kvinnor jämlikhet inför lagen. Mänskliga
rättigheter, frihet och tolerans måste respekteras i alla kulturella eller religiösa samfund i
Europa. I hela unionen bör det inte finnas något utrymme för fristäder för sekteristiska
juridiska system.

219. Invandrare ska bemästra, eller lära sig språken i mottagarländerna, liksom historien och
egenskaper i sin nya miljö, följa lagen och respektera dess kulturarv och de underliggande
värdena, samt delta i medborgerliga rättigheter och skyldigheter hos deras respektive lokala
och nationella gemenskap. Detta är framför allt för att ge alla enskilda invandrare möjlighet att
åtnjuta sina fullständiga rättigheter. Å andra sidan kommer EPP bekämpa alla former av
diskriminering mot invandrare. Människor har rätt att utöva sin religion och kultur så länge
lagen respekteras. Framväxten av getton med etniska grupper bör åtgärdas. Att ha möjlighet
att arbeta är en viktig aspekt av att bli integrerad i ett samhälle. Faciliteter för samarbete och
för möten mellan invandrare och deras familjer och deras medborgare från värdländerna bör
främjas.
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220. Att skapa en gemensam asylpolitik är ett mål som alla EU:s medlemsstater har anslutit
sig till. Dock måste en sådan gemensam politik byggas på befintliga regler på området för
EU:s asylpolitik. Denna politik bör även visa solidaritet med de medlemsstater som är utsatta
för särskilt och oproportionerligt tryck på sina inhemska asylsystem, i synnerhet på grund av
deras geografiska läge eller sin demografiska situation. Vid krig eller av människan skapade
katastrofer och naturkatastrofer bör EU och dess medlemsstater underlätta mottagandet av
personer i behov av internationellt skydd i EU. Vi måste uppmuntra att de återvänder när
förhållandena på marken medger det.

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

221. En av de definierande funktionerna i Europeiska unionen är sammanhållning, såväl
socialt, territoriellt som ekonomiskt. Det är omsättningen i praktiken av principen om
solidaritet och övertygelsen om att social fred inte är hållbart med en för stor klyfta eller
bestående klyftor. Att främja sammanhållning innebär att överbrygga klyftor mellan länderna,
förbättra gränsöverskridande och territoriellt samarbete och mellan regioner inom länder, men
också att övervinna skillnader inom våra samhällen, vare sig det är i en kontext som rör klass,
etnicitet, nationellt ursprung eller ålder. Detta utmanas på allvar i dag av ökande ojämlikhet
och tilltagande fattigdom, vilket ofta kombineras med stigande arbetslöshet, särskilt bland
unga människor.

222. Nu är utmaningarna mestadels på nationell nivå när det gäller att stoppa framväxten av
en ny underklass. Social sammanhållning i våra samhällen hotas mest när arbetslöshet, brist
på utbildning och invandrare koncentreras till ett område, vilket alltför ofta leder till en
utarmning av deras livsmiljö, radikalisering, drogmissbruk, våld och kriminalitet. Dessutom
kräver fenomen som fattigdom även bland dem som arbetar och bland äldre ökad
uppmärksamhet från regeringar och arbetsmarknadens parter. Även om det i första hand är
de nationella regeringarna och lokala myndigheterna som är ansvariga, och som bistås av
civilsamhällets initiativ och självhjälpsrörelser, kan EU hjälpa till att ta itu med dessa problem
genom att skapa förutsättningar för sysselsättning och ekonomisk tillväxt, och genom att
använda sig av sin samordnande kompetens i kampen mot kriminalitet och droger.
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223. Den tredje dimensionen av sammanhållning, utöver ekonomisk och social, är territoriell.
Territoriell sammanhållning ligger till grund för länders och regioners ökade konkurrenskraft.

224. EPP har också för avsikt att ägna mer uppmärksamhet åt problemet med elever som
hoppar av sina utbildningar och bristande utbildning hos den yngre generationen. Här har EU
en viktig men underordnad roll till medlemsstaten och bör till exempel stödja program för
utbildning, rörlighet och livslångt lärande.

225. EPP bekräftar på nytt sina ansträngningar för att främja människors rätt till utbildning och
föräldrars frihet att fatta beslut som rör utbildning.

Fördjupande av den etiska debatten

226. Teknik spelar en allt större roll, särskilt i början och slutet av mänskligt liv. De moraliska
konsekvenserna av våra beslut tillför nya dimensioner till våra politiska, samhälleliga och
individuella val. Samtidigt kräver ny kapacitet att mäta effekterna av vårt beteende och våra
beslut för kommande generationer en aldrig tidigare skådad vägning av nuvarande kontra
framtida konsekvenser.

227. EPP bekräftar positionen för människan, människors liv och den skapade världen som
beskrivs i vårt basprogram från Aten 1992 och i vår Berlindeklaration från 2001, ”En union av
värden”. Å andra sidan har inte alla delar av den tekniska utvecklingen och etiska utmaningar
nämnts i dessa dokument. Att det är därför, utifrån de principer som anges i dessa dokument,
som ny teknik måste fortsätta att bedömas. Vi måste fortsätta att ha en systematiskt
underbyggd etisk debatt för att följa tekniska innovationer inom dessa områden. EU bör inte
ställa medel till förfogande för de tekniker som uppenbart strider mot de värden som anges i
de ovan nämnda dokumenten, och på andra känsliga områden bör EU-medel åtföljas av
forskning om relaterade etiska aspekter.
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228. Mänskligt liv bör skyddas från dess början till dess naturliga slut. Genetisk ingripande i
början av en människas liv bör begränsas till insatser för att bota sjukdomar. Artificiellt
skapande och val av mänskliga embryon i forskningssyfte eller kommersialisering bör
förbjudas i hela unionen. Annonser för abort eller eutanasi bör förbjudas.

De politiska partiernas roll

229. De politiska partierna är en oumbärlig institution för den representativa demokratin. De
spelar en avgörande roll när det gäller att representera människors allmänna, särskilda och
diffusa intressen, hålla styrande institutioner ansvariga, integrera människor i den politiska
processen och främja demokratiska ideal. Därför bör de politiska partierna främja jämställdhet
mellan kvinnor och män, liksom mångfald på alla sina vallistor och i alla sina interna organ.
De politiska partierna på nationell och europeisk nivå måste organiseras och fungera i
enlighet med reglerna för den interna demokratin. Dessutom måste de vara vaksamma om
ideologier och grupper som har som mål att förstöra arvet från fredligt politiska samarbete och
demokrati som har uppnåtts i Europa.

230. De politiska partierna spelar en nyckelroll när det gäller att föra samman medborgare
och regeringar. Den representativa demokratin är bron mellan medborgare och regeringar.
Även på europeisk nivå är de nödvändiga för att föra unionen och dess medborgare närmare
varandra och knyta det europeiska beslutsfattandet till gräsrötternas deltagande. På grundval
av en blandning av frivilliga bidrag och EU-finansiering bör dessa europeiska partier ha
möjlighet att bedriva sin egen forskning via fristående tankesmedjor, för att genomföra
europeiska valkampanjer och få tillgång till media.

231. Med den ökande betydelsen av beslutsfattandet på EU-nivå bör integriteten, öppenheten
och oberoendet hos beslutsfattare och europeiska beslutsfattare och parlamentariker
kontrolleras och förbättras. Det ekonomiska stödet bör i samtliga fall vara transparent.

232. EPP själv kommer att engagera sig i en permanent process för att stärka och få
förtroende från medborgarna genom dialog, närvaro, öppenhet och ansvarighet. EPP
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eftersträvar

en

djupare

integration

med

sina

medlemspartier

baserat

på

subsidiaritetsprincipen, samtidigt som vi syftar till att förverkliga den fulla potentialen hos det
institutionella beslutsfattandet i unionen. Samtidigt bör EPP, för att dra nytta av
förändringarna i Europas närområde, fortsätta att stärka de politiska krafterna i sitt närområde
som har samma grundläggande värderingar.

233. EPP främjar och stödjer effekten av sina parlamentariska grupper i varje europeisk
organisation, i Europeiska unionen, Europarådet, OSSE och Nato.

Skydd av nationella minoriteter

234. Inhemska nationella minoriteter och traditionella minoriteter i denna mening är grupper
som har varit bosatta i samma område i generationer, medan de nationella gränserna har
skiftat. Deras rättigheter och insatser för att bevara olika kulturella traditioner och tala sitt eget
språk måste respekteras och främjas av nationalstaterna på samma sätt som minoriteterna
måste respektera den konstitutionella ordningen i sina länder. Europeiska unionen, med
tydliga åtaganden till kooperativ problemlösning, genom minoriteter samt nationella regeringar
bör bidra till att svara på denna komplexa fråga, som ofta har varit roten till konflikter i
Europas historia.

235.

Vi

tror

att

EU

gradvis

kan

utveckla

en

uppsättning

rättsligt

bindande

gemenskapsstandarder och normer för skydd av personer och samhällen som tillhör
minoriteter, och samtidigt uppmuntra positiva åtgärder och politiska verktyg som ska
genomföras för att skydda personer och grupper som tillhör minoriteter. Principen för utbyte
av bästa praxis ligger bakom en konkret och effektivt EU-strategi för inhemska nationella
minoriteter och traditionella minoriteter.
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Vikten av regioner

236. EPP stöder Regionkommitténs bidrag som politisk församling och som ett institutionellt
organ

inom Europeiska

unionen

som försvarar regioners och

städers intressen.

Lissabonfördraget har stärkt regionernas roll och de lokala myndigheterna i Europeiska
unionen.

Det

har

även

stärkt

Regionkommitténs

institutionella

roll

under

hela

lagstiftningsprocessen. EPP gynnar och främjar en stark ställning för regionerna som en
nyckelkomponent i EU för att svara på det stora behovet av att minska det demokratiska
underskottet i EU. De spelar viktiga ekonomiska, kulturella och sociala roller som ibland
överskrider gränserna för de olika medlemsstaterna. Vi ser främjandet av regionerna och de
lokala myndigheterna och deras samarbete i många aspekter som ett mervärde i den
europeiska integrationen.

Frihet i en tid präglad av internet

237. Den senaste tidens framsteg inom informations- och kommunikationsteknik, särskilt när
det gäller sociala medier på internet, har börjat förändra våra liv och samhällen på ett aldrig
tidigare skådat sätt. Detta har bidragit till framväxten av ett globalt civilsamhälle och ökat vår
kapacitet för ekonomisk tillväxt genom innovation och utveckling av en digital inre marknad,
för yttrandefrihet och för ohämmad tillgång till information. Samtidigt har nya hot uppstått mot
immateriella rättigheter, privatlivet och den personliga integriteten. EPP står för en rimlig
balans mellan individens frihet och maximal kreativitet och reglering för att bekämpa itbrottslighet och allt missbruk av digital teknik, inklusive intrång i immateriella rättigheter,
samtidigt som det starkt främjar utvecklingen av nya affärsmodeller i den digitala miljön.
Mänskliga rättigheter måste respekteras även på internet. I detta ingår individens rätt till
datasäkerhet. Skyddet av enskilda uppgifter på Internet kan åsidosättas endast i fall som rör
brottslig verksamhet.

238. Den tekniska utvecklingen har en djupgående inverkan på den politiska processen.
Kombinerat med samhällsutvecklingen har detta bidragit till en oöverträffad acceleration av
den politiska utvecklingen, till minskade långsiktiga lojaliteter hos väljare och därmed en
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högre volatilitet och oförutsägbarhet samt en försvagning av stora folkpartier. EPP och dess
medlemspartier måste ta hänsyn till detta och ständigt förbättra sin förmåga att använda sig
av teknik, samtidigt som man fortsätter att kommunicera på ett personligt sätt med väljarna
och för politiken närmare medborgarna. Kommunikationen bör gå i båda riktningar, och
framför allt möjligheten att kommunicera från gräsrotsnivå till toppen av partihierarkin bör
förbättras. Samtidigt kan ingenting ersätta en valdemokrati med flera partier grundad på
rättsstaten. EPP kommer att uppmuntra sina medlemmar att dra full nytta av de möjligheter
som Internet erbjuder som ett verktyg för att öppna upp den politiska processen och för att nå
ut till medborgarna som tidigare har varit oengagerade. Sociala medier har en roll att spela i
detta.
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Del III: Europeiska unionen
EU — en union av värden

301. Under många århundraden har Europas folk utvecklats till distinkta och självsäkra
nationer. Trots deras nationella skillnader har de bevarat sitt gemensamma kulturarv, sina
rötter i hebreisk profetia, grekisk filosofi och romersk rätt, eftersom de har harmoniserats och
berikats av det kristna budskapet och judisk-kristna värderingar. Begreppet nationalstaten har
förblivit intakt under de olika faserna av kulturell utveckling: renässansen, upplysningen och
modernitet. Nationalstaten som en form av politisk organisation och ett sätt att leva har blivit
en modell för hela världen.

302. Vi står för närvarande inför stora överskridande utmaningar som kräver lösningar på
europeisk nivå. Det europeiska projektet, en allt fastare sammanslutning av Förenta
nationalstater, syftar inte till att förstöra nationalstaterna i Europa, utan är en förutsättning för
att undvika nationalism, som har gjort så mycket skada för våra medborgare, och återställa
deras verkliga förmåga att uppfylla sina huvudsakliga ansvarsområden. Den europeiska
integrationen är en förutsättning för att lösa de grundläggande problemen som våra nationer
står inför och som sådan, det avgörande genombrottet i historien om vår kontinent. Byggt på
andra världskrigets ruiner och sprunget ur totalitarism har den europeiska integrationen gett
dess medborgares bestående fred, frihet, stabilitet och välstånd. Vi européer kan vara stolta
över att ha uppnått denna gemensamma strategi i vår närhistoria.

303. Dessutom har den europeiska metoden med fredligt samarbete och integration
utvecklats till en förebild för andra regioner i världen. Detta ger en grund för oss att främja
långvariga värden som kännetecknar de europeiska samhällena: fred, frihet, demokrati,
jämställdhet mellan kvinnor och män, rättsstatsprincipen, tolerans, och privat egendom
baserat på den sociala marknadsekonomin. EU och dess medlemsstater måste tillsammans
med våra transatlantiska partners och andra internationella aktörer med vilka vi delar
gemensamma värderingar, fortsätta att kämpa för de värden som ligger till grund för våra
samhällen och som har bidragit till demokrati och mänskliga rättigheter, samt rättssäkerheten
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runt om i världen. Vi bör intensifiera våra ansträngningar för att hjälpa demokrater i nöd över
hela världen och för att motverka auktoritära och fundamentalistiska ideologier.

304. I framtiden kommer Europeiska unionen fortsätta att vara framgångsrikt om alla EU:s
medlemsstater och EU:s institutioner delar en fokuserad och sammanhållen vision av
framtiden. För EPP kommer främjandet av den europeiska modellen att vara avgörande om vi
vill att europeiska värden ska påverka i en snabbt föränderlig värld. EPP är troget visionen om
politisk integration i Europeiska unionen. Denna vision är ett resultat av historien; idag är det
fortfarande det bästa svaret på framtidens utmaningar, såsom globalisering, migration, nya
säkerhetshot, klimatförändringar och energisäkerhet. Det är nu vår uppgift att anpassa EU till
verkligheten och 2000-talets behov genom att sätta upp rätt prioriteringar och genom att föra
EU närmare medborgarna.

Europa i en globaliserad värld

305. Det framgår av den ökande sammankopplingen av våra samhällen och ekonomier att
EU:s insatser behövs, inte bara för att skapa en inre marknad och en gemenskap av lag, utan
också för att stärka frihet, jämställdhet, solidaritet och hållbarhet, där nationalstaten ensam
inte helt kan säkra det längre. Men EU måste också begränsa sig, i enlighet med
subsidiaritetsprincipen, till de uppgifter som inte kan hanteras på lämpligt sätt på lägre nivåer
och som samtidigt kan hanteras bättre på EU-nivå. Ett effektivt EU bygger på självstyre för
lokala och regionala myndigheter och nationalstaternas identitet och roll. EU är inte en stat,
men arbetar med en federal unions instrument i de politikområden där den har fått
befogenheter av dess medlemsstater.

306. I linje med engagemanget för Europa, som kristdemokraterna har visat från första
början, uppmanar EPP gradvis — men med eftertryck — framsteg mot en verkligt politisk
union efter grundlinjerna som definieras av Atenprogrammet 1992 och de efterföljande
kongresserna. Vi vill ha en europeisk politisk union. EU kommer under de kommande åren att
behöva reformeras i grunden. Unionen och medlemsstaterna kommer att utöva mer makt
gemensamt.
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307. Den institutionella strukturen i Europeiska unionen måste utvecklas ytterligare runt dess
grundläggande principer. Det kräver att EU-institutionerna ger lika stor uppmärksamhet åt alla
medborgare och medlemsstater. Det behöver demokratiskt representativa institutioner, bland
annat en effektivare EU-kommission, och en mekanism för att garantera en bättre ekonomisk
styrning

i

hjärtat

av

unionen.

Medbeslutandeförfarandet

mellan

ministerrådet

och

Europaparlamentet måste bli mer transparent. Ministerrådet, i egenskap av andra kammare,
bör därför besluta offentligt om lagstiftning. Det måste anta deltagardemokrati, vilket innebär
nya former av direkt interaktion mellan medborgarna och EU-institutionerna, som
medborgarinitiativet. Direkta val av ordförande för Europeiska kommissionen är ett av våra
mål. Detta skulle minska det upplevda demokratiska underskottet i unionen och främja en
större gemensam identitet bland EU:s medborgare.

308. Efter att ha tjänat som världens modell för försoning och välstånd för hela den
europeiska kontinenten under mer än ett halvt sekel, måste EU naturligtvis vara involverat i
att forma reglerna och normerna i det nya internationella systemet. Både våra medborgare
och våra globala partners förväntar sig att Europa tar sig an 2000-talets utmaningar, spelar en
framträdande och aktiv roll i de internationella förhandlingarna, kommer med genomförbara
innovativa förslag, tar ansvar och främjar europeiska värderingar över hela världen. Men för
att svara på ett effektivt sätt och i tid på sitt nya kall och de globala utmaningar som det
medför, måste Europa kunna tala med en röst och agera som en enda enhet.

309. En globaliserad värld kräver global styrning. Därför är det absolut nödvändigt att stärka
internationella organisationer och göra dem mer mottagliga för globala maktskiften, särskilt
med beaktande av FN, eftersom det har den starkaste legitimiteten när det gäller att
adressera och lösa globala problem. IMF bör också förstärkas eftersom det bidrar till ökad
stabilitet och säkerhet på de internationella finansmarknaderna. Att stärka WTO är av
grundläggande betydelse för globalt välstånd och hjälper till att desarmera konflikter baserade
på olika nationella ekonomiska intressen. Undanröjande av hinder och ökad tillgång till
marknaden i världen bör åtföljas av beslutsamma insatser för ett effektivare internationellt
samarbete på regleringsområdet.
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310. Nya globala realiteter kräver också en reform av befintliga och/eller skapandet av nya
institutioner. Flexibla sådana, som G20, kommer att växa i betydelse, med fokus på ökad
tyngdpunkt på tillväxtekonomier i Asien, Latinamerika och Afrika.

311. För att stärka våra ekonomier och som ett resultat av detta, bygga upp vår internationella
attraktionskraft och etablera Europa som en stark global aktör, krävs bättre samordning och
integration av den nationella ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Detta kommer att
uppmuntra till ett återupplivande av den europeiska ekonomiska aktiviteten och skapandet av
nya arbetstillfällen. En period av ekonomiska svårigheter kan inte övervinnas utan avgörande
steg framåt i den europeiska integrationen. Detta är viktigt för att säkerställa tillväxt, men
också eurons stabilitet. Den gemensamma marknaden och den gemensamma valutan kan
bäst stödjas av ett gemensamt politiskt beslut.

312. Vi anser att ekonomisk dynamik i Europa inte bara är förenlig med socialt ansvar, utan
att den i själva verket är en förutsättning för det. Det blir ingen social sammanhållning och
politisk stabilitet utan en hållbar ekonomisk utveckling och ett robust svar på bedrägeri,
skattefusk och penningtvätt. Uppnåendet av målen för den ekonomiska och politiska
integrationen i Europa gynnar alla EU-medborgare. Det bör ske enligt de gällande
Europafördragen med efterlevnad av EU:s regler, jämlikhetsprincipen, gemenskapens strategi
och aktivt stöd från medborgarna.

313. En starkare engagemang från EU i internationellt krisförebyggande, stöd till demokratisk
utveckling, undertryckande av fundamentalistisk terrorism och konfliktlösning är av yttersta
vikt. Europa måste kunna bidra till balanserade och hållbara diplomatiska lösningar.

314. EU kräver en förbättrad förmåga att ställa in och driva politiska prioriteringar och det bör
globalt fortsätta att engagera sig i situationer där det kan spela en viktig roll. Vi tror också att
EU måste dra full nytta av de möjligheter som Lissabonfördraget ger att stärka sin utrikesoch säkerhetspolitik. Förstärkningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
samt säkerhets- och försvarspolitiken, ett komplement till den transatlantiska alliansen och
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även det aktiva och samordnade försvaret av mänskliga rättigheter och bekämpning av
fattigdomen på global nivå i internationella relationer, kommer att vara avgörande för
vidareutvecklingen av Europeiska unionen. EU måste också ha bättre operativa kapacitet på
det försvarspolitiska området. Det är ett viktigt mål att skapa en särskilt nära form av
samarbete mellan EU och Nato. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos
säkerhets- och försvarspolitiken i vissa medlemsstater.

315. Även om hotet om en konventionell attack mot EU:s territorium är låg, måste EU vara
vaksamt och öka sina ansträngningar när det gäller icke-spridning av massförstörelsevapen,
terrorism och organiserad brottslighet samt regionala konflikter. Därför måste EU samarbeta
med partners och främja avtal som kan säkra regionala balanser. Samtidigt måste EU öka
sina ansträngningar för att minska riskerna för energiberoende, klimatförändringar,
piratkopiering och okontrollerad handel med konventionella vapen.

316. För att öka EU:s diplomati och beslutsamhet att upprätthålla fred på kontinenten och
värna stabiliteten och demokrati runt om i världen, krävs effektiva militära resurser som står
till förfogande för EU och dess medlemsstater. EU behöver också öka sina ansträngningar
när det gäller gemensam upphandling, specialisering, forskning och utveckling samt
utbildning för att effektivisera sin militära kapacitet. Den finansiella och ekonomiska krisen
tvingar oss att radikalt förbättra budgeteffektiviteten och inse de positiva effekterna av civila
och militära synergier samt sammanslagning och utbyte av militära och civila resurser. Detta
är också viktigt med tanke på de nya ansvarsområdena inom fredsbevarande, krishantering
och terrorismbekämpning; samt hot mot våra vanliga transportmedel och kommunikation.
Förstärkning av vårt försvar mot cyberhot genom ett fördjupat samarbete på EU-nivå är av
särskild betydelse som ett komplement till Natos redan befintliga kapacitet på detta område.

317. EU har också ett starkt intresse och ansvar för sina närmaste geografiska grannar. Den
europeiska grannskapspolitiken omfattar länder från Medelhavet till Svartahavsområdet och
Kaukasus, samtidigt som den respekterar det unika hos varje land. Processen för stabilisering
och demokratisering i grannländerna har hög prioritet och bidrar till att stärka deras och EU:s
stabilitet, säkerhet och välfärd. Med tanke på upproren mot auktoritärt styre och svåra
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ekonomiska förhållanden i Nordafrika och Mellanöstern måste EU stärka sina instrument för
att stödja övergången till demokrati och social marknadsekonomi i syfte att bredda det stabila
och säkra området runt det, samtidigt som det uppmärksammar tillståndet för demokrati och
ekonomi i den östra regionen. Det innefattar politisk dialog, handel, bistånd och stöd till det
civila samhället. Särskild uppmärksamhet i detta avseende måste ges till ungdomar i regionen
genom EU:s utbytesprogram och utbildningsmöjligheter. Vårt stöd för frihetsrörelserna i
Mellanöstern och Nordafrika går hand i hand med ett starkt engagemang för ett särskilt
partnerskap mellan EU och Israel. Europeiska unionen måste fortsätta stabiliseringen av
freden i Medelhavsområdet. Vi måste föra en politik av dialog i syfte att förbättra respekten för
de

grundläggande

mänskliga

rättigheterna,

och

stärka

samhället

i

Europa-

Medelhavsområdet.

318. Därför har EU:s grannskapspolitik, med tanke på EU:s och våra grannländer, stärkts
med skräddarsydda lösningar anpassade till den specifika situationen i varje partnerland. Vi
är övertygade om att ett mer effektivt EU-samarbete med dessa länder, som fokuserar
tydligare än tidigare på mänskliga rättigheter, religiösa och andra grundläggande friheter,
demokrati, rättsstatsprincipen samt goda grannrelationer baserade på tydliga villkor, också
skulle bredda det stabila och säkra området runt det. EPP erkänner det bidrag som EU:s
grannskapspolitik kan ge de länder som upplever en tillströmning av invandrare från
konfliktområden nära EU.

319. Europeiska unionens östliga partnerskap förtjänar särskild uppmärksamhet. Vi bör
förfina våra instrument för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, och lägga större vikt
vid god förvaltning, åtgärder mot korruption och rättsstaten. Historiskt har länderna i det
östliga partnerskapet alltid haft mycket starka band till resten av Europa, som delar våra
demokratiska värderingar och kulturarv. Den svåra historien i denna region, där man alltför
ofta behöver kämpa för självständighet, kräver ett särskild engagemang från oss för att hjälpa
dessa länder på ett precist och praktiskt sätt. Detta stöd bör inte bara bidra till att stärka de
europeiska värdena, utan också till att bygga upp fungerande demokratiska strukturer i EaPländerna och föra sina ekonomier till en högre nivå. Ur ett strategiskt perspektiv kommer det
också att hjälpa dem att hävda sin suveränitet och territoriella integritet, och på nytt hävda sitt
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oberoende från sina starkare grannar, vare sig det är av politisk eller ekonomisk karaktär.
Genom att stärka dessa länders band med EU kommer dessutom på längre sikt att vara till
nytta för EU-länderna. Vi fortsätter att stödja principen om ”mer för mer” i leveransen av
ekonomiskt stöd och belöning av framsteg.

320. Den arktiska regionen blir allt viktigare ekonomiskt men också med tanke på behovet av
att öka samarbetet i att använda nyöppnade farleder, för att skydda miljön och många andra
viktiga frågor. Därför behöver EU ta fram en sammanhängande politik för Arktis.

321. Trots att de transatlantiska förbindelserna alltmer utmanas av nya maktcentra i Asien
och Latinamerika, kommer det enligt de flesta kriterier att förbli en av de mest kraftfulla
pelarna i ett multilateralt system. Ramen för förbindelserna mellan EU och USA kommer att
förbli en hörnsten i vår utrikespolitik; åtgärder bör vidtas för att stärka dem och att finna sätt
på vilka det transatlantiska partnerskapet kan ta itu med de nya globala utmaningar som
baseras på våra gemensamma värderingar och övertygelser. Skapandet av en barriärfri
transatlantisk marknad skulle ge en sådan grund för ett förstärkt transatlantiskt partnerskap
och det skulle skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

322. Med Ryssland, EU:s största grannland i öster, är det viktigt att utveckla nära och
omfattande relationer för att samarbeta i frågor av gemensamt intresse, såsom stabilitet
utanför EU:s östra gränser, energisäkerhet och internationella frågor. Därför bör en öppen
och realistisk dialog föras med Ryssland i prioriterade frågor. Respekt för mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter bör fortsätta att ha en framträdande plats på
dagordningen. Därför bör EU, i utformningen av sin politik gentemot Ryssland, beakta
situationen i länder i vårt gemensamma grannskap. EU bör stå emot alla försök att dela in
Europa i inflytelsesfärer eller zoner av olika suveränitet och säkerhet samtidigt som man
fortsätter att arbeta på en bred agenda för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och
rättsstatsprincipen, vilket också kommer att öka den ekonomiska attraktionskraften och locka
till sig utländska investeringar.
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323. Europa är en global aktör och bör engagera sig på ett öppet och konstruktivt sätt med de
framväxande ekonomiska stormakterna, men samtidigt måste det granska alla sina
handlingar på den internationella scenen. Europa måste fortsätta att främja goda förbindelser
med de länder i Asien, Latinamerika och Afrika som delar våra värderingar. Dessutom måste
EU utveckla strategiska partnerskap med framväxande stormakter, som måste acceptera sitt
växande globala ansvar.

324. Det är viktigt att Europa rekonstruera sin säkerhetsstrategi för att integrera
energipolitiken i sin utrikespolitiska inställning till tredjeländer i syfte att bygga upp en
strategisk utrikespolitik med viktiga partnerländer. Det måste förbättra och utveckla en strategi
för klimat- och energipolitik som kommer att öka EU:s energisäkerhet, inklusive tillgång till
naturresurser och råvaror samtidigt som det främjar sin konkurrenskraft och den inre
energimarknaden. Slutförandet av transeuropeiska energinät och utvecklingen av nya källor
och rutter bör vara en prioritet för EU:s energisäkerhet. Vi strävar efter att effektivt hantera
våra naturresurser och transformera Europa till en mycket energieffektiv ekonomi med låga
koldioxidutsläpp. Dessutom besitter EU ökad förhandlingserfarenhet, makt, när man talar med
en röst, liksom teknisk know-how, och det bör fortsätta sin ledande roll i kampen mot
klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, men också i hanteringen av deras
effekter. Vi bör ständigt anpassa vår produktion och konsumtion och forma vår internationella
och diplomatiska dagordning därefter.

325. Ökad olaglig migration, olagliga vapen, narkotikahandel och människohandel, samt
internationell terrorism är utmaningarna i den globaliserade världen. Europa måste skydda
sina gränser och hitta en balans mellan att minimera risken för brott och maximera enkelhet
och bekvämlighet för resenärerna. EU är ett område med frihet, rättvisa och säkerhet. Detta
kräver tydliga strukturer för att stödja brottsoffer och deras rättigheter. Eftersom brott nu kan
röra sig fritt över de inre gränserna, är det viktigt att EU spelar en aktiv roll i att samordna
uppgifter bland medlemsstaterna för att dra nytta av offrens rättigheter. En förstärkning av
säkerheten vid de yttre gränserna genom att förbättra Frontex och intensifiera gemensamma
insatser mellan medlemsstaterna är en brådskande nödvändighet tillsammans med
skapandet av en europeisk kustbevakning. EU måste också effektivt samarbeta med externa
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länders gränssäkerhetsmyndigheter, särskilt länder som identifierats som en källa eller
transitväg för irreguljär migration. För att inte i onödan öka antalet flyktingar i EU:s
medlemsstater måste EU öka det humanitära biståndet till de lokala samhällena i tredje land
som välkomnar flyktingar och syftar till att bekämpa fattigdom och instabilitet där detta
uppstår.

326. Det är oacceptabelt i vår tid att en och en halv miljard människor världen över svälter
och lever under fattigdomsgränsen. Europa måste fortsätta att spela en ledande roll i att
intensifiera det globala utvecklingssamarbetet och bekämpa fattigdom och stödja ekonomisk
och social utveckling i Afrika, liksom i de mindre utvecklade länderna på annat håll. Bristen på
demokrati och mänskliga rättigheter är ett stort hinder för den ekonomiska och sociala
utvecklingen i flera regioner. EU måste fortsätta att sätta demokratidialog och bistånd bland
de högsta prioriteringarna i sina förbindelser med tredjeländer. Att främja jordbruk och
livsmedelsproduktion bör prioriteras i våra gemensamma åtgärder. Miljö- och hälsopolitik
samt politik för bättre utbildning och utveckling av fysisk infrastruktur, är alla områden där EU
skulle kunna göra betydande bidrag till att nå millenniemålen och därmed bidra till en bättre
värld. EU:s partnerskap med vår grannkontinent Afrika bör stärkas och bli mer effektivt. Vid
slutförandet av de befintliga avtalen mellan AVS och EU bör vi se till att deras centrala
element ingår i nya separata samarbetsmekanismer med Afrika, Stilla havet och Karibien.
EPP är övertygad om att tillämpningen av principerna för den sociala marknadsekonomin
bäst bidrar till utvecklingen av fattigare ekonomier och tillväxtekonomier. Stöd till denna
utveckling bör ge gott om utrymme för företagande och investeringar, till kooperativ och ickestatliga organisationer och det bör belöna en kombination av personligt ansvar och solidaritet.

327. EU bör fortsätta att utveckla sina relationer med länderna i Latinamerika och deras folk
på ett sätt som sträcker sig bortom det tidigare givare-mottagare-beroendet. Nu när många av
dem blir självförsörjande och även välmående bör vi på grundval av våra gemensamma
värderingar och ömsesidiga gränser samarbeta inom områden av ömsesidigt strategiskt
intresse. Europeiska unionen och Nord- och Sydamerika bör sträva efter ett strategiskt
partnerskap i den nya världsordningen. Vi är för en human globaliseringsprocess.
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328. Vi är övertygade om att det finns ett starkt behov av en genomgripande reform av
ansträngningarna för att bekämpa den globala fattigdomen. Deras effektivitet kommer inte
bara att bestämmas av mängden av våra insatser, bland annat ambitionen att spendera
0,7 % av BNP, samstämmigheten hos vår övergripande utvecklingspolitik och genom
samordning och specialisering mellan enskilda medlemsstater och kommissionen. I alla EU:s
avtal med tredjeländer måste EU se till att en betydande ”klausul för demokratiska och
mänskliga rättigheter”, inklusive en ”religionsfrihetsklausul” ska införas och genomföras på ett
effektivt sätt. Global respekt för religionsfrihet måste genomföras fullt ut i alla delar av världen
och villkor måste spela en viktig roll i internationella relationer.

Vad kan EU göra bättre? Subsidiaritet och förmåga att agera

329. Den europeiska integrationen har varit en enorm framgång. Vi är fast beslutna att lösa
EU:s problem, särskilt i tider av ekonomisk och finansiell kris där grunden för EU starkt har
ifrågasatts. Hittills har dessa stiftelser visat sig vara solida och motståndskraftiga, men som
en politisk kraft måste vi garantera att de kan fortsätta att vara det i framtiden.

330. För alla dessa utmaningar som vi har framför oss, är det avgörande att vi bemöter den
oro som våra medborgare upplever och att vi lyckas fullt ut involvera och engagera dem i
processen. Solidaritet och social, ekonomisk och territoriell sammanhållning är viktiga mål för
den europeiska integrationen. Framgången för hela projektet är beroende av stöd från alla
EU-medborgare.

331. EPP är övertygad om att en klar majoritet av människor över hela Europa också vill ha
en stark europeisk union som behandlar problem effektivt på europeisk nivå: de problem, och
endast de, som inte i tillräcklig utsträckning kan åtgärdas av medlemsstaterna på egen hand.

332. Våra politiska metoder, som bygger på subsidiaritet och solidaritet, bör vara vägledande
principer i våra samhällen. En tydligare fördelning av befogenheter mellan europeiska,
nationella, regionala och lokala nivåer, solidaritet och personalism, samt en förstärkning av
den europeiska enheten och att tala med en röst, kommer att vara av avgörande betydelse.
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Först då kommer vi att kunna ge de bästa svaren på globala, europeiska, nationella,
regionala och lokala utmaningar.

333. Många av dessa utmaningar är akuta problem i alla våra samhällen, som hotet om
terrorism, gränsöverskridande kriminella nätverk, irreguljär migration, människohandel,
organiserad brottslighet och storskalig politisk korruption. Vissa är tydliga, gemensamma
utmaningar, såsom ett ekonomiskt uppvaknande, stödet till forskning och utbildning,
energipolitik eller gemensamma infrastrukturprojekt, och kan därför endast hanteras effektivt
om vi lyckas agera tillsammans.

Ekonomi, arbetsmarknader, innovation

334.

Ekonomin

ska

tjäna

folket

och

inte

tvärtom.

Europa

behöver

ett

stabilt,

sammanhängande, ambitiöst, tillväxtorienterat och långsiktigt ekonomiskt och finansiellt
perspektiv i tider av kris och bortom, snarare än en samling individuella och ad hoc-lösningar.
Skapandet av arbetstillfällen och upprätthållandet av hög sysselsättning måste fortsätta att
vara ett huvudfokus ur detta långsiktigt ekonomiska perspektiv.

335. Vi lägger stor vikt vid att skapa och bevara arbetstillfällen av hög kvalitet, baserat på
högre kvalifikationer hos vår befolkning. I detta avseende kommer vi ständigt att stimulera
små och medelstora företag (SMF) och entreprenörskap som en källa till sysselsättning och
tillväxt. Det är viktigt att rikta in sig mot nyckelindustrier med ökande sysselsättningsskapande
potential (t.ex. grön ekonomi, hälsa och sektor social omsorg, digitala ekonomin).
Konkurrensen bör förbli socialt hållbar, och utesluta hinder för skadlig konkurrens mellan
europeiska arbetstagare. Den sociala dialogen bör förbli en viktig mekanism för att stärka
sammanhållningen i tider av strukturreformer. Vi måste stärka våra ansträngningar att
förbättra relevansen av våra utbildningssystem för framtida behov på arbetsmarknaden. Den
roll som praktiska färdigheter spelar bör stärkas inom den sekundära och den högre
utbildningen. Vi lägger också vikt vid övergången från skola till ett kvalitativt jobb för vår unga
arbetskraft som åtgärder för att förhindra ungdomsarbetslösheten.
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336. Den inre marknaden är ryggraden i EU och att den fungerar väl är grunden och ramarna
för den ekonomiska återhämtningen i Europa. Vi har därför förbundit oss att ordentligt
genomdriva lagstiftningen om den inre marknaden genom att förstärka dess förvaltning,
samtidigt som vi även tar hänsyn till den sociala dimensionen. Ett starkt ledarskap av EU:s
institutioner och politiskt ägande av medlemsstaterna krävs fortfarande för att lyfta de
återstående restriktionerna för den inre marknadens friheter: projektet är inte komplett så
länge som medborgare och företag ännu inte till fullo har dragit nytta av dess potential.
Arbetskraftens rörlighet är av stor betydelse i detta sammanhang. EU:s inre marknad kräver
också en europeisk patenträtt. Att fullborda den inre marknaden kommer att vara av särskild
betydelse för den digitala ekonomin.
En välfungerande inre marknad beror på gemensamma insatser från medlemsstaterna å ena
sidan, som måste se till att lagstiftningen på den inre marknaden införlivas och genomförs
snabbt och i sin helhet, och EU å andra sidan, som måste göra det lättare för
medlemsstaterna att följa regelverket.

337.

SMF

är

ryggraden

i

vår

sociala
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eftersom

deras

sysselsättningsskapande förmåga är den största bidragsgivaren till den europeiska
arbetsmarknaden. Den europeiska ekonomin behöver välmående små och medelstora
företag, och de små och medelstora företagen behöver en stabil ram som säkerställer rättvis
konkurrens, där såväl marknadsmisslyckanden som starka konkurrenspolitik adresseras. Vår
politiska familj måste verka för att skapa en miljö där små och medelstora företag kan växa
och innovera och där individer, särskilt ungdomar och kvinnor, vill starta eget. För att uppnå
detta krävs en betydande och kontinuerlig minskning av den administrativa bördan, i
synnerhet för mikroföretag. SMF kommer att uppnå sin tillväxtpotential genom att främja
tillgången till finansiering, och tillträde till marknaden på den inre marknaden och
internationellt. För att skörda deras innovationspotential, måste små och medelstora företag
ha stöd i byggandet av kreativa partnerskap mellan industrin och den akademiska världen,
eftersom synergierna för kreativitet och framtida tillväxt är betydande. Således kommer
entreprenörskap bli en katalysator för innovation och hållbar utveckling i Europa.
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338. Ställd inför global konkurrens måste EU öppet stödja och uppmuntra sina unga, dess
kreativa individer, dess hårt arbetande arbetsgivare och arbetstagare, dess uppfinnare, dess
företag, och det måste återigen bli en gynnad plats för alla nya sysselsättningsskapande
aktiviteter.

339. Den ekonomiska politiken bör leda till stabila offentliga finanser. Dagens generationer
bör skapa grunden för en välmående och stabil ekonomi för kommande generationer. Vi
måste värna om de offentliga finanserna och göra EU redo för framtida utmaningar. Det är
därför vi säger nej till löften som skulle leda till ofinansierade utgifter. Den ekonomiska
politiken bör bestå av krav på överskott, krav på en balanserad budget, en minskning av
statsskulden till 60 % av BNP i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten, friare handel och
ökad konkurrens inom EU. Alla delar av samhället måste dela bördan på ett rättvist och
balanserat sätt.

340. Know-how är centralt för den ekonomiska tillväxten och skapandet av nya arbetstillfällen,
och vi måste därför skapa de bästa förutsättningarna för att transformera vårt samhälle till ett
kunskapssamhälle. För att nå detta grundläggande mål är investeringar i utbildning, forskning
och innovation en viktig faktor. De framtida framgångarna för den europeiska ekonomin
kommer att avgöras av lämpliga finansiella åtaganden gentemot dessa sektorer.

341. EU är fortfarande den största ekonomiska makten i världen och det finns ingen
anledning till varför Europa inte bör leda världen inom innovation och vetenskap. För att
upprätthålla en hög levnadsstandard måste EU ligga steget före de andra. I allmänhet bör
utgifterna för högre utbildning och vetenskap lutas mot de bäst presterande institutionerna.
Närmare samordning mellan politiken på nationell respektive EU-nivå på detta område skulle
vara lämpligt, särskilt när det gäller politik som syftar till att stärka de offentliga utgifterna som
en hävstång för att öka FoU. Det står klart att vi i Europa behöver en mer innovationsvänlig
miljö; Detta innebär mindre byråkrati, mer flexibilitet när det gäller att förena arbete och
familjeliv, samt mer gränsöverskridande samarbete inom forskning och utveckling.
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342. Bara om vi accepterar det ömsesidiga beroendet mellan ”förutsättningarna för ökad
sysselsättning” och ”höga sociala normer” kommer vi att kunna skydda den sociala
sammanhållningen. Vi måste också främja rörlighet genom att investera i utbildning, särskilt i
språkkunskaper och i synnerhet för unga människor. Samtidigt behöver Europa bättre
incitament för begåvade människor för att minska kompetensflykten över Atlanten.

Utbildning och forskning

343. Det är vår övertygelse att den högre utbildningen måste betraktas som en viktig politik
på EU-nivå. Det kommer att vara det enda sättet för oss att etablera en kunskapsbaserad
ekonomi och uppnå konkurrenskraft globalt. En viktig prioritering är att ständigt utveckla
högre utbildning och forskningspolitik, och att främja moderniseringsprocessen mellan
medlemsstaterna på området.

344. EU måste uppmuntra en stadig och klok investering i högre utbildning och
forskningssystem. Vi bör se fram emot en fortsatt och stabil harmoniseringsprocess mellan de
olika högskolor och forskningssystem i hela Europa. EU måste främja och samordna reformer
i systemen för högre utbildning, forskning och innovation. Vi anser att det bör finnas en
starkare relation mellan företag och högre utbildning, å ena sidan, och vetenskaplig forskning
och högre utbildning, å andra sidan.

Utvidgning

345. Utvidgningen har varit en av EU:s mest framgångsrika policyer och har till stor del visat
på attraktionskraften hos den europeiska modellen. EU:s utvidgning är fortfarande ett viktig
svar på den dubbla utmaningen att konsolidera Europas globala roll och stabilisera dess
närområde. EU:s utvidgning har varit ett effektivt verktyg för att främja frihet, demokrati, fred,
stabilitet och ekonomisk utveckling, liksom de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen,
över hela Europa.
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346. Europeiska folkpartiet har varit en anhängare av starka band med alla länder på den
europeiska kontinenten. Vårt mål är att bilda ett verkligt enat Europa genom medlemskap
eller strategiskt partnerskap. Starkare band kommer att gynna länder inspirerade av de
europeiska

insatserna

för

att

dela

de

gemensamma

europeiska

värderingarna.

Kandidatländerna måste till fullo uppfylla alla specifika kriterier och krav innan de blir
medlemmar, samtidigt som unionens kapacitet att integrera nya stater måste respekteras.
Dessutom bör de europeiska länderna som inte kan eller inte vill bli medlemmar i Europeiska
unionen erbjudas ett strategiskt partnerskap med EU. Detta koncept bör utvecklas mer
konkret för att utgöra ett reellt alternativ till fullvärdigt medlemskap. Tänkbara alternativ kan
vara multilaterala avtal som täcker deltagande på den inre marknaden och ett nära samarbete
inom utrikes- och säkerhetspolitiken. En lämplig balans bör därför kunna uppnås mellan att
utvidga EU och stärka dess identitet och förmåga att agera på ett effektivt sätt.

Miljö, klimatförändringar och energi

347. Klimatförändringarna är en annan viktig global utmaning med en betydande inverkan på
framtida generationer. Ökande naturkatastrofer runt om i världen, liksom stigande gas- och
oljepriser, visar på behovet av en snabb och modig övergång till de mest moderna och
effektiva teknikerna. Konkreta och långsiktiga åtgärder för förnybara och koldioxidsnåla
energikällor kommer att kunna undvika de negativa effekterna av klimatförändringarna och
samtidigt minska vårt beroende av importerade fossila bränslen. EU bör fortsätta att vara en
föregångare inom detta område eftersom skyddet av miljön inte kan värnas enbart av
enskilda stater. På samma sätt måste EU också att ta itu med utmaningar när det gäller
vattenförsörjning och stoppa miljöförstöringen i allmänhet och förlusten av biologisk mångfald
i synnerhet och bidra till bevarandet och förnyelsen av naturresurser (luft, vatten, jord).

348. Beroendet av fossilt bränsle från politiskt instabila regioner är en annan viktig orsak till
att öka energieffektiviteten och att främja energikällor med låga koldioxidhalter samt att
diversifiera energikällor och tillförselvägar. Den fortsatta globala ökningen av efterfrågan på
energi kommer, tillsammans med minskande reserver, att göra energi dyrare. Därför behövs
nya sätt att garantera energisäkerheten för våra medborgare och en konkurrenskraftig och
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stabil miljö för den europeiska industrin. Transport är viktigt både för människor och gods.
Den globala handeln ökar och det kan leda till tillväxt. Därför behöver transportsektorn en
snabb minskning av användningen av fossila bränslen och en större minskning av
produktionen av växthusgaser.

Invandring och integration
349. Känslan av ”samhörighet” och av att dela samma värderingar och principer måste
exemplifieras och förstärkas, för att inte förlora allmänhetens stöd för det europeiska
projektet. Vi måste vara noga med att inte ge efter för rädsla, hat och våld och stärka
samarbetet och solidariteten med de moderata rösterna från olika kulturer.

350. EU kommer att kräva en invandringspolitik som svarar på ökat tryck från
migrationsströmmarna, å ena sidan, och behovet av att möta den utmaning som dem egna
demografiska situationen utgör å andra sidan. Behovet av en gemensam politik för
kontrollerad, målinriktad invandring, för att förhindra olaglig invandring, för mer effektiv
gränskontroll, för verkställighet av återtagandeavtal, och för att integrera lagliga invandrare i
samhället i stort, är uppenbar utifrån en effektiv kontroll av invandring samt det
grundläggande kravet om överensstämmelse och solidaritet mellan medlemsstaterna.

351. En växande skillnad mellan graden av befolkningstillväxt i de utvecklade länderna och
utvecklingsländerna, samt klimatförändringarna kommer sannolikt att leda till ett mer intensivt
syd-nordligt migrationstryck som kan leda till sociala spänningar om det resulterar i en
betydande nedgång av levnadsstandarden på grund av en massiv förlust av talanger och
färdigheter.

Demografiska förändringar

352. Vi måste också vara medvetna om att det finns få ekonomierna i världen med en
liknande demografisk profil; hantering av en åldrande befolkning måste bli en av EU:s högst
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prioriterade frågor. Ett sätt att göra detta är att komplettera vår arbetskraft på olika
kompetensnivåer.

353. Detta skulle också innebära bestämmelser som förlänger den faktiska pensionsåldern
och incitamenten för äldre medborgare att vara aktiva på arbetsmarknaden. I en öppnare och
bättre reglerad finansiell infrastruktur bör privata pensionsfonder inrättas som ett komplement
till de offentliga och tydligt definierade insatser bör främjas genom gynnsamma skattesystem.

354. Ytterligare åtgärder måste vidtas för att öka sysselsättningsgraden, särskilt i de
befolkningsgrupper vars potential är avgörande för att möta framtidens utmaningar på
arbetsmarknaden: äldre arbetstagare, ungdomar och kvinnor i allmänhet. Särskilda åtgärder
måste

vidtas

för

att

främja

integrationen

av

personer

med

funktionshinder

på

arbetsmarknaden.

355. Det kommer också att bli nödvändigt för att stärka förenligheten mellan arbete och
familjeliv. Samtidigt som familjens betydelse för bars uppfostran tydligt hedras, bör
familjefrämjande politik också fokusera på instrument som har en bevisad positiv inverkan på
den demografiska utvecklingen, som tillgången på barnomsorg och stöd för familjen under de
första åren efter födseln.

Närmare medborgarna - Framtiden för EU-institutionerna

356.

Den
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kräver
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av

det

demokratiska deltagandet i den europeiska beslutsprocessen. Demokratiska förfaranden
måste tillämpas på de områden där medlemsstaterna har överfört befogenheter till EU. I detta
avseende är det ändå nödvändigt att förstärka banden mellan EU:s institutioner, särskilt
Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Lissabonfördraget banar väg för de
nationella parlamenten att skydda subsidiaritetsprincipen i beslutsprocessen. Solidaritet och
social, ekonomisk och territoriell sammanhållning är viktiga mål för den europeiska
integrationen.
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357. Europaparlamentet är i dag den enda demokratiskt valda EU-institutionen och har blivit
en central beslutsfattande institution inom Europeiska unionen. Det låga valdeltagandet i valet
till Europaparlamentet visar att det finns en brist på nödvändiga offentliga engagemang i den
europeiska politiken. Valen till Europaparlamentet måste utvecklas till verkliga val i betydelsen
av att mer verkliga europeiska frågor diskuteras eftersom vi tar demokratiska rättigheter av
europeiska väljarna på allvar. Vi måste öka väljarnas medvetenhet om betydelsen av deras
deltagande i dessa val för legitimiteten hos det europeiska projektet.

358. Därför behöver vi också vidareutveckla vårt pan-europeiska politiska parti och
genomdriva ett större europeiskt fokus i debatten. Den europeiska processen måste få en
mer framträdande plats i den politiska debatten. Därför måste vi vidareutveckla ett mer
demokratiskt, öppet och effektivt Europa. EU-medborgarna känner att de inte har något
inflytande på EU:s beslutsfattande, vänder ryggen åt samhällsprojekt och söker nationell
identifiering. EU:s institutioner måste därför, i nära samarbete med medlemsstaterna, se till
att medborgarna kan ha förtroende för effektiviteten och mervärdet hos unionens program.
Som sådant måste medborgarna ha tillgång till alla beslut och information som tillhandahålls
av Europeiska unionen på sitt nationella språk. EPP är, med tanke på detta, en viktig del av
försoning mellan unionen och dess medborgare, och stöder starkt flerspråkighet.

359. Framtiden för EU beror framför allt på dess faktiska förmåga att förutse, adressera och
lösa de specifika problem som berör medborgarna. För denna utmaning som måste uppfyllas,
måste unionen på alla dess nivåer ha en demokratiskt ansvarig, transparent och effektiv
förvaltning. Den behöver en effektiv ram för att överbrygga medlemsstaternas intressen och
tillgodose behoven hos sina medborgare på grundval av frihet, demokrati, ansvar, jämlikhet,
rättvisa, solidaritet och subsidiaritet.

360. Unionen måste förenkla sina institutioner och klargöra deras omfattning och ansvar. En
förenkling av lagstiftningen och införandet av en hierarkisk lagstiftning som kommer att öka
öppenheten och samstämmigheten i gemenskapens rättsordning kommer dessutom att
förbättra medborgarnas förståelse för EU.
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361. Att stärka EU:s institutioner och gemenskapsmetoder för beslutsfattande och ansvar är
en förutsättning för att uppnå, och även förbättra, öppenhet, effektivitet, demokratisk
ansvarighet och förmåga att agera i enighet, allt för att klara av de enorma utmaningarna. I
själva verket är det ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för att lyckas med den framtida
utvidgningen.

362. Unionen måste konsolideras genom att även i fortsättningen kunna uppnå sina mål även
om nya medlemsstater ansluts. Därför är det avgörande att stora institutionella förändringar
slutförs innan anslutningsförhandlingarna.

Ekonomisk och monetär unionen

363. Euron är oåterkallelig och vi stöder de åtgärder som medlemsstaterna och EUinstitutionerna behöver vidta för att öka allmänhetens och marknadens förtroende för
stabiliteten hos valutan. EPP ser euron som ett av de mest djupgående uttrycken för den
europeiska integrationsprocessen. Fördelarna med euron, som vår gemensamma valuta,
uppväger kostnaderna med råge. Möjligheterna för medborgare, företag och ekonomier
överväger riskerna, men det behövs mer ekonomisk och finanspolitisk integration för att
säkerställa detta utfall. För att ge medborgare, företag och investerare en stabil ekonomisk
miljö, behöver vi mer disciplin från alla medlemsstater, ökad konvergens baserat på bästa
praxis och bättre samordning mellan finanspolitiken i länderna.

364. Uppfyllandet av ansvar av både medlemsstaterna och EU-institutionerna är en
grundläggande förutsättning för god ekonomisk styrning i EU. EPP är redo att ta itu med de
begränsningar som härrör från en gemensam penningpolitik och separat, ibland avvikande,
finanspolitik på nationell nivå. Med tanke på behovet av att utveckla en gemensam
ekonomiska politik, innebär medlemskapet i en monetär union ansvar och solidaritet för den
gemensamma valutan. Detta kräver en sund politik, budgetdisciplin och kontinuerliga
ekonomiska reformer. Det kräver också att en betydande del av skatteresurserna kanaliseras
via EU-budgeten.
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365. Växande ömsesidigt beroende mellan våra europeiska ekonomier som delar en inre
marknad och en gemensam valuta kräver ytterligare förstärkning av den ekonomiska
styrningen. Vi behöver verktyg och institutioner som kan genomföra våra konvergerande
ekonomiska mål. Vi är fast beslutna att vara den drivande kraften för att justera EU:s
institutioner, dess politik och instrument, på ett sådant sätt att framtida ekonomiska kriser kan
förebyggas och framtiden för vår gemensamma valuta, euron, kan tryggas. Trovärdig
ekonomisk styrning förutsätter upprättande av konkreta mål och åtaganden. Europeiska
kommissionen ska formulera dessa mål och övervaka deras genomförande. I detta avseende
ska kommissionen genomföra ett system av rekommendationer, korrigeringar och sanktioner.
Rådet ska endast ha rätt att avbryta eller avvisa sådana beslut med kvalificerad majoritet.

366. Med tanke på åtaganden som de flesta medlemsstater har gjort att ansluta sig till den
gemensamma valutan när de uppfyller kriterierna, är vi medvetna om behovet av ökad
konvergens mellan EU och euroområdet. På grundval av detta gynnar vi ett inkluderande av
medlemsstater som inte tillhör euro-zonen i beslutsprocesser som påverkar deras
ekonomiska och monetära frågor. Vi ser detta som ett instrument för att utvärdera effekterna
av eurozon-beslut om alla EU-medlemsstater, och som ett verktyg för att stärka
samordningen mellan nuvarande och framtida medlemmarna i euroområdet. Vi är övertygade
om att alla medlemsstater bör hålla sig till budgetdisciplin. Med tanke på de finansiella,
ekonomiska och politiska riskerna motsätter vi oss varje samtal för att utesluta någon
medlemsstat från euroområdet. Detta skulle vara en fara för stabiliteten i euron och ett
bakslag för den europeiska integrationen.

367. Vi tror på en oberoende europeisk centralbank och dess primära mål att skapa
prisstabilitet för euroområdet. De låga inflationstakterna som tillhandahålls av ECB möjliggör
en stabil köpkraft för våra medborgare. Vi välkomnar alla åtgärder som vidtas av Europeiska
centralbanken inom ramen för dess stadga för att möjliggöra stabiliteten i det europeiska
finansiella systemet som helhet.

368. Höga nivåer av offentliga och privata skulder skapar makroekonomisk och finansiell
sårbarhet, eftersom de begränsar regeringarnas möjligheter att ge bra svar på oförutsedd

46

ekonomiska utveckling och ökar marknadsberoendet. Högt skuldsatta länder står inför
ytterligare utmaningar för att möjliggöra den ekonomiska tillväxten. En försiktig finanspolitik
bör bedrivas så att marknadernas förtroende garanteras och avsättningar skapas för
oförutsedda händelser. Vi måste säkerställa stabiliteten i euroområdet på ett sådant sätt att
det är trovärdigt för investerare, och ger dem en stabil och förutsägbar affärsmiljö. Att
upprätthålla investerarnas förtroende ska alltid vara en prioritet under beslutsprocesser. Detta
kan bäst förverkligas genom reformer och upprätthållande av no bailout-principen i fördraget
och detta utesluter inte ömsesidig solidaritet mellan medlemsstaterna.

369. Vi är medvetna om de risker som härrör från ohållbar skuld, och motsätter oss starkt en
ackumulering av privat och offentlig skuld som överskrider de nivåer som är hållbara. Alltför
stora offentliga skuldnivåer innebär att orimliga bördor överlämnas till kommande
generationer och de är därför oacceptabla. Vår politik ska alltid vara förenlig med målen för
den sociala marknadsekonomin och hållbara ekonomiska mål. Vi inser också att i storskaligt
bedrägeri, skattefusk och korruption har bidragit till den ekonomiska och finansiella krisen,
och därför måste alla finansiella och stödpaket kopplas till åtgärder för att förebygga och
bekämpa sådana brott.

370. Vi främjar reformen av EU:s ekonomi på ett sådant sätt att stabilitet, social välfärd och
välstånd
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trygghetssystem
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sätt
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sysselsättning och tillväxt. Strukturreformer bör också förlita sig på konkreta åtgärder för att
stimulera sysselsättning och social integration. Sund finanspolitik är utan tvekan en källa för
tillväxt och sysselsättning på lång sikt. Den finanspolitiska konsolideringen bör alltid ta hänsyn
till den effekt som budgetåtgärder har på vår arbetsmarknad.

371. EPP anser att konkurrenskraft och ekonomisk konvergens mot nivåerna för de bäst
presterande medlemsstaterna är nyckelfaktorer för långsiktig framgång för vår gemensamma
valuta. Att minska skillnader och obalanser mellan EU:s medlemsstater bör vara ett långsiktigt
mål för den ekonomiskpolitiska samordningen i hela EU. Vi kommer att fortsätta att vara en
stark förespråkare för strukturreformer som en generator för tillväxt. I det avseendet tror vi på
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sambandet mellan löner till produktivitetsnivåer och hållbar ekonomisk tillväxt genom
konkurrens på en helt genomförd inre ekonomisk marknad. Vi är medvetna om behovet av att
öka den effektiva tiden för arbete i Europa för att säkerställa konkurrenskraften och
hållbarheten i våra pensionssystem.

372. EPP erkänner behovet av att finansiera investeringar för framtida tillväxt på ett
effektivare sätt. I detta avseende ska vi ytterligare förbättra effektiviteten hos Europeiska
investeringsbanken (EIB) och bättre använda dess expertis för att förbättra företagens tillgång
till krediter.

373. Till gagn för människors sociala välbefinnande är det viktigt att det i samhället finns en
gemensam arbetsfri veckodag. I århundraden i Europa har det funnits en sådan dag:
söndagen. Det är också viktigt för att bevara de kulturella rötterna i Europa för att försvara
söndagen som en gemensam europeisk arbetsfri dag.

374. EPP understryker behovet av att reformera det globala bank- och finanssystemet.
Bankerna måste återgå till sin primära funktion, som är att tjäna den reala ekonomin,
stimulera företagande och ekonomisk utveckling. Bankerna måste vara en möjliggörare för
ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Ett pålitlig banksystem är nyckeln till vår framgång.
Finansiella tjänster ska hjälpa de ekonomiska aktörerna att hantera och minimera riskerna för
den ekonomiska aktiviteten, och inte uppmuntra till spekulationer. Det är viktigt att EU:s
medlemsstaters möjlighet att bestämma sin egen nivå av finansiell reglering, det vill säga
genom kapitalkraven på banker. EU-förordningen bör ses som en minimistandard .. Vårt mål
är att ha en finanssektor med en förbättrad förmåga att absorbera stötar som härrör från
finansiell och ekonomisk stress. Vi är medvetna om att starkare, säkrare banker kan vara
mindre lönsamma på kort sikt, men anser att en stabil avkastning, och banksystemet som
helhet, uppväger både mikro och makroekonomiska kostnader. Vi är även fast beslutna att
säkerställa att reformen av det globala finansiella systemet inte resulterar i en
konkurrensnackdel för europeiska banker, och den får inte på något sätt, innebära några
ytterligare bördor för finansieringen av ekonomisk verksamhet i Europa.
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375. EPP ser de ständiga förbättringar i produktivitet och konkurrenskraft som en primär
lösning för att bekämpa de ekonomiska tillkortakommanden som vi står inför och som en
förutsättning för en hållbar ekonomisk tillväxt på lång sikt. EU:s strukturfonder bör fördelas på
ett sådant sätt att de tjänar sitt ursprungliga syfte att förbättra konkurrenskraften för våra
mindre konkurrenskraftiga regioner. Kommissionen måste därför se till att dessa medel
används både effektivt och på ett hållbart sätt.

376. Institutionerna i unionen och medlemsstaterna bör ha en beredskap för att hjälpa en EUmedlemsstat i ekonomiska svårigheter, utifrån principerna om solidaritet och ömsesidighet
och på strikta villkor. Myndigheter i mottagarländerna ska respektera sina europeiska och
internationella åtaganden och genomföra strukturreformer på nationell nivå, vilket bör
förbättra framtidsutsikterna för deras ekonomier, återvinna förtroendet hos investerare och en
återgång till hållbara offentliga finanser.

Medborgare i förgrunden

377. Europa måste möta de nya utmaningarna och uppfylla sina högt ställda mål. Den
demografiska utvecklingen och våra åldrande befolkningar utgör stora möjligheter, liksom
stora utmaningar med djupgående konsekvenser för våra samhällen. Europa måste garantera
en omorganisation av våra samhällen för att återspegla behovet av praktiska uttryck för
solidaritet mellan generationerna och oro för våra pensionärer, utan att störa rättigheterna för
kommande generationer. Det bör främja överföring av sociala rättigheter, rörlighet och
välbefinnande hos en åldrande befolkning i syfte att ge dem möjlighet att uppleva sin pension
som en period av välbefinnande, till skillnad från en av smärta och isolering.

378. Sjukdomar och epidemier som inte stannar vid nationsgränserna, samt eventuella
avsiktliga hälsohot (bioterrorism) innebär nya utmaningar för folkhälsan. Europa måste stärka
gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att ge medborgarna högsta möjliga skyddsnivå.

379. EPP anser att de europeiska medborgarna förtjänar högsta möjliga standard i sina
levnadsmönster och ett effektivt skydd för sina rättigheter som konsumenter. På lokal nivå
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måste grundläggande gemensamma regler och praxis när det gäller konsumentskyddet
avtalas och kombineras med nödvändig enhetlig tillämpning av dessa regler. För att
säkerställa dessa rättigheter är det viktigt att fördelningen av tillgänglig och relevant
information är garanterad för att göra det möjligt för konsumenter att göra självständiga,
informerade val.

380. Europa är känt världen över för sina jordbruksprodukter av hög kvalitet, som är basen för
vårt gastronomiska arv. Vi måste upprätthålla denna kvalitet och även förbättra den där så är
möjligt. Därför måste strikta normer sättas upp för produktion av säkra och hälsosamma
livsmedel och främja ekologiska produkter ytterligare. Denna livsmedelssäkerhet och en
stadig och säker leverans av produkter, är nödvändiga inslag i vår vision om en modern
jordbrukspolitik. Samtidigt kommer den gemensamma jordbrukspolitiken i EU, som redan har
moderniserats under de senaste decennierna, att behöva reformeras ytterligare för att främja
en hållbar jordbruksmodell, med hänsyn till matbrist som en följd av befolkningstillväxt och
klimatförändringar samt landsbygdens ekonomiska roll.

381. Denna reform bör ta hänsyn till den nya och kraftigt ökande globala behovet av
jordbruksprodukter
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världsbefolkning, en betydande förändring i näringsmönstren (ökad köttkonsumtion) och
användningen av biobränslen. Samtidigt måste vi ta hänsyn till den minskade kapaciteten hos
jordbruksproduktionen i vissa områden utanför Europa till följd av klimatförändringar och brist
på vatten. I ljuset av detta perspektiv bör kontinuerlig utveckling och anpassning av Europas
jordbrukskapacitet underlättas.

382. För att trygga de europeiska medborgarnas rättigheter måste tillgång till rättsväsendet
göras mindre kostsamt och komplicerat, liksom snabbare, men utan att det blir överbelastat.
Därför är det nödvändigt att främja alternativa system för att lösa tvister, såsom skiljedom
eller medling, som är snabbare och ger mindre betungande lösningar utan att underminera
den nationella allmänna ordningen. Samtidigt krävs förbättringar av effektiviteten, när det
gäller gränsöverskridande tvister genom system för rättshjälp som redan finns i alla
medlemsstater. EPP är också positiv till att skapa en gemensam ram för polisiärt och rättsligt
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samarbete som till fullo respekterar subsidiaritetsprincipen. En utvärdering av alla
brottsbekämpande och rättsliga system och utbyte av god praxis är avgörande för att stärka
samarbetet och för att svara snabbt och effektivt på gränsöverskridande brottslighet.

383. Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som har införlivats i EU-lagstiftningen, ger
medborgarna extra skydd, även mot sina egna medlemsstater. EU:s förväntade anslutning till
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (ECHR) kommer ytterligare att förstärka
detta skydd. Det handlar om medborgarna som konsumenter, yrkesarbetare, pensionärer,
patienter, studenter, tjänstemän, men även som subjekt i unionen, i förhållande till EU:s
förvaltning och dess agenter. EPP vill att medborgarnas säkerhet ska tas om hand i vardagen
genom att tillhandahålla bättre hälsovård, livsmedel av hög kvalitet, hög miljöstandard och ett
effektivt skydd för deras rättigheter som konsumenter.
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Slutsats

401. Vi, medlemspartierna i Europeiska folkpartiet, är fast beslutna att behålla och utöka vår
partifamiljs ledande roll i utvecklingen av Europeiska unionen. Trogna våra värderingar och
öppna för förändring kommer vi att göra vårt yttersta för att möta vår tids utmaningar och
utarbeta lösningar för ett bättre EU.

402. Ett bättre EU är framför allt en starkare och mer effektiv union, vilket ger våra
medborgare frihet, säkerhet, hållbarhet och välstånd, som nationalstaterna ensamma inte kan
ge nu och i framtiden. Det är en union, som återfår sin ekonomiska dynamik och globala
konkurrenskraft genom att fullborda den inre marknaden och som säkrar dess ekonomiska
framtid inte bara genom en gemensam valuta, utan även genom gemensam ekonomisk
styrning.

403. Ett bättre EU är en union som är öppen för världen, vilket bidrar till spridningen av de
mänskliga rättigheterna och pluralistisk demokrati, som hjälper och försvarar demokrater och
människorättsförsvarare över hela världen, som arbetar för fred och hållbarhet, och som aktivt
deltar i det globala styret genom starka internationellt institutioner. Det är en union med starka
instrument för en effektiv gemensam utrikes-, säkerhets- och utvecklingspolitik och den
politiska viljan att rikta dessa instrument, till gagn för Europa samt mänskligheten som helhet.

404. Ett bättre EU är också en union närmare medborgarna och som är lyhörd för deras oro,
fast förankrad i subsidiaritetsprincipen och redo att stärka demokratiskt deltagande. Detta
förutsätter starka

europeiska

partier,

som kan

agera

på

ett konstruktivt sätt

i

Europaparlamentet liksom i den framväxande europeiska offentligheten, och att klyftan
överbryggas mellan å ena sidan medborgare, nationella partier och nationella regeringar, och
Europeiska unionens institutioner å den andra.

405. Vi vill stärka vår position som Europas starkaste parti. Det innebär arbete med såväl
expansion som sammanhållning. Vi strävar efter att anpassa oss till lokala förhållanden
samtidigt som vi vässar vår övergripande profil och når ut utanför EU:s gränser genom stabila
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nätverk för dialog och samarbete. Vi kommer kontinuerligt att modernisera våra partistrukturer
och institutioner. Men framför allt kommer vi att fortsätta att utveckla vår politik baserat på den
solid grund som våra kärnvärden utgör. Precis som under den andra halvan av förra
århundradet är vi starkt engagerade för att stärka EPP:s position som den definierande
kraften för att göra det möjligt för Europa att möta de dramatiska nya utmaningarna och
möjligheterna även under detta århundrade.

