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1.  Предисловие от членовете на ЕП Рафаеле Фито и Ришард Легутко
      Съпредседатели на Групата на Европейските консерватори и реформисти

Уважаеми читатели,

Групата на ЕКР беше създадена през 2009
г., тъй като не бяхме доволни от посоката,
в която вървеше ЕС. Групата на ЕКР иска
да види ЕС, който се връща към основните
проблеми и постига резултати по важните
причини, поради които държавите членки
са се присъединили към ЕС.

Ние станахме единствената водеща
организация в Европейския парламент,
която се ангажира да накара ЕС да се
съсредоточи единствено върху
области, в които ЕС може да добави
стойност, като например отварянето на
пазарите и подкрепата за трансграничното
сътрудничество. Групата на ЕКР смята, че
в основата на всяко решение, което ЕС
взема, трябва да стои преценката дали ЕС
добавя стойност за упорито работещите
хора, които плащат данъци в ЕС.

Групата на ЕКР работи усилено, за да
гарантира, че ЕС децентрализира
правомощията си обратно към
националните столици, кметствата и към
семействата и хората.

В Европейския парламент евродепутатите 
от ЕКР са „запретнали ръкави“ и са се 
потопили в детайлите

ПРЕДИСЛОВИЕ 

на работата на Европейския парламент, 
като предлагат решения, основани на 
здравия разум.

Усилията ни дадоха резултати. Много от 
тези резултати невинаги са на първите 
страници на вестниците, но въпреки това 
те подобряват живота на хората всеки 
ден. 

Групата на ЕКР ще продължава да 
насърчава по-широка програма за 
европейска реформа в дългосрочен 
план като средства за повишаване 
на гъвкавостта, отвореността и 
икономическата жизнеспособност на ЕС. 
Нашите евродепутати работят ежедневно, 
за да осигурят осезаеми ползи за хората 
и данъкоплатците в Европа. 
Като нова група, която често се движи 
срещу течението на федералистите, 
имаме солидни постижения в Брюксел 
и Страсбург в полза на гражданите на 
Европа. Ето само няколко примера за 
това как започнахме да водим ЕС в 
посока, в която той прави по-малко, но се 
справя по-добре. 

Все още ни предстои дълга борба срещу 
разхищението на ЕС, все по-голямата 
централизация и федерализма. С 
вашата подкрепа и постоянните усилия 
на евродепутатите от ЕКР вярваме, че 
ЕС, който зачита желанията на своите 
граждани, харчи отговорно парите на 
данъкоплатците и зачита суверенитета на 
националните правителства, е ЕС, който 
може да изгради по-силно бъдеще, което 
да служи по-добре на своите граждани. 

С уважение, 
Рафаеле Фито и Ришард Легутко 
Съпредседатели на Групата на ЕКР в 
Европейския парламент 

Правим 
 ПО-МАЛКО, 
но ПО-ДОБРЕ 
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2.   Работеща имиграционна система на ЕС

От създаването на Групата на ЕКР 
ние посочваме недостатъците на 
миграционната система на ЕС и сме гласът 
на реформата и промяната на Общата 
европейска система за убежище. Тъй 
като е един от основните принципи на 
Групата на ЕКР, това е ключов приоритет. 
Действащата понастоящем система на 
ЕС не е ефективна за справяне със 
съвременните предизвикателства на 
глобализацията, регионалните конфликти 
и бедността. 
На първо място се нуждаем от 
миграционна система, която да зачита 
гласа и желанията на своите държави 
членки и на своите граждани. За да бъде 
устойчива дадена миграционна система на 
ЕС, тя трябва да получи пълната подкрепа 
на всички държави членки, както и на 
европейските граждани. ЕС не може да 
продължава да налага имиграционна 
система, която се подкрепя само от 
няколко държави членки. 
Вместо това ЕС трябва да се съсредоточи 
върху това да се справи с основните 
проблеми, като предоставя по-голяма 
подкрепа на държавите членки за защита 
на външните ни граници, увеличава 
на броя на върнатите лица, неуспели 
да намерят убежище, в страната им 
на произход и продължава да работи 
с трети държави за постигане на 
споразумения за сътрудничество, за да 
се попречи на мигрантите да предприемат 
животозастрашаващо пътуване през 
Средиземно море към ЕС. Трябва да 
преобладава система на сътрудничество, 
а не на принуда. 

Защита на инфраструктурата по 
време на мигрантската криза: 
Мигрантската криза засегна всички 
елементи на политиката на ЕС, 
включително транспортния сектор. 
Групата на ЕКР проведе дискусии, в 
които призова Европейската комисия 
да работи в по-тясно сътрудничество с 
транспортните компании и предприятията

РАБОТЕЩА ИМИГРАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕС 

и да предложи финансова помощ 
за повишаване на безопасността на 
водачите на камиони. 
Транспортът е кръвоносната система на 
европейската икономика. Всяко сериозно 
нарушение на функционирането му носи 
загуби на предприемачите и забавяне на 
доставките. 

Увеличаване на броя на върнатите 
лица, неуспели да намерят убежище: 
Групата на ЕКР разбира, че за да бъде 
имиграцията в ЕС устойчива и за да 
може ЕС да помогне най-напред на 
действително търсещите убежище и най-
уязвими лица, от съществено значение 
е държавите членки да могат да връщат 
лицата, неуспели да намерят убежище, в 
страната им на произход. 
ЕКР прокара важно законодателство, 
което предоставя на държавите членки 
стандартен европейски документ за 
пътуване, за да се ускори връщането на 
граждани на държави извън ЕС, които 
пребивават незаконно в държавите 
членки на ЕС без валидни паспорти или 
лични карти. Основната цел на Групата 
на ЕКР беше да се засилят защитните 
елементи и техническите гаранции на 
формуляра, за да се насърчи приемането 
му от трети страни. 
Преди въвеждането на този документ 
трети държави не бяха склонни да 
приемат документите за връщане, 
предоставяни от държавите членки, 
поради причини, които включват 
незадоволителни данни за сигурност и 
различни формати. Този документ обаче 
разглежда много от тези недостатъци в 
системата. 
Въпреки че това не е магическо решение, 
това е важна стъпка в борбата със 
злоупотребите със системата за убежище 
на ЕС и увеличава възможностите на 
ЕС да намали броя на лицата, неуспели 
да намерят убежище, които все още 
пребивават в ЕС. Откакто този документ 
е въведен от държавите-членки, броят на 
връщанията се е увеличил. 
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Нуждаем се 
от миграционна 
система, която да 
зачита гласа и 
желанията  на своите 
държави членки и на 
своите граждани. 
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3.  Икономическа ефективност

до безработица в държавите членки. 
Групата на ЕКР смята, че трябва да 
се съсредоточим върху по-доброто 
управление на еврозоната, а не върху 
задълбочаването на политическите 
връзки с ЕС. 
Групата на ЕКР смята, че налагането на 
Европейския механизъм за стабилност 
за споделяне на отговорността не е 
най-добрият начин за възстановяване 
на конкурентоспособността в страните 
от еврозоната. Фискалната дисциплина, 
независима Европейска централна банка 
без политическа програма и зачитането 
на решението на държавите членки 
да не приемат еврото са ключовите 
елементи за предотвратяване на бъдещи 
икономически сътресения.

Борба за намаляване на 
икономическия риск: 
Централните контрагенти (ЦК) - малко 
позната, но жизненоважна част от 
нашите финансови пазари - ще бъдат 
регулирани от по-строги правила 
благодарение на Групата на ЕКР. 
Групата на ЕКР работи усилено, за да 
гарантира, че крайните инвеститори 
(пенсионни фондове и МСП) са 
защитени. Основната цел на тези нови 
правила беше да се гарантира, че са 
налице всички възможни мерки, за 
да се предотврати необходимостта 
данъкоплатците да плащат за ЦК - или 
чрез пари на централната банка, или 
чрез пряка публична намеса. Това 
беше постигнато чрез стимулиране на 
доброто управление и гарантиране, 
че тези, които имат право на глас в 
управлението на риска на ЦК, в крайна 
сметка ще понесат основната тежест в 
случай на провал. 
Групата на ЕКР също така успешно 
блокира плана за съгласуване на 
план за споделяне на риска, според 
който някои европейски държави 
биха предложили да платят за други. 
Банковите депозити в някои държави 
ще бъдат гарантирани от банковите

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ 

Групата на ЕКР продължава да бъде 
водещият глас за прекратяване на 
ежемесечното пътуване на Европейския 
парламент между Брюксел и Страсбург, 
при което 750 членове на ЕП, 3000 
служители, както и редица лобисти и 
други длъжностни лица се преместват 
за четири дни в друг парламент във 
френския град Страсбург. Разходите 
за преместване се оценяват между 102 
милиона и 180 милиона евро годишно. 
Преместването води до ненужното 
отделяне на 20 000 тона CO2.
 
Тъй като тази договореност е залегнала 
в договорите на ЕС, за нейната промяна 
е необходимо единодушно съгласие на 
лидерите на ЕС. Въпреки това Групата 
на ЕКР е събрала безпрецедентна 
подкрепа от всички политически 
групи и националности за промяна на 
тази договореност и ще продължим 
да изтъкваме свързаните с нея 
изключителни бюджетни и екологични 
разходи с надеждата, че един ден това 
ще се промени! 

Икономическо пространство, в 
което се зачитат всички държави:
Еврокризата беше определящата тема 
на последните европейски избори. 
Сега Европейският съюз се стреми да 
изгради бъдеще за еврозоната, което 
да предотврати повторение на кризата. 
Групата на ЕКР смята, че решенията, 
които вземаме сега, ще имат сериозни 
дългосрочни последици за всички 
държави членки, независимо дали са в 
еврозоната или не. Групата на ЕКР смята, 
че трябва внимателно да обмислим 
последиците от прибързано прилаганите 
европолитики.
Повече Европа, повече бюрокрация 
и още една институция на ЕС не са 
решение на кризата. Поемането на 
грешна политическа посока може 
да доведе до дълготрайни бюджетни 
ограничения, системни рискове за 
паричната система и в крайна сметка
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ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ 

депозити в други. Групата на ЕКР смята, 
че е справедливо всички европейски 
държави да демонстрират икономическа 
и фискална отговорност. Националното 
икономическо благоразумие трябва да 
се насърчава, а не да се санкционира.

Да се учим от грешките си: 
За да може еврото и неговите 
институции да създадат стабилна 
валута и да позволят растеж в ЕС, 
Европейската централна банка трябва 
да понесе отговорност. Това включва 
гарантиране, че всички оценки и 
годишни доклади дават вярна представа 
за текущото положение. Без прозрачен 
и честен подход към тези оценки е 
трудно да се въведат важните реформи 
и промени, които трябва да се извършат, 
за да се стабилизира еврото. 
Прозрачността е един от ключовите 
приоритети на Групата на ЕКР и след 
значителен натиск от страна на Групата 
на ЕКР в последните доклади за ЕЦБ 
се дава по-честна и критична оценка 
на работата на ЕЦБ от всякога. Това 

включва признаване на негативните 
последици от неконвенционалните 
мерки на паричната политика 
за индивидуалните спестители, 
пенсионните и застрахователните схеми, 
които крият риск от натрупване на 
балони в активите.

Макар че все още предстои да 
се извърви дълъг път към по-
добро функциониране на еврото, 
признаването на недостатъците 
на системата както в миналото, 
така и в момента, е важна стъпка 
към изграждането на по-стабилно 
икономическо бъдеще. Групата на ЕКР 
ще продължава да следи за това ЕЦБ и 
ЕС да носят отговорност за политиките 
си по отношение на еврото. 

ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ 
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Защита на лицата, подаващи сигнали 
за нередности, и защита на парите на 
данъкоплатците: 

Групата на ЕКР е напълно наясно, че 
всеки цент, който ЕС харчи, е пари от 
джоба на европейските данъкоплатци. 
Възможността хората да докладват за 
злоупотреба с европейски пари е от 
изключително значение. 
Групата на ЕКР се ръководи от 
препоръките на Европейския парламент, 
които ще гарантират, че има сигурно 
пространство за лицата, подаващи 
сигнали за нередности, които могат да 
докладват за злоупотреби, неправомерни 
действия и незаконни дейности, свързани 
с публичната администрация и частните 
дружества, организираната престъпност, 
укриването и избягването на данъци. 
Възможността на хората да съобщават 
за нередности е основен аспект на 
нашата демокрация. Гарантирането, че 
компаниите, политиците и публичните 
институции действат в най-добрия 
интерес на обществото, е от основно 
значение за правилното функциониране 
на обществото. Ако ЕС не се заеме 
сериозно с финансовите злоупотреби, 
доверието на избирателите, 
данъкоплатците и гражданите на Европа 
ще бъде сериозно подкопано. 
Групата на ЕКР работи усилено, за да 
се противопостави на негативните 
възприятия, свързани с лицата, 
подаващи сигнали за нередности, и 
създаде препоръки за увеличаване 
на броя на сигналите за нередности, 
повишаване на нивата на етичните 
стандарти и насърчаване на обучението 
на служителите, за да се подпомогне 
създаването на „култура на говорене“. 
Групата на ЕКР осигури споразумение 
в рамките на Парламента да призове 
Комисията да включи стандартна клауза в 
договорите и безвъзмездните средства, 
която да изисква от бенефициерите и 
лицата, работещи за тези бенефициери, 
да докладват на OLAF за сериозни 
нередности. 

Намаляване на тежестта върху 
бизнеса: 

Ключов приоритет на Групата на ЕКР 
е намаляването на голяма част от 
задушаващото регулиране, което ЕС е 
приел и прилагал спрямо предприятията, 
като същевременно се гарантира, че това 
няма да се случи в бъдеще. ЕС се нуждае 
от регулиране, което осигурява равни 
условия за предприятията и защита на 
потребителите. 
Членовете на ЕКР са водещ глас в 
Европейския парламент за повишаване 
на прозрачността и отчетността, когато 
става въпрос за разходи, свързани с 
регулирането. Групата на ЕКР постоянно 
установява къде държавите членки и ЕС 
прилагат правилата на ЕС по ненужно 
бюрократичен и сложен начин. Групата 
на ЕКР е водеща в разработването на 
политики, основани на здравия разум, и в 
осигуряването на правилното прилагане 
на теста за конкурентоспособност от 
страна на ЕС, особено за малките и 
средните предприятия. 
Тестът за конкурентоспособност 
идентифицира всяко потенциално 
отрицателно въздействие на 
законодателството на ЕС върху 
конкурентоспособността на 
предприятията и икономиката при 
изготвянето и прилагането на правилата 
на ЕС. Като се гарантира, че ЕС ще 
бъде държан отговорен за ненужното 
регулиране, предприятията ще могат 
да се развиват по-добре, да останат 
конкурентоспособни и печеливши и да 
осигуряват повече работни места. 
Групата на ЕКР също така беше водеща 
по отношение на препоръките, които 
ще гарантират, че всички нови закони, 
предложени или въведени от ЕС, първо 
ще бъдат оценявани за потенциалното им 
въздействие върху малките и средните 
предприятия. 
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Свързване на европейските 
железници: 
Групата на ЕКР вярва, че един от 
най-добрите начини за подобряване 
на ежедневието на гражданите на 
ЕС е подобряването на основната 
инфраструктура и достъпността на 
транспорта за хората. 
Именно Групата на ЕКР се застъпи 
за висококачествените транспортни 
връзки като основни за икономическите 
дейности в Европа и качеството на живот 
на гражданите. Лесно достъпните и 
добре свързани транспортни мрежи за 
превоз на пътници и товари са в основата 
на насърчаването на икономическото, 
социалното и териториалното сближаване 
между държавите членки в ЕС. 
Въпреки значителния напредък, останаха 
сериозни пропуски в достъпността 
и свързаността на транспортната 
инфраструктура в цяла Централна и 
Източна Европа.
Групата на ЕКР проведе кампания за 
преодоляване на тези пропуски, като 
показа, че по-добрата свързаност на 
транспортните услуги ще увеличи

икономическия растеж и възможностите 
за заетост на гражданите и предприятията 
в целия ЕС. 
ЕКР изтъкна необходимостта от 
стимулиране на развитието на 
транспортните коридори в посока 
север-юг, като например маршрута 
„Виа Карпатия“ и високоскоростната 
железопътна линия „Рейл Балтика”, 
които свързват балтийските държави 
с Централна Европа и по този начин 
свързват цяла Европа. 
Групата на ЕКР също така е водеща по 
отношение на отварянето на пазара 
на вътрешни пътнически железопътни 
услуги за конкуренция. Тези нови мерки 
ще помогнат на железопътния сектор 
да стане по-привлекателен за пътниците 
и по-конкурентоспособен сред другите 
видове транспорт. 
Железопътните компании вече ще могат 
да предлагат нови висококачествени, 
надеждни, безопасни и ефективни 
железопътни услуги по вътрешните линии.  
По-конкурентна среда за железниците 
ще означава по-голям избор за 
пътниците, което ще доведе до по-добро
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качество на железопътните услуги за 
потребителите. Тези важни реформи 
също така означават, че железопътните 
оператори ще могат да намалят 
разходите си, да дадат възможност на 
железопътната индустрия да извършва 
трансгранични превози и да получат 
сертификат за сигурност от Агенцията 
за железопътен транспорт на ЕС. 
С подобряването на техническите 
възможности на железопътната 
инфраструктура и по-доброто свързване 
на железниците в ЕС ще осигурим по-
бързи и безпроблемни възможности за 
пътуване на пътниците. Приятно пътуване! 

Защита на гражданите и новите 
технологии: 
Евродепутатите  от ЕКР изготвиха 
ключови препоръки, които бяха приети 
от Европейския парламент и в които се 
разглеждат начините, по които ЕС може 
да развие използването на невоенни 
дронове и да защити гражданите във 
връзка с използването им. Групата на 
ЕКР смята, че е важно да се прилага 
прагматичен и разумен подход към тази 
нова технология. 
Групата на ЕКР смята, че правилата на ЕС 
трябва да гарантират, че безопасността 
на неговите граждани винаги е от 
първостепенно значение. Евродепутатите 
от ЕКР подчертаха необходимостта от 
разработване на строги правила за 
защита на личния живот на гражданите, 
както и необходимостта от технологии, 

като например геоблокиране, за да се 
предотврати неправилна употреба на 
дронове в опасни зони като летища и 
електроцентрали.

Дроновете се използват от бизнеса на 
континента по най-различни начини - 
от земеделски производители, които 
използват дронове за проверка на 
реколтата си, до развлекателни компании, 
които заснемат концерти. Ето защо, 
когато става въпрос за нововъзникващи 
и все още развиващи се технологии, 
не бива да се прилага универсален 
подход, който би възпрепятствал тяхното 
развитие и продължаване на иновациите. 

Тези разумни насоки, ръководени 
от Групата на ЕКР, получиха широка 
подкрепа в Парламента и осигуриха 
основата за бъдещото развитие на тази 
технология. Групата на ЕКР вярва, че 
насърчаването на иновациите и защитата 
на личния живот на гражданите винаги 
трябва да работят паралелно. 

Подобряване на ефективността на 
автомобилите: 
През 2015 г. се появи информация, че 
Volkswagen е инсталирал софтуер с 
устройство за измама за намаляване 
на емисиите в милиони дизелови 
автомобили, продавани по целия свят. 
Този скандал предизвика международен 
призив към ЕС и неговите държави 
членки да предприемат действия. 

1 1СВЪРЗВАНЕ НА ХОРАТА И БИЗНЕСА В ЕВРОПА 

ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ 



1 2СВЪРЗВАНЕ НА ХОРАТА И БИЗНЕСА В ЕВРОПА 

В отговор на това Групата на ЕКР прокара 
нов закон в Европейския парламент, с 
който се въвеждат важни нови правила, 
за да не се допусне това да се повтори.
-Тези нови правила ще бъдат 
въведени в целия ЕС и ще попречат 
на производителите на автомобили да 
мамят при тестовете за безопасност и 
емисии. Освен това на националните 
правителства ще бъдат предоставени 
повече правомощия да проверяват дали 
автомобилите отговарят на съответните 
стандарти и ще бъдат определени 
финансови санкции за производителите 
на автомобили, които нарушават 
правилата. Новите правила на ЕС също 
така ще гарантират, че когато шофьорите 
купуват автомобил от автокъща, те могат 
да се доверят, че автомобилът им ще 
работи така, както е обявено.
 
Групата на ЕКР се застъпи за нови 
възможности за независимите 
автосервизи и сервизи, като 
отвори информационния поток от 
производителите на автомобили, така че 
те да могат да ремонтират новите 
поколения автомобили, които все 
повече се управляват от компютри. Така 
местните предприятия продължават да 
процъфтяват, а на потребителите се 
предлага по-голям избор и по-ниски цени 
при търсене на ремонт на автомобили. 
Това е добра новина за потребителите, 
предприятията и околната среда!
 
Приложение, подкрепяно от членовете 
на Групата на ЕКР, предоставя единен 
източник на съвети за разрешаване на 
спорове с компании. Тези правила сега

са в основата на новите правила на ЕС за 
защита на потребителите. 
Приложението обединява няколко 
съществуващи услуги и позволява на 
потребителите лесно да получат достъп 
до необходимата им помощ.
Групата на ЕКР смята, че онлайн пазарите 
трябва да бъдат по-прозрачни по 
отношение на това кой продава продукти 
и услуги.
Вече има редица услуги за 
потребителите, но те са разпокъсани и 
много хора не знаят за съществуването 
им. Това приложение ще определи от 
каква помощ се нуждаят потребителите, 
независимо дали става въпрос за 
информация относно техните права, 
помощ при възстановяване на средства 
или разрешаване на дългогодишен 
спор, и ще ги насочи към правилния 
източник.

Тъй като все повече се правят покупки 
чрез приложения, логично е хората 
да могат да се обърнат към някое 
приложение и когато нещо се обърка.
Понякога е невъзможно да се открие 
крайният продавач на даден продукт, 
но тази информация е важна. Например 
местонахождението на продавача може 
да повлияе на правата на купувача.

Потребителите не бива да се възпират 
да купуват онлайн, защото смятат, че 
връщането на продукти може да е 
трудно. Това не е в интерес на никого, 
затова Групата на ЕКР прави всичко 
възможно, за да гарантира, че единният 
пазар работи по-добре и по-ефективно 
за потребителите.
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Защита на нашите рибари и нашите 
води: 

Групата на ЕКР е гласът на здравия разум 
в Европейския парламент, когато става 
въпрос за намиране на правилния баланс 
между осигуряването на проспериращ 
риболовен сектор за националните 
рибари, задоволяването на изискванията 
на потребителите и гарантирането на 
устойчив улов на риба в ЕС.
 
Водата е един от най-богатите ресурси на 
планетата и трябва да я опазваме, докато 
изхранваме нарастващото население. 
Групата на ЕКР ръководи многогодишния 
план за малките пелагични рибни запаси 
в Адриатическо море. Това включва риби 
като сардини и аншоа. 

Групата на ЕКР се противопостави на 
опитите на Комисията да регулира 
риболова чрез определяне на общ обем 
на улова и въвеждане на квотна система. 
Средиземноморският риболовен сектор 
е в криза от повече от двадесет години. 
Нови разпоредби, които не са добре 
обмислени и не са достатъчно гъвкави, 
имат значителни последици и могат да 
доведат до разруха на целия сектор.
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сектор. Прецизните лазери могат да 
се използват за нанасяне на капчици 
пестициди върху културите, за да се 
замени широко разпространената 
употреба на пестициди. Какво означава 
това? Здравословни, питателни и по-
безопасни храни, произведени по 
устойчив и рентабилен начин. 
Групата на ЕКР също така смята, че 
трябва да използваме повече научни 
знания за водата. Групата на ЕКР въведе 
в законодателството на ЕС идеята, че 
управлението на риболова трябва да се 
основава на „най-добрите налични научни 
доказателства“. Това беше включено в 
многогодишния план за управление на 
риболова в Северно море. Приемането 
на тази стратегия от Брюксел означава, 
че това изискване трябва да се прилага 
за всички планове за управление 
на рибарството. Вследствие на това 
Балтийският план беше променен 
със задна дата, за да се приведе в 
съответствие с тази концепция.

Гаранция, че храната, която 
консумира: ме, е безопасна и:
Нсатуочйнчо-итвеахническият прогрес 
доведе до промени в производството на 
храни, като са се появили нови съставки 
и нови методи на производство, като 
например нанотехнологиите. 
Засиленият туризъм и миграцията 
засилиха интереса към храни, които не 
са част от традиционния хранителен 
режим в ЕС, като например насекоми 
или тропически плодове. Това увеличи 
необходимостта от уверяване на 
потребителите в безопасността на 
новите продукти на пазара. Групата на 
ЕКР прокара в Парламента нови правила, 
които улесняват свободното движение 
на нови храни на единния пазар на ЕС, 
като същевременно запазват високото 
ниво на безопасност на храните за тези 
нови продукти на пазара. Новите правила 
са полезни както за бизнеса, така и за 
купувачите на храни. Добър апетит! 

Науката и здравият разум трябва да 
работят ръка за ръка: 

Устойчивият сектор на риболова и 
земеделието е този, който опазва 
околната среда, осигурява устойчиви 
продукти за потребителите и защитава 
своите рибари и земеделци. Групата 
на ЕКР е наясно, че науката е 
основен компонент в бъдещето на 
фермерството и риболова. Важно е да 
използваме технологиите за доброто на 
производителите и потребителите. 
Групата на ЕКР води кампания за научно 
обоснован подход във фермерството. 
Фермерите са основните стопани и 
защитници на нашата околна среда и 
за да могат да произвеждат повече 
храна за изхранване на все по-
нарастващото население, фермерите и 
производителите се нуждаят от постоянен 
достъп до иновации и нови технологии. 
Групата на ЕКР подчертава, че 
осигуряването на равни условия за 
фермерите на единния пазар на ЕС 
изисква пълно уеднаквяване на нивото на 
директните плащания между държавите 
членки. 
Групата на ЕКР подчертава, че 
модернизираната и добре финансирана 
Обща селскостопанска политика (ОСП), 
която е една от най-интегрираните 
политики, играе решаваща роля за 
постигането на основните цели на ЕС, 
включително продоволствената сигурност 
чрез осигуряване на висококачествена 
и безопасна храна на достъпни цени 
за потребителите, опазването на 
ландшафтите и естествената среда и 
осигуряването на справедлив стандарт на 
живот за фермерите. 
Групата на ЕКР гарантира, че Парламентът 
и Брюксел продължават да гледат на 
научните изследвания в областта на 
културите, прецизното земеделие, 
прецизното развъждане и растителната 
защита като на важни въпроси, които 
трябва да се обсъждат, дискутират и 
вземат предвид при напредъка в този

Правим така, 
че ЕС да работи 
по-добре за ВАС 
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Фермерите са 
основните стопани 
и защитници
на нашата околна 
среда.

ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ 



6.   Защита и зачитане на държавите членки

Групата на ЕКР смята, че един от 
основните приоритети на Европейския 
съюз трябва да бъде защитата на 
своите граждани от заплахата от 
насилие, престъпност и тероризъм. От 
създаването си през 2009 г. Групата 
на ЕКР е водеща в Европейския 
парламент по въпросите, свързани със 
сигурността, поверителността на данните 
и безопасността. 
Докато много други политически групи 
в Парламента се опитваха да забавят 
или отслабят основни споразумения 
за борба с тероризма и обмен на 
полицейска информация, Групата на ЕКР е 
решителният глас на разума в рамките на 
Европейския парламент, за да гарантира, 
че сигурността на неговите граждани 
ще остане на сигурно първо място в 
европейския политически дневен ред. 
Групата на ЕКР смята, че бързият и 
задълбочен обмен на важна информация 
между националните правоприлагащи 
органи е от изключителна важност 
за усилията на държавите членки 
за предотвратяване, разследване 
и преследване на трансграничната 
престъпност. 

Austausch von Fluggastinformationen 
zur Erhöhung der Sicherheit:
Групата на ЕКР беше водещата 
политическа сила за въвеждането на 
споразумението за Резервационните 
данни на пътниците (PNR) между 
държавите членки на ЕС. Системата 
EU-PNR изисква от държавите членки 
да обменят основна информация за 
пътниците между авиокомпаниите и 
полицейските органи преди излитането 
на полета. Това помага за разкриването, 
предотвратяването и преследването на 
тежки престъпления и тероризъм. PNR 
данните включват основна информация 
за пътниците, като маршрут, дати на 
пътуване и начин на плащане. PNR 
данните са помогнали за залавянето на 
стотици убийци, педофили, трафиканти на
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хора, сексуални нападатели, похитители, 
наркодилъри и големи терористи, 
включително участниците в атентатите 
в Мумбай през 2008 г. и осуетения 
атентатор на Таймс Скуеър.

Обмен на информация от регистрите 
за съдимост в Европа: 
Групата на ЕКР насочи приемането 
на нови правила чрез Европейския 
парламент, които дават на националните 
органи правомощието да установяват 
бързо и ефикасно дали друга държава 
членка има криминално досие на 
гражданин на държава извън ЕС, който 
влиза в страната им. Европейската 
информационна система за съдимост 
е важен инструмент за европейските 
прокурори, съдии и полицейски служби 
за предотвратяване на движението на 
престъпници в Европа и за подпомагане 
на съдебното преследване. 
Приетите нови правила дават възможност 
на други агенции, като Европол и 
Евроджъст, да имат достъп до тази 
информация. Това е важна стъпка към 
увеличаване на взаимосвързаността 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки и следователно към 
повишаване на способността на ЕС да се 
бори с трансграничната престъпност. 
Групата на ЕКР също така се стреми да 
гарантира, че при всички тези мерки за 
правоприлагане се прилагат възможно 
най-високите стандарти за защита 
на данните и се зачитат правата и 
неприкосновеността на личния живот на 
гражданите на ЕС. Групата на ЕКР смята, 
че защитата на неприкосновеността на 
личния живот и на данните трябва да 
върви ръка за ръка с използването на 
данните от правоприлагащите органи.

Защита на външните граници на ЕС: 
Групата на ЕКР разбира, че защитата на 
целостта на Шенгенското пространство и 
поддържането на свободата на движение 
вървят ръка за ръка с поддържането

Правим така, 
че ЕС да работи 
по-добре за ВАС 
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на вътрешната сигурност и защитата на 
външните граници на ЕС от страна на ЕС и 
неговите държави членки. Благодарение 
на работата на Групата на ЕКР държавите 
членки вече са задължени да извършват 
системни проверки на външните 
граници в съответните бази данни. Тази 
мярка е в отговор на нарастването на 
терористичните заплахи в Европа. Тази 
мярка ще гарантира, че чуждестранните 
терористични бойци, нелегалните 
мигранти и трафикантите на хора ще 
бъдат откривани на външната граница и 
ще им се пречи да влизат и да се движат 
в ЕС.

Защита на жертвите на тероризъм: 
Групата на ЕКР вярва, че защитата на 
гражданите на ЕС не означава само 
предотвратяване и преследване на 
престъпления, но и осигуряване на 
грижи за жертвите на тероризма след 
трагичните събития. Групата на ЕКР е 
водеща в осигуряването на пилотен 
проект на стойност милион евро, който 
ще предостави съществени услуги за 
защита на жертвите на тероризъм чрез 
създаването на Координационен център 
за реагиране при тероризъм.
Този център ще помага на националните 
органи да прилагат законодателството на 
ЕС, предназначено за защита на жертвите 
на тероризъм, и ще предоставя услуги 
в подкрепа на жертвите, като например 
консултации. Центърът ще предоставя и 
необходимия експертен опит и обучение 
за подпомагане на държавите членки в 
случай на терористична атака. 

ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ 
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7.  Глобален подход

По-отворената търговия означава повече 
работни места, повече възможности 
за бизнес и по-евтини стоки за 
потребителите. Ето защо Групата на 
ЕКР е движещата сила в Европейския 
парламент за въвеждането на редица 
важни международни споразумения, 
които ще премахнат съществуващите 
понастоящем бариери, възпрепятстващи 
европейските компании да търгуват с 
големи икономически сили по целия 
свят. Групата на ЕКР смята, че търсенето 
на нововъзникващи пазари, както и 
работата с развитите пазари, е важен 
начин за увеличаване на пазара 
на ЕС и следователно за растеж на 
икономиката на ЕС. Именно Групата 
на ЕКР доведе до изготвянето на най-
всеобхватното търговско споразумение, 
сключвано някога с развиваща се страна: 
Споразумението за свободна търговия 
между ЕС и Виетнам. 
Групата на ЕКР е гласът на здравия 
разум в Парламента, когато се обсъждат 
възможностите и предизвикателствата 
на свободната търговия. Това беше от 
съществено значение при приемането 
на Търговското споразумение между 
Канада и ЕС, известно още като СЕТА. 
В условията на силно негативна и 
подвеждаща кампания от страна на леви 
политически групи, която имаше за цел 
да възпрепятства приемането на това 
споразумение, Групата на ЕКР 
и нейните членове изиграха важна роля 
в борбата с тези погрешни схващания 
и предоставянето на реални факти на 
обществеността. В резултат на това се 
осигури подкрепа на мнозинството в 
Европейския парламент и се прие СЕТА.
Изчислено е, че СЕТА ще донесе на 
предприятията от ЕС допълнителни 590 
милиона евро годишно - сумата, която 
предприятията от ЕС плащат под формата 
на мита за стоки, изнасяни за Канада. От 
21 септември 2018 г. митата върху 98% от 
продуктите, които ЕС търгува с Канада, 
вече няма да се прилагат. Какво означава 
това? Това означава, че компаниите

от ЕС имат по-голям шанс от всякога 
да участват в търгове за обществени 
поръчки и да продават европейски 
продукти в Канада.
Групата на ЕКР е наясно, че съществуват 
опасения относно глобализацията и 
разширяването на търговския пазар 
на ЕС. От съществено значение е 
да защитим някои сектори на ЕС от 
евентуални сътресения. Ето защо, в 
рамките на СЕТА, ЕС отвори пазарите си 
за някои конкурентни канадски продукти 
по ограничен и контролиран начин, 
като същевременно осигури по-добър 
достъп до канадския пазар за ключови 
европейски експортни продукти като 
вино, спиртни напитки, плодове, сирене и 
зеленчуци. 
Групата на ЕКР също така е в челните 
редици на прокарването на търговските 
споразумения на ЕС с Япония и Сингапур, 
които са на финален етап на ратификация. 
Сделката с Япония обхваща 30 % от 
световния БВП и след като влезе в сила, 
ще намали над 90 % от митата, които 
понастоящем се налагат върху износа 
на ЕС. Макар че населението му е само 
5,6 милиона души, Сингапур е 14-ият по 
големина търговски партньор на ЕС, като 
търговията между тях възлиза на над 
50 милиарда евро годишно. Над 10 000 
европейски компании са открили свои 
офиси/регионални центрове в Сингапур 
и споразумението ще намали значително 
бариерите както за износ, така и за 
инвестиции между двете страни.
Вярваме, че споразуменията за свободна 
търговия на ЕС ще бъдат от полза за 
потребителите, като им предлагат по-
голям избор на продукти, по-широк 
избор на услуги и по-голяма мобилност 
за служителите на компаниите. Групата 
на ЕКР е наясно, че свободната търговия 
и глобализацията трябва да са от полза 
за всички и че при всяко международно 
търговско споразумение законодателите 
трябва да имат предвид въздействието 
му върху заплатите, работните места, 
местната промишленост и бъдещето на 
икономиката на ЕС. 

Правим така, 
че ЕС да работи 
по-добре за ВАС 



1 9ГЛОБАЛЕН ПОДХОД 

По-отворената търговия
означава повече 
работни места
за потребителите.

ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ 
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Защитата на свободата
и човешкото достойнство
са в основата на 
целите на външната 
политика на ЕКР

Правим така, 
че ЕС да работи 
по-добре за ВАС 
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Защита на демокрацията и 
религиозната свобода по целия свят:

Усилията на Групата на ЕКР за създаване 
на глобално ориентиран ЕС се простират 
отвъд просто търговия с държави от цял 
свят и са насочени към създаването на 
по-демократичен и по-свободен свят за 
всички. 
Групата на ЕКР постави тежкото 
положение на преследваните християни 
на видно място в дневния ред на 
външната политика на ЕС. В цял свят 
преследването на християни се 
увеличава. Християните са обект на 
религиозно насилие повече от всяка 
друга група. Членовете на Групата на ЕКР 
са сред тези, които настояват за повече 
действия, тъй като ситуацията дълго 
време беше пренебрегвана от външната 
политика на ЕС. Групата на ЕКР ще 
продължи да се бори за повече действия 
в помощ на онези, които са преследвани 
заради вярата си.
 
Защитата на свободата и човешкото 
достойнство са в основата на целите 
на външната политика на ЕКР. Групата 
на ЕКР продължава да гарантира, че 
програмата на Европейския парламент 
в областта на правата на човека зачита 
националните интереси, както и че се 
увеличава колективната сила на ЕС като 
цяло, когато става въпрос за гарантиране 
на изпълнението на международните 
задължения на трети държави. Групата на 
ЕКР е лидер в редица широко подкрепяни 
резолюции и кампании, свързани с 
преследването на християните и народа 
рохинга. Групата на ЕКР смята, че ЕС не 
се нуждае от централизирана външна 
политика, за да насочи вниманието към 
належащи международни проблеми и да 
окаже въздействие върху нарушенията на 
правата на човека. 

Стимулиране на икономическия 
растеж по света:

Като използва средствата на 
ЕС за насърчаване на частното 
предприемачество и икономическия 
растеж в развиващите се страни по света, 
ЕС намалява бедността, създава бъдещи 
търговски партньори и в същото време 
подпомага демократичната стабилност 
и правата на човека. Новаторската 
идея за използване на частното 
предприемачество за намаляване на 
бедността по света е идея, предложена от 
Групата на ЕКР. Тази идея беше възприета 
от Европейската комисия и в резултат на 
това ЕС създаде фонд, който мобилизира 
44 милиарда евро инвестиции, започвайки 
от Африка и южните и източните съседи 
на ЕС. Групата на ЕКР се гордее, че сме 
подтикнали Европейската комисия да 
се откаже от краткосрочни решения и 
помощи и вместо това да се премине към 
система, която помага на държавите и 
общностите да изградят дългосрочни и 
по-силни икономики и индустрии. 

Като използваме този фонд за 
предоставяне на средства на частни 
предприятия в развиващите се страни, 
ние помагаме за развитието на 
иновациите в развиващите се страни, 
връщаме достойнството на хората чрез 
работа и се борим с основните причини 
за масовата миграция към ЕС: бедността. 
За първи път в историята на Европейския 
парламент частният сектор е признат 
за ключов фактор за развитието и 
създаването на богатство. 

ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ 



8.  Здрав разум и устойчивост

Ако ЕС и неговите глобални партньори 
наистина искат да се справят с 
проблеми като изменението на климата, 
рециклирането, отпадъците, емисиите 
и замърсяването, тогава ЕС трябва да 
приеме разумни и устойчиви мерки, 
които не налагат ненужна и скъпа тежест 
за предприятията и държавите членки. 
Вместо нереалистични цели, които никога 
няма да бъдат изпълнени или правилно 
приложени, Групата на ЕКР поддържа 
амбициозен, постепенен и разумен 
подход, който всички държави членки 
могат да подкрепят.

Защита на дивата природа и 
застрашените животни:
Светът преживява безпрецедентен ръст 
на незаконната търговия с диви 
животни и продукти от тях. Това 
заплашва да унищожи десетилетията 
на трудно постигнати успехи в областта 
на опазването на околната среда. 
Незаконният трафик на диви животни и 
продукти от тях се е превърнал в една от 
най-доходоносните престъпни дейности в 
световен мащаб, като общата му стойност 
се оценява на 8-20 милиарда евро 
годишно. 
Незаконната търговия с диви животни 
има не само опустошително въздействие 
върху биологичното разнообразие, 
но и отрицателно въздействие върху 
регионалното развитие и правната норма, 
тъй като е тясно свързана с корупцията.
Евродепутатите от Групата на ЕКР 
изготвиха доклад, в който се очертават 
много сериозните предизвикателства и 
пречки, които ЕС и държавите по света 
рябва да преодолеят, за да успеят да 
намалят и в крайна сметка да премахнат 
тези ужасни престъпления срещу дивата 
природа. В този доклад Групата на ЕКР 
представя редица препоръки и решения, 
които ЕС, неговите държави членки и 
международната общност трябва да 
предприемат, за да се справят с този 
нарастващ проблем. На първо място в
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политическия дневен ред Групата на ЕКР 
ще продължи да се бори за запазване на 
хуманното отношение към животните и да 
се бори с престъпленията срещу дивата 
природа.

Намаляване на емисиите:
Групата на ЕКР ръководи чрез 
Парламента схемата на ЕС за търговия 
с емисии, известна също като СТЕ. 
Постигнатото споразумение е първото 
в света и най-голямото до момента 
споразумение за намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
причинени от човека. Схемата определя 
парична стойност на въглеродните 
емисии, за да отрази разходите, 
свързани с изменението 
на климата, и възможностите за 
въвеждане на нисковъглеродни 
варианти в производството и 
потреблението в ЕС. СТЕ включва 
емисии от електроенергия, 
промишленост и авиация - покриващи 
приблизително 40% от общите си 
емисии. 
Промените, въведени с тази схема, 
постигат правилния баланс между 
дългосрочните ангажименти на 
ЕС в областта на климата, като 
същевременно гарантират, че 
европейските индустрии са защитени 
от подбиване на цените от външни 
конкуренти, които прилагат по-ниски 
стандарти за емисиите. 
В тях се отчита и положението на 
по-бедните държави членки, като се 
предоставят допълнителни безплатни 
квоти за модернизиране на енергийните 
им системи и се спестяват повече 
безплатни квоти за централно 
отопление. 

Поддържане на чист въздух:
Групата на ЕКР е водеща и по важния 
въпрос за качеството на въздуха 
и необходимостта от чист въздух в 
Европа. Лошото качество на въздуха 

Правим така, 
че ЕС да работи 
по-добре за ВАС 
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е неотложен въпрос за общественото 
здраве. Замърсяването на въздуха не 
признава национални граници, затова 
е важно да работим заедно с нашите 
съседи от ЕС, за да се справим с него. 
Лошото качество на въздуха води до 
преждевременна смърт, отсъствия 
от работа поради болест, значителни 
разходи за здравеопазване, загуба на 
реколта и щети. 
В Европа общите външни разходи за 
здравето на обществото, свързани със 
замърсяването на въздуха, са огромни 
и се оценяват на 330-940 милиарда 
евро годишно. С тези нови ангажименти, 
с които се определят нови тавани за 
качеството на въздуха по отношение 
на емисиите на серен диоксид, азотни 
оксиди и амоняк, и с привеждането 
на целите за 2020 г. в съответствие 
с международните ангажименти 
и по-амбициозни цели до 2030 г., 
въздействието на замърсяването на 
въздуха върху здравето се очаква да 
бъде намалено с около 50 % през 2030 
г. в сравнение с 2005 г.
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Бъдещето на ЕС не трябва да бъде 
прост избор между разрушаването на 
ЕС и напълно федерализиран ЕС. Ние от 
Групата на ЕКР вярваме, че има и трети 
начин. 

Смятаме, че ЕС трябва да върне 
здравия разум в начина си на работа. 
Вървели сме начело в застъпничеството 
за равно третиране на всички 
държави членки, в настояването ЕС 
да бъде по-отговорен към парите 
на хората, в намирането на нови 
начини за свързване на хората и 
бизнеса, в намирането на решения на 
мигрантската криза и терористичната 
заплаха, както и в настояването за 
по-глобален подход за повишаване 
на конкурентоспособността на ЕС на 
световната сцена. 

Само ЕС, който наистина се вслушва 
в своите граждани, може да предложи 
реални решения на проблемите, пред 
които сме изправени днес. 
С вашата подкрепа и упоритата работа 
на нашите евродепутати от ЕКР ще 
продължим да градим по-добро бъдеще 
за вас и за ЕС. 
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