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Rok 2009 stawia przed Europą bezprecedensowe wyzwania, dlatego nadchodzące wybory do Parlamentu
Europejskiego są tak ważne dla naszej przyszłości. Po pierwsze kryzys finansowo-gospodarczy wymaga
kompetencji, determinacji i dalekowzroczności, a nie ideologii. Po drugie musimy zabezpieczyć Europę przed
zagrożeniami terroryzmu i przestępczości, skutecznie walczyć ze zmianą klimatu oraz reagować na proces
starzenia się naszych społeczeństw, wybierając mądre – a nie prowizoryczne – rozwiązania. Byśmy mogli wraz
z naszymi partnerami właściwie reagować na coraz większe wyzwania wynikające z braku światowej
stabilności, potrzebujemy bardziej skutecznej – nie słabej i nieporadnej – Unii Europejskiej.
Europa przebyła długą drogę. Europejska Partia Ludowa wniosła więcej do rozwoju Unii Europejskiej niż
jakakolwiek inna siła polityczna. Ojcami zjednoczonej Europy byli Chrześcijańscy Demokraci. Ich osiągnięcia
budowano na głębokich przekonaniach, których korzenie sięgają cywilizacji judeochrześcijańskiej i czasów
oświecenia, podkreślając znaczenie wolności, odpowiedzialności i godności istoty ludzkiej. Czerpiąc z tych
wartości, przez ostatnie 50 lat mężczyźni i kobiety z Europejskiej Partii Ludowej przewodzili procesowi
ulepszania i stopniowej ekspansji Unii oraz wdrażania euro. To wszystko umożliwiło nam życie w pokoju,
bezpieczeństwie i rosnącym dobrobycie przez ostatnich pięć dekad. Podczas gdy inni mówili, my działaliśmy.
W obliczu nowych wyzwań 2009 roku jesteśmy świadomi tego, co proponują inni. Socjaliści widzą w kryzysie
finansowo-gospodarczym szansę na forsowanie swoich odwiecznych haseł nacjonalizacji, protekcjonizmu i
finansowania wydatków poprzez zwiększanie deficytu budżetowego. My natomiast działamy na rzecz
utrzymania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. Nacjonaliści
wykorzystują kryzys do głoszenia swoich dobrze znanych wizji osłabienia Europy, których realizacja
uniemożliwiłaby nam stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku. My jednak zdecydowanie opowiadamy się za
ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego, modernizacją i wzmocnieniem Unii. Innymi słowy, nadchodzące wybory są
fundamentalnym wyborem pomiędzy niebezpiecznymi receptami Socjalistów i Nacjonalistów a bezpieczną
przyszłością opartą na wartościach, odpowiedzialności, kompetencjach i skoordynowanych działaniach.

Budowanie dobrobytu dla wszystkich
Dla Europejskiej Partii Ludowej gospodarka nie jest celem samym w sobie. Gospodarka ma służyć
społeczeństwu. Wierzymy w społeczeństwo oparte na poszanowaniu indywidualności, wolności, solidarności i
spójności społecznej. Te wartości budują społeczną gospodarkę rynkową. Nie osiągniemy społecznej
spójności społecznej i stabilności politycznej bez zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Obecny kryzys wywołała krótkowzroczność i brak nadzoru nad światowym systemem finansowym. Musimy
teraz ponownie zdefiniować znaczenie regulacji dla rynków finansowych i dla gospodarek w ogóle. Ponadto
nie możemy pozwolić, aby sektor finansowy odszedł z zyskami, zostawiając pokrycie strat społeczeństwu. Nie
chcemy przesunięcia w stronę socjalizmu — chcemy lepszej i mądrzejszej regulacji, a nie regulacji samej dla
siebie. Jednak nasze stanowisko wyraźnie różni się od idei fundamentalistów rynkowych, których zdaniem
światem powinien rządzić wyłącznie rynek. Dzisiejsza krytyczna sytuacja wymaga dodatkowych wydatków
publicznych, ale muszą być one ograniczone w czasie. Nie możemy żyć kosztem przyszłych pokoleń.
•
•
•

•

Naszym priorytetem pozostaje tworzenie nowych miejsc pracy. Musimy kontynuować reformy,
inwestować w edukację, kształcenie ustawiczne oraz zatrudnienie, aby tworzyć szanse dla wszystkich.
Musimy zahamować światowy kryzys gospodarczy i zapobiegać protekcjonizmowi. Europejskie rządy
muszą usprawniać koordynację polityki fiskalnej i monetarnej.
Niezbędna jest przebudowa międzynarodowej architektury finansowej. Same regulacje europejskie
to za mało dla światowych rynków finansowych – musimy zwiększyć stopień przejrzystości i nadzoru.
Banki muszą ponownie skupić się na swojej podstawowej funkcji, czyli na zapewnianiu obywatelom
bezpieczeństwa posiadanych przez nich oszczędności oraz płynności naszych gospodarek.
Bieżąca recesja gospodarcza jest szansą na zwiększenie naszych inwestycji w „zielone technologie”.
Chcemy, by Europa zajęła pozycję światowego lidera w tym sektorze, co pozwoliłoby na
przyspieszenie naszego wzrostu gospodarczego i utworzenie nowych miejsc pracy, jednocześnie
zmniejszając zależność Europy od paliw kopalnych.

Uczyńmy Europę bezpieczniejszym miejscem
Terroryzm, szczególnie totalitarna odmiana dżihadu, stanowi zagrożenie dla naszych fundamentalnych
wartości. Dlatego Unia Europejska musi stale usprawniać współpracę i podnosić skuteczność działań na rzecz
walki z globalnym terroryzmem, pamiętając, że dawne rozgraniczenia pomiędzy tym co „międzynarodowe" a
„krajowe" są w tym kontekście nieaktualne. Jednak bezpieczniejsza Europa to także lepsza ochrona przed
przestępczością zorganizowaną, zapobieganie nielegalnej migracji oraz zabezpieczanie dostaw i wysokiej
jakości żywności.
•

•

Głównym celem unijnej polityki bezpieczeństwa jest walka z terroryzmem. Unia powinna tworzyć
formalne struktury bliskiej współpracy pomiędzy Komisarzem ds. Wolności, Sprawiedliwości i
Bezpieczeństwa, Koordynatorem UE ds. Zwalczania Terroryzmu a Dyrektorem Europolu oraz dążyć do
poprawy synchronizacji ich prac z globalną działalnością UE i państw członkowskich. Należy wyraźnie
zwiększyć zdolności operacyjne Europolu.
Walka z nielegalną imigracją i handlem ludźmi wymaga lepszej koordynacji działań. Niezbędne jest
podniesienie zdolności operacyjnej i zasobów agencji ochrony granic Frontex, wdrożenie wspólnej
polityki azylowej, zintensyfikowanie prac nad wdrożeniem systemu niebieskiej karty dotyczącego
legalnej imigracji oraz utworzenie ścisłego partnerstwa z krajami pochodzenia nielegalnych
migrantów.

•

Odnowiona polityka rolna musi lepiej reagować na zmienność rynków i utrzymywać odpowiednią
równowagę pomiędzy bezpieczeństwem dostaw żywności, zrównoważonym rozwojem i
konkurencyjnością, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnych cen i dobrej jakości żywności.

Walka ze zmianą klimatu
Globalne ocieplenie stało się rzeczywistością. Przyszłość ludzkości zależy od naszej umiejętności rozwoju
bardziej zrównoważonego podejścia do zasobów naturalnych. Ponadto ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych czyni nas mniej zależnymi od importu gazu i ropy. EPL angażuje się w proces ograniczania
emisji gazów cieplarnianych i promowanie źródeł energii o bardzo niskim stopniu zawartości węgla.
Odważny i gwałtowny zwrot w kierunku najbardziej nowoczesnych i wydajnych technologii okaże się
korzystny nie tylko dla naszego klimatu i globalnych rozwiązań w tym zakresie, ale również dla naszej
gospodarki, ponieważ uczyni Europę światowym liderem w dziedzinie nowych technologii. Kryzys finansowogospodarczy nie powinien być uzasadnieniem braku działań; wręcz przeciwnie, powinniśmy go traktować jako
wezwanie do modernizacji naszych gospodarek i tworzenia nowych trwałych miejsc pracy. Mechanizmy
rynkowe mogą i powinny służyć ograniczeniu emisji.
•
•
•
•

Europa powinna awansować na pozycję lidera rynkowego w dziedzinie technologii przyjaznych
środowisku, opartych na liczniejszych i lepszej jakości działaniach z zakresu badań i rozwoju.
Do roku 2020 udział odnawialnych źródeł energii musi wzrosnąć do co najmniej 20% całości źródeł
energii.
Energia nuklearna powinna stanowić dla państw członkowskich jedną z opcji ograniczenia emisji.
Należy wprowadzić sprawnie funkcjonujący system handlu uprawnieniami do emisji, który stanowiłby
rynkową zachętę do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Wyzwania demograficzne
Europa stoi w obliczu poważnych zmian w strukturze demograficznej, których wyrazem jest przewidywany
spadek liczby urodzeń, przyrost liczby osób starszych i wydłużenie czasu życia. W związku z tym Unia
Europejska jest zmuszona do przyjęcia i wdrożenia nowych programów zatrudniania osób starszych,
przedsiębiorczości oraz polityk i działań wspierających wolontariat. W tym kontekście EPL uważa, iż rodziny,
stojąc na straży naszych wartości, zajmują w społeczeństwie miejsce centralne i dlatego należy im zapewnić
szczególne środki. Naszym głównym celem jest budowanie lepszej, bezpieczniejszej i cieszącej się
dobrobytem Europy dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń.
•

•

•

Zadaniem krajowych decydentów jest poprawa opłacalności systemów opieki społecznej. Konieczne
jest wprowadzenie reform w Europie, aby dostosować wysokość wieku emerytalnego do zmian w
strukturze demograficznej. Należy dodatkowo usprawnić funkcjonowanie prywatnych funduszy
emerytalnych.
Zasady polityki rodzinnej powinny być lepiej zintegrowane z poszczególnymi politykami krajowymi.
Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia rozwiązań prorodzinnych, które umożliwiają rodzicom pracę w
elastycznym wymiarze godzin. Należy usprawnić rozwiązania z zakresu opieki nad dziećmi i polityki
mieszkaniowej oraz prorodzinnej polityki fiskalnej, jak również promować korzystanie z urlopu
rodzicielskiego przez obojga rodziców pracujących.
Edukacja jest kluczowym czynnikiem naszego przyszłego rozwoju i dobrobytu. Wyższy poziom
edukacji społeczeństwa prowadzi do wzrostu poziomu zatrudnienia. Kształcenie ustawiczne jest

•

istotnym czynnikiem pomagającym sprostać nowym wyzwaniom stawianym przez rozwój technologii
i globalizację. Dlatego w obliczu rosnących wydatków w sektorze publicznym należy rozważyć korzyści
płynące ze współpracy z sektorem prywatnym.
Aby gospodarka Europy mogła stać się bardziej konkurencyjna, dynamiczna i w większym stopniu
oparta na wiedzy, Unia Europejska musi przyjąć długoterminową strategię przyciągania
utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników z innych obszarów świata. Aby wspomóc proces
adaptacji legalnych migrantów do nowego rynku pracy i społeczeństwa, potrzebne są kursy językowe,
programy rozwoju przedsiębiorczości, szkolenia zawodowe i prężny rynek pośrednictwa pracy.

Jedność Europy na arenie światowej
Sytuacja światowa, w jakiej funkcjonuje dzisiejsza Europa, jest bardziej niestabilna niż kiedykolwiek na
przestrzeni ostatnich 20 lat. Dlatego w najlepszym interesie Unii Europejskiej jest podnoszenie swojej roli na
arenie światowej. Aby zapewnić pokój i dobrobyt w Europie, a także pomóc w budowie lepszego świata, w
2009 r. UE musi poprawić swoją zdolność działania, odnowić partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, zwracać
szczególną uwagę na wschodnich i południowych sąsiadów oraz nawiązywać partnerskie stosunki z innymi
krajami.
•
•

•

Należy dostosować instytucje światowe do nowych okoliczności. Oznacza to poprawę jakości nadzoru
nas światowymi rynkami finansowymi w takich organizacjach jak Międzynarodowy Fundusz
Monetarny oraz wzmocnienie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Wzmocnienie współpracy w zakresie obrony, w tym zawarcie umowy strategicznej ze Stanami
Zjednoczonymi i innymi sojusznikami, sprawniejsze łączenie zasobów i dzielenie kosztów w
strukturach wojskowych, jak również w zakresie finansowania i prowadzenia badań oraz utworzenie
wspólnych sił obronnych, które obowiązywałyby jednolite warunki podejmowania interwencji i
zasady angażowania się w misje międzynarodowe.
Unia powinna dostosować zasady polityki sąsiedztwa do specyfiki poszczególnych państw,
jednocześnie ustanawiając w „Karcie na rzecz sąsiedztwa” wspólne standardy dotyczące praw
człowieka i rządów prawa.

Wszyscy stoimy przed tym samem wyborem: pomiędzy silną Unią Europejską opartą na wspólnych
wartościach, prowadzoną przez najsilniejszą polityczną rodzinę, a słabą Unią, stosującą wczorajsze
rozwiązania do dzisiejszych problemów, której przyszłość jest niepewna. Europejska Partia Ludowa jest
gotowa, by sprostać tym wyzwaniom. Potrzebujemy jedynie Twojego głosu.

Niniejszy manifest jest streszczeniem dokumentu wyborczego EPL przygotowanego na potrzeby wyborów do
Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

