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1.  EP deputātu Raffaele Fitto un Ryszard Legutko priekšvārds 
 Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas līdzpriekšsēdētāji

Cienījamie lasītāji,

ECR grupa tika izveidota 2009. gadā, 
jo mūs neapmierināja virziens, kādā 
ES virzījās. ECR grupa vēlas redzēt ES, 
kas atgriežas pie pamatiem, un sniedz 
rezultātus sfērās, kuru dēļ dalībvalstis 
vispār pievienojās ES.

Mēs esam kļuvuši par vienīgo vairākuma 
organizāciju Eiropas Parlamentā, kas 
apņēmusies pievērst ES galveno uzmanību 
jomām, kurās ES var dot pievienoto vērtību, 
piemēram, tirgus atvēršana un pārrobežu 
sadarbības atbalstīšana. ECR grupa uzska-
ta, ka katra ES lēmuma centrā ir jābūt 
apsvērumam par to, vai ES ir vai nav 
pievienojusi vērtību piekš smagi 
strādājošiem cilvēkiem, kas maksā 
nodokļus visā ES.

ECR grupa cītīgi strādā, lai nodrošinātu to, 
ka ES decentralizē pilnvaras atpakaļ valsts 
galvaspilsētām, pilsētām un ģimenēm un 
indivīdiem.

Eiropas Parlamentā ECR EP deputāti ir 
„uzrotījuši piedurknes” un iegremdējuši

PRIEKŠVĀRDS

rokas Eiropas Parlamenta darba detaļās un 
attīsta kopējās apziņas lēmumus.

Mūsu centieni ir devuši rezultātus. Daudzi 
no šiem rezultātiem ne vienmēr tiek 
atspoguļoti labos virsrakstos, taču tie katru 
dienu uzlabo cilvēku dzīves.

ECR grupa turpinās popularizēt plašāku 
ilgtermiņa Eiropas reformu programmu 
kā līdzekli, lai padarītu ES elastīgāku, 
atvērtāku un ekonomiskāku. Katru dienu 
mūsu eiroparlamentārieši strādā, lai sniegtu 
materiālus labumus cilvēkiem un nodokļu 
maksātājiem Eiropā.

Priekš jaunas grupas, kas bieži peld pret 
federālistu vilni, mēs esam sasnieguši 
spēcīgus rezultātus Briselē un Strasbūrā, 
strādājot Eiropas iedzīvotāju labā. Šeit ir 
tikai daži piemēri tam, kā mēs esam sākuši 
virzīt ES virzienā, kur tā dara mazāk, bet 
dara labāk.

Mums priekšā ir ilga cīņa pret ES 
atkritumiem, arvien pieaugošo 
centralizāciju un federālismu. Ar jūsu 
atbalstu un ECR deputātu nepārtrauktajiem 
centieniem, mēs uzskatām, ka ES, kas 
respektē savu pilsoņu vēlmes, tērē 
nodokļu maksātāju naudu atbildīgi un 
ievēro valstu valdību suverenitāti, ir ES, 
kas var radīt spēcīgāku nākotni, kas labāk 
kalpo tās pilsoņiem.

Ar cieņu,
Raffaele Fitto un Ryszard Legutko 
ECR grupas līdzpriekšsēdētāji
Eiropas Parlamentā

Darīt 
MAZĀK, bet    
 LABĀK
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PRIEKŠVĀRDS

Raffaele Fitto, itālis (1969-) 

  Ryszard Legutko, polis (1949-) 
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2.   ES imigrācijas sistēma, kas darbojas

Kopš ECR grupas izveidošanas
mēs esam norādījuši uz trūkumiem 
ES migrācijas sistēmā un esam bijuši 
reformu un pārmaiņu balsis Eiropas 
kopīgajā Patvēruma sistēmā. Kā vienam 
no ECR grupas pamatprincipiem, tam ir 
galvenā prioritāte. Pašreizējā ES sistēma 
nav efektīva, lai mazinātu mūsdienu 
globalizācijas, reģionālo konfliktu un 
nabadzības problēmas.

Pirmkārt un galvenokārt, mums ir 
vajadzīga migrācijas sistēma, kas respektē 
dalībvalstu un pilsoņu viedokli un vēlmes. 
Lai jebkāda ES migrācijas sistēma 
būtu ilgtspējīga, tai ir jābūt pilnīgai visu 
dalībvalstu un Eiropas cilvēku atbalstam. ES 
nevar turpināt ieviest imigrācijas sistēmu, 
kuru atbalsta tikai dažas tās dalībvalstis.

Tā vietā ES jākoncentrējas uz pamatu 
pareizību, sniedzot lielāku atbalstu 
dalībvalstīm, lai aizsargātu mūsu ārējās 
robežas, palielinot neveiksmīgo patvēruma 
meklētāju atgriešanās skaitu viņu 
izcelsmes valstī un turpinot strādāt ar 
trešajām valstīm, lai sasniegtu sadarbības 
līgumus, lai nepieļautu to, ka migranti 
veic dzīvību apdraudošu ceļojumu pāri 
Vidusjūrai, lai nonāktu ES. Jāveicina 
sadarbības, nevis piespiešanas sistēma.

 Infrastruktūras aizsardzība migrantu 
krīzes laikā:
 
 Migrantu krīze ietekmēja visus ES 
politikas veidošanas elementus, 
ieskaitot transporta nozari. ECR grupa 
vadīja diskusijas, kas aicināja Eiropas 
Komisiju strādāt ciešāk ar transporta 
uzņēmumiem un piedāvāt finansiālu palīdzību 
kravas automašīnu vadītāju drošības 
paaugstināšanai. Transports ir Eiropas 
ekonomikas asinsrite. Katrs nopietns tā 
darbības traucējums rada zaudējumus 
uzņēmējiem un kavē piegādes.

ES IMIGRĀCIJAS SISTĒMA, KAS DARBOJAS

Neveiksmīgu patvēruma meklētāju 
atgriešanās skaita palielināšana:

ECR grupa saprot, ka, lai imigrācija Eiropas 
Savienībā būtu ilgtspējīga un lai patiesie 
un visapdraudētākie patvēruma meklētāji 
pirmie saņemtu palīdzību no ES, ir svarīgi, 
lai dalībvalstis varētu atgriezt neveiksmīgos 
patvēruma meklētājus viņu izcelsmes 
valstīs.

ECR vadīja svarīgus tiesību aktus, kas 
dalībvalstīm nodrošina standarta Eiropas 
ceļošanas dokumentu, lai paātrinātu to 
trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, 
kuri uzturas nelikumīgi ES dalībvalstīs bez 
derīgām pasēm vai personas apliecībām. 
Galvenais ECR grupas mērķis bija 
nostiprināt dokumenta drošības 
elementus un tehniskos drošības 
pasākumus, lai veicinātu tā pieņemšanu 
trešajās valstīs.

Pirms šī dokumenta ieviešanas, trešās 
valstis nevēlējās pieņemt dalībvalstu 
iesniegtos atgriešanās dokumentus tādu 
iemeslu dēļ, kas ietver neatbilstošas   
drošības prasības un atšķirīgu formātu. 
Tomēr šis dokuments novērš daudzus no 
šiem sistēmas trūkumiem.

Kaut arī tas nav maģisks risinājums, tas 
ir svarīgs solis ceļā uz cīņu pret ES 
Patvēruma sistēmas ļaunprātīgu 
izmantošanu un palielina ES spēju 
samazinātu ES paliekošu neveiksmīgo 
patvēruma meklētāju skaitu. Kopš 
dalībvalstis ir ieviesušas šo dokumentu, 
atgriešanās skaits ir pieaudzis.
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5ES IMIGRĀCIJAS SISTĒMA, KAS DARBOJAS

Mums ir
vajadzīga migrācijas 
sistēma, kas respektē 
tās dalībvalstu un 
pilsoņu balsis 
un vēlmes. 
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3.  Cenas un kvalitātes attiecība

ECR grupa uzskata, ka Eiropas Stabilitātes 
mehānisma ieviešana, lai dalītos atbildībā, 
nav labākais veids, kā atgūt konkurētspēju 
Eirozonas valstīs. Fiskālās disciplīnas, 
neatkarīga Eiropas Centrālā banka, 
kurai nav politiska dienas kārtība, un 
dalībvalstu lēmumu par Eiro neieviešanu 
respektēšana, ir galvenie nākotnes 
ekonomisko šoku novēršanas komponenti.

Cīņa par ekonomiskā riska 
samazināšanu:

Centrālie darījumu partneri (CCP), kas ir 
mazpazīstama, bet daļa no mūsu finanšu 
tirgiem, pateicoties ECR grupai, tiks 
pārvaldīta ar stingrākiem noteikumiem. 
ECR grupa cītīgi strādāja, lai nodrošinātu 
gala ieguldītāju (pensiju fondu un MVU) 
aizsardzību. Šo jauno kārtību galvenais 
mērķis bija nodrošināt, lai visi iespējamie 
pasākumi būtu valsts iekšienē, lai 
nodokļu maksātājiem nebūtu jāmaksā par 
centrālajiem darījumu starpniekiem - vai 
nu izmantojot centrālās bankas naudu, vai 
tiešu valsts iejaukšanos. Tas tika panākts, 
stimulējot labu pārvaldību un pārliecinoties, 
ka tie, kuriem ir teikšana par CCP riska 
pārvaldību, uzņemas vislielāko slogu, ja tie 
neizdodas.

ECR grupa arī veiksmīgi panāca plānu, lai 
vienotos par riska dalīšanas plānu, kas 
redzētu, ka dažas Eiropas valstis piedāvā 
maksāt par citām. Dažu valstu banku 
noguldījumus garantēs banku noguldījumi 
citās valstīs. ECR grupa uzskata, ka ir 
taisnīgi, ja visas Eiropas valstis izrāda 
ekonomisko un labo atbildību. Valsts 
ekonomiskā piesardzība ir jāveicina, 
nevis jāsoda.

CENAS UN KVALITĀTES ATTIECĪBA

ECR grupa turpina būt vadošā balss tajā, 
ka jāizbeidz Eiropas Parlamenta ikmēneša 
brauciens starp Briseli un Strasbūru, kur 
705 EP deputāti, 3000 darbinieki, kā arī 
vairāki lobijisti un citas amatpersonas, 
četras dienas pārceļas uz citu parlamentu 
Francijas pilsētā Strasbūrā. Pārvietošanas 
izmaksu aprēķins ir no 102 līdz 180 
miljoniem eiro gadā. Pārvietošanās izraisa 
nevajadzīgu CO2 patēriņu 20 000 tonnu 
apmērā.

Tā kā vienošanās ir nostiprināta ES līgumos, 
ir nepieciešama ES vadītāju vienprātīga 
piekrišana, lai mainītu šo vienošanos. 
Tomēr ECR grupai ir nepieredzēts atbalsts 
no visām politiskajām grupām un valstīm, lai 
mainītu šo kārtību, un mēs turpināsim izcelt 
ārkārtas budžeta un vides izmaksas, cerot, 
ka kādu dienu tiks veiktas izmaiņas!

Ekonomikas zona, kas respektē visas 
dalībvalstis:

Eiro krīze bija pēdējo Eiropas vēlēšanu 
galvenais jautājums. Tagad Eiropas 
Savienība meklē Eirozonas nākotni, kas 
novērš krīzes atkārtošanos. ECR grupa 
uzskata, ka lēmumiem, kurus mēs tagad 
pieņemam, būs nopietnas ilgtermiņa 
sekas visām dalībvalstīm, neatkarīgi no tā, 
vai to valūta ir Eiro. ECR grupa uzskata, ka 
ir jāpievērš uzmanība ātri pieņemtai Eiro 
politikai.

Vairāk Eiropas, vairāk birokrātijas un jauna 
ES institūcija nav krīzes risinājums. 
Nepareiza politiskā virziena uzņemšana var 
izraisīt ilgstošus budžeta ierobežojumus, 
sistemātiskus riskus monetārajai sistēmai 
un, visbeidzot, bezdarbu dalībvalstīs. ECR 
grupa uzskata, ka būtu jākoncentrējas 
uz Eirozonas labāku pārvaldību, nevis uz 
politisko saišu padziļināšanu ar ES.
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CENAS UN KVALITĀTES ATTIECĪBA

Mācoties no savām kļūdām:

Ja eiro un tā institūcijām ir jāveido 
stabila valūta un jāpalielina izaugsme ES, 
tad Eiropas Centrālajai bankai par to ir 
jāatskaitās. Tas nozīmē, ka visi novērtējumi 
un gada pārskati sniedz patiesu priekšstatu 
par pašreizējo situāciju. Bez caurspīdīgas 
un godīgas pieejas attiecībā uz šiem 
pārskatiem, ir grūti ieviest svarīgas 
reformas un izmaiņas, kurām jānotiek, lai 
stabilizētu eiro.

Pārredzamība ir viena no galvenajām ECR 
grupas prioritātēm, un, izdarot ievērojamu 
ECR grupas spiedienu, jaunākie ziņojumi 
par ECB sniedza godīgāku un kritiskāku 
ECB darba novērtējumu nekā jebkad 
agrāk. Tas ietver apstiprinājumu par

netradicionālo monetārās 
politikas pasākumu negatīvajām sekām 
individuālajiem noguldītājiem, pensijām 
un apdrošināšanas shēmām, kas apdraud 
aktīvu burbuļu pieaugumu.

Lai gan vēl garš ceļš ejams, lai 
pārliecinātos, ka eiro darbojas labāk, 
atzīstot sistēmas trūkumus gan pagātnē, 
gan tagadnē, tas ir svarīgs solis stabilākas 
ekonomiskās nākotnes veidošanā. ECR 
grupa turpinās nodrošināt, ka ECB un ES ir 
atbildīga par eiro politikas jautājumiem.

 EIROPAS KONSERVATĪVO UN REFORMISTU GRUPA

7



Trauksmes cēlēju un nodokļu 
maksātāju naudas aizsardzība:

ECR grupa apzinās, ka katrs ES iztērētais 
cents ir nauda no Eiropas nodokļu 
maksātāju kabatām. Spēja ziņot par 
Eiropas naudas nepareizu izmantošanu 
ir ļoti svarīga.

ECR grupa vadījās pēc Eiropas Parlaments 
ieteikumiem, kas nodrošinās, ka trauksmes 
cēlējiem ir droša vieta, lai ziņotu par valsts 
pārvaldes un privātuzņēmumu ļaunprātīgu 
izmantošanu, pārkāpumiem un nelegālu 
darbību, organizēto noziedzību, nodokļu 
nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas.

Iespēja ziņot par pārkāpumiem ir mūsu 
demokrātijas pamatelements. Nodrošināt 
to, ka uzņēmumi, politiskie speciālisti un 
sabiedrības institūcijas rīkojas sabiedrības 
interesēs, ir svarīgi, lai sabiedrība 
darbotos pareizi. Ja ES neuztver nopietnu 
ļaunprātīgu izmantošanu finanšu jomā, 
vēlētāju, nodokļu maksātāju un Eiropas 
cilvēku uzticēšanās mazināsies.

ECR grupa ir cītīgi strādājusi, lai cīnītos 
pret negatīvajiem priekšstatiem, kas saistīti 
ar trauksmes cēlējiem, un ir izstrādājusi 
ieteikumus, lai palielinātu ziņošanas 
pārkāpumus, palielinātu ētikas standartu 
līmeni un rosinātu apmācīt darbiniekus, lai 
radītu “ziņošanas kultūru”.

ECR grupa Parlamentā panāca vienošanos, 
ka Komisija aicinās līgumos un dotācijās 
iekļaut standarta punktu, pieprasot, lai 
saņēmēji un personas, kas strādā pie šiem 
saņēmējiem, ziņotu OLAF par nopietniem 
pārkāpumiem.

Uzņēmējdarbības sloga samazināšana:

ECR grupas galvenā prioritāte ir mazināt 
smacējošo regulējumu, ko ES ir pieņēmusi 
un piemērojusi uzņēmumiem, nodrošinot, 
ka tas nenotiek nākotnē. ES ir vajadzīga 
regula, kas nodrošina vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus  uzņēmumiem un 
patērētāju aizsardzību.

ECR deputāti ir bijuši vadošā balss Eiropas 
Parlamentā, lai palielinātu pārredzamību 
un atbildību attiecībā uz regulēšanas 
izmaksām. ECR grupa pastāvīgi nosaka, 
kur dalībvalstis un ES lieki birokrātiskā un 
sarežģītā veidā īsteno ES kārtību. ECR 
grupa ir devusi priekšroku kopējās apziņas 
politikas veidošanai un nodrošinājusi, ka 
ES pareizība īsteno maza un vidēja lieluma 
uzņēmumu konkurētspējas pārbaudi.

Konkurētspējas pārbaudē tiek identificēta 
ES likumdošanas potenciālā negatīvā 
ietekme uz uzņēmumu un ekonomikas 
konkurētspēju, izstrādājot un piemērojot 
ES noteikumus. Nodrošinot to, ka ES tiek 
turēta pie atbildības par nevajadzīgiem 
regulējumiem, uzņēmumi spēs labāk augt, 
saglabās konkurētspēju un rentabilitāti, kā 
arī spēs nodrošināt vairāk darbavietu.
Arī ECR grupa vadīja ieteikumus, kas 
nodrošinās, ka visi ES ierosinātie vai 
ieviestie jaunie likumi vispirms tiks novērtēti
par to potenciālo ietekmi uz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem.

CENAS UN KVALITĀTES ATTIECĪBA 8
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Palielinās pārredzamība un
atbildība par regulējumu
izmaksām.
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1 0CILVĒKU UN UZŅĒMUMU SAVIENOŠANA VISĀ EIROPĀ

Eiropas dzelzceļu savienošana:

ECR grupa ir viens no labākajiem veidiem, 
kā uzlabot ES pilsoņu dzīvi ikdienā, ir 
uzlabot pamata infrastruktūru un transporta 
pieejamību saviem iedzīvotājiem.

Tieši ECR grupa atbalstīja augstas 
kvalitātes transporta saites kā pamatu 
Eiropas ekonomiskajai darbībai un dzīves 
kvalitātei pilsoņiem. Gan pasažieru, gan 
kravas transporta pieejamie un ar mums 
saistītie transporta tīkli ir ES dalībvalstu 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas veicināšanas centrā.

Neskatoties uz ievērojamo progresu, 
visā Centrāleiropā un Austrumeiropā, 
joprojām pastāv nopietnas nepilnības 
transporta infrastruktūras pieejamībā un 
savienojamībā.

ECR grupa vadīja kampaņu, lai pārvarētu 
šīs nepilnības, parādot, ka palielināta 
transporta pakalpojumu savienojamība 
palielinātu ekonomikas izaugsmi un 
palielinātu iedzīvotāju un uzņēmējdarbības 
iespējas visā ES.

ECR uzsvēra nepieciešamību uzlabot 
ziemeļu-dienvidu transporta koridoru 
attīstību, piemēram, maršrutu “Via 
Carpathia” un ātrgaitas “Rail Baltica” 
dzelzceļa līniju, kas savienotu Baltijas 
valstis ar Centrāleiropu, tādējādi savienojot 
visu Eiropu.

ECR grupa arī pavēra ceļu konkurences 
atvēršanai iekšzemes dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumiem. Šie 
jaunie pasākumi nodrošina to, ka dzelzceļa 
nozare kļūs pievilcīgāka pasažieriem un 
konkurētspējīgāka starp citiem transporta 
veidiem.

4.  Cilvēku un uzņēmumu savienošana visā Eiropā
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Sliežu uzņēmumi tagad spēs piedāvāt 
jaunus augstas kvalitātes, atbildības, 
drošus un efektīvus sliežu 
pakalpojumus vietējās līnijās. 
Konkurētspējīgāka vide dzelzceļiem 
nozīmēs lielāku izvēli pasažieriem, 
nodrošinot kvalitatīvākus dzelzceļa 
pakalpojumus patērētājiem. Šīs svarīgās 
reformas nozīmē arī to, ka Dzelzceļa 
operatori spēs samazināt izmaksas, 
ļaus sliežu nozarei vadīt pārrobežu 
pārvadājumus un saņemt ES Dzelzceļa 
aģentūras drošības sertifikātu. Uzlabojot 
sliežu infrastruktūras tehniskās iespējas 
un labāk savienojot dzelzceļa visā ES, 
mēs pasažieriem nodrošināsim ātrākas un 
vienmērīgākas pārvietošanās iespējas. 
Bon Voyage! 

Iedzīvotāju un jauno tehnoloģiju 
aizsardzība: 

ECR EP deputāti izstrādāja galvenos 
ieteikumus, kurus pieņēma Eiropas 
Parlaments, kurā tika aplūkots, kā ES var 
attīstīt bezpilota lidaparātu izmantošanu un 
aizsargāt pilsoņus to lietošanā. ECR grupa 
piedāvā pragmatisku un saprātīgu pieeju 
šai topošajai tehnoloģijai.

ECR grupa vēlas, lai ES noteikumi tiktu 
nodrošināti tā, lai tās pilsoņu drošība 
vienmēr būtu galvenā. ECR deputāti lai

aizsargātu pilsoņu privātumu, un 
nepieciešamību pēc tehnikas, piemēram, 
ģeogrāfiskās bloķēšanas, lai novērstu 
dronu ļaunprātīgu izmantošanu tādās 
bīstamās jomās kā lidostas un 
elektrostacijas.

Visā kontinentā uzņēmumi dronus 
izmanto dažādos veidos - sākot no 
zemniekiem, kuri izmanto dronus, lai 
pārbaudītu savu ražu, līdz izklaides 
uzņēmumiem, kas uzstājas koncertos. 
Tāpēc, runājot par jaunām un joprojām 
attīstošām tehnoloģijām, nevajadzētu būt 
vienotai pieejai, kas kavētu to attīstību un 
pastāvīgu inovāciju. 

Šīs kopējās apziņas vadlīnijas, kuras 
vadīja ECR grupa, ieguva plašu atbalstu 
visā Parlamentā un ir radījušas pamatu šīs 
tehnoloģijas turpmākajai attīstībai. ECR 
grupa vēlas, lai inovāciju veicināšana un 
pilsoņu privātuma aizsardzība vienmēr 
darbotos līdzās.

Automašīnu efektivitātes uzlabošana:

2015. gadā parādījās ziņas, ka 
Volkswagen instalēja emisijas krāpšanās 
ierīces programmatūru  miljoniem 
visā pasaulē pārdotu dīzeļdzinēju 
transportlīdzekļiem. Šis skandāls izraisīja 
starptautisku aicinājumu ES un tās 
dalībvalstīm rīkoties. 
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Atbildot uz to, ECR grupa ar Eiropas 
Parlamenta starpniecību vadīja jaunu 
likumu, kurā tika ieviesti svarīgi jauni 
noteikumi, lai tas neatkārtotos.

Šie jaunie likumi tiks pieņemti visā ES, un 
tas neļaus automašīnu ražotājiem krāpties 
ar drošības un emisiju testiem. Tas arī 
piešķirs valstu valdībām lielākas pilnvaras 
pārbaudīt, vai automašīnas atbilst
attiecīgajiem standartiem, un noteiks 
finanšu garantijas automašīnu ražotājiem, 
kuri pārkāpj noteikumus. Jaunie
ES likumi arī pārliecināsies, ka, pērkot 
automašīnās no dīlera, viņi var uzticēties, 
ka viņu automašīnas darbosies atbilstoši 
reklamētajam.

Neatkarīgiem autoservisiem un 
remontētājiem ECR grupa pavēra jaunas 
iespējas, paverot informācijas plūsmu 
no automašīnu ražotājiem, lai viņi spētu 
salabot jaunas transportlīdzekļu paaudzes, 
kuras arvien vairāk pārvalda datori. Tas 
nodrošina vietējo uzņēmumu uzplaukumu 
un piedāvā patērētājiem lielāku izvēli un 
zemākas cenas, meklējot automašīnu 
remontu. Tā ir laba ziņa patērētājam, 
uzņēmumiem un videi!

ECR locekļu atbalstīta lietotne sniedz 
atsevišķu padomu strīdu risināšanai ar 
uzņēmumiem. Šie noteikumi tagad ir jauno 
ES patērētāju aizsardzības noteikumu 

centrā. Lietotne apvieno atsevišķus esošos 
pakalpojumus un ļauj lietotājiem viegli 
piekļūt viņiem vajadzīgajai palīdzībai.

ECR uzskata, ka tiešsaistes tirdzniecības 
vietām vajadzētu būt pārredzamākām 
attiecībā uz to, kas pārdod produktus un 
pakalpojumus. Patērētājiem jau ir 
pieejams plašs pakalpojumu klāsts, taču tie 
ir sadrumstaloti, un daudzi cilvēki 
nezina, ka tie pastāv. Šī lietotne identificēs, 
kāda palīdzība lietotājiem nepieciešama, 
neatkarīgi no tā, vai tā ir informācija par 
viņu tiesībām, palīdzības atmaksas
 nodrošināšanā vai ilgstoša strīda 
atrisināšana, un šī lietotne viņus novirzīs 
uz pareizo avotu.
Tā kā arvien vairāk cilvēku iepērkas, 
izmantojot lietotnes, ir tikai loģiski, ka, 
ja kaut kas noiet greizi, viņiem ir iespēja 
vērsties pēc palīdzības turpat. 
Dažreiz nav iespējams atklāt produkta 
galveno pārdevēju, tomēr šī informācija 
ir svarīga. Piemēram tas, kur pārdevēja 
atrašanās vieta var ietekmēt pircēja 
tiesības.

Patērētājus nevajadzētu atturēt no 
pirkšanas tiešsaistē, jo viņi uzskata, ka 
produktu atgriešana var būt sarežģīta. Tas 
nav neviena interesēs, tāpēc ECR dara visu 
iespējamo, lai nodrošinātu, ka 
vienotais tirgus patērētājiem darbojas 
labāk un efektīvāk.
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Mūsu zvejnieku un jūru aizsardzība:

ECR grupa ir bijusi kopējās apziņas balss 
Eiropas Parlamentā, kad runa ir par pareizo 
balansu starp pārticīgas zvejniecības 
nozares nodrošināšanu nacionālajiem 
zvejniekiem, patērētāju prasību 
apmierināšanu un ES zvejas gada 
ilgtspējības nodrošināšanu.

Jūra ir viens no mūsu bagātākajiem 
resursiem uz šīs planētas un mums tā ir 
jāaizsargā vienlaikus barojot pieaugošo 
populāciju. ECR grupa vadīja daudzgadu 
plānu attiecībā uz mazo pelaģisko zivju 
krājumiem Adrijas jūrā. Tas ietver tādas 
zivis kā sardīnes un anšovus.

ECR grupa iebilda pret Komisijas 
mēģinājumiem regulēt zveju
nosakot kopējā ķēriena daudzumu un 
izveidojot kvotu sistēmu. Vidusjūras 
reģiona zvejniecības nozare ir bijusi krīzē 
vairāk nekā divdesmit gadus. Jauniem 
noteikumiem, kas nav pienācīgi pārdomāti 
un kuriem trūkst elastības, ir būtiska 
ietekme, un tie var sagraut visu nozari. 

1 3DROŠA NĀKOTNE LAUKSAIMNIECĪBAI UN ZVEJNIECĪBAI

5.  Droša nākotne lauksaimniecībai un zvejniecībai

ECR grupa veiksmīgi novērsa Briseles 
atbalstīto kvotu sistēmas ieviešanu.
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virzoties uz priekšu šajā nozarē. Precīzus 
lāzerus var izmantot, lai uz kultūrām 
uzklātu pesticīdu pilienus, lai aizstātu 
plašu pesticīdu lietošanu. Ko tas nozīmē? 
Veselīgi, barojoši un drošāki pārtikas 
produkti, kas ražoti ilgtspējīgā, rentablā 
veidā. 

ECR grupa arī uzskata, ka jūrā vajadzētu 
izmantot vairāk zinātnes. ECR grupa ES 
tiesību aktos ieviesa ideju, ka zvejas 
pārvaldībai jābalstās uz “labākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem”. Tas tika ieviests 
Ziemeļjūras daudzgadīgajā zivsaimniecības 
pārvaldības plānā. Brisele, pieņemot šo 
stratēģiju, nozīmē, ka šī prasība jāpiemēro 
visiem zivsaimniecības pārvaldības 
plāniem. Tā rezultātā Baltijas plāns tika 
mainīts retrospektīvi, lai tas atbilstu 
šai koncepcijai.

Pārliecināties, ka ēdiens, kuru mēs 
ēdam, ir drošs un ilgtspējīgs:

Zinātnes un tehnoloģijas progress ir 
izraisījis izmaiņas pārtikas ražošanā, radot 
jaunas sastāvdaļas un jaunas ražošanas 
metodes, piemēram, nanotehnoloģiju. 
Palielināts tūrisms un migrācija ir 
palielinājusi interesi par pārtikas 
produktiem, kas nav ES tradicionālās 
diētas sastāvdaļa, piemēram, kukaiņiem vai 
tropu augļiem. Tas ir palielinājis vajadzību 
pārliecināt patērētājus par jaunu 
produktu drošību tirgū.

ECR grupa caur Parlamentu vadīja jaunus 
noteikumus, kas atvieglo jaunu pārtikas 
produktu brīvu apriti ES vienotajā tirgū, 
vienlaikus saglabājot augstu šo jauno 
produktu pārtikas nekaitīguma līmeni 
tirgū. Šie jaunie noteikumi ir noderīgi 
uzņēmējdarbībai un pārtikas produktu 
pircējiem. Bon Appetit!

Zinātnei un kopējai apziņai vajadzētu 
darboties roku rokā:

Ilgtspējīga zvejniecības un 
lauksaimniecības nozare aizsargā 
vidi, nodrošina ilgtspējīgu produkciju 
patērētājiem un aizsargā zvejniekus un 
lauksaimniekus. ECR zina, ka zinātne ir 
galvenā lauksaimniecības un zvejniecības 
nākotnes sastāvdaļa. Ir svarīgi, lai mēs 
izmantotu tehnoloģijas ražotāju un 
patērētāju labā.

ECR grupa ir rīkojusi kampaņu par zinātnes 
vadītu pieeju lauksaimniecībā. 
Lauksaimnieki ir galvenie mūsu vides 
pārvaldnieki un sargātāji, un, lai viņi 
turpinātu ražot vairāk pārtikas, lai barotu 
arvien pieaugošo iedzīvotāju skaitu, 
lauksaimniekiem un ražotājiem ir 
nepieciešama pastāvīga piekļuve 
inovācijām un jaunām tehnoloģijām. 

ECR uzsver, ka, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus lauksaimniekiem 
ES vienotajā tirgū, pilnībā jāsaskaņo tiešo 
maksājumu līmenis starp dalībvalstīm. 

ECR uzsver, ka modernizētai un labi 
finansētai kopējai lauksaimniecības 
politikai (KLP), kas ir viena no 
visintegrētākajām politikām, ir izšķiroša 
loma galveno ES mērķu sasniegšanā, 
ieskaitot pārtikas nodrošinājumu, 
nodrošinot patērētājiem augstas kvalitātes, 
drošu pārtiku par pieņemamām cenām, 
ainavu un dabiskās vides saglabāšana un 
lauksaimniekiem pienācīga dzīves līmeņa 
nodrošināšana.
 
ECR grupa ir nodrošinājusi, ka 
Parlaments un Brisele turpina pievērst 
uzmanību kultūraugu izpētei, precīzai 
lauksaimniecībai, precīzai audzēšanai 
un augu aizsardzībai kā svarīgiem 
jautājumiem, kas jāņem vērā,
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Zemnieki ir mūsu 
i zaštitnic vides 
pārvaldnieki un aizsargi.
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6.  Dalībvalstu aizsardzība un cieņa 

ECR grupa uzskata, ka vienai no 
galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm 
vajadzētu būt pilsoņu aizsardzībai pret 
vardarbības, noziedzības un terorisma 
draudiem. ECR grupa ir vadošā balss 
Eiropas Parlamentā jautājumos, kas saistīti 
ar drošību, datu privātumu un drošību kopš 
tās izveidošanas 2009. gadā.

Ja daudzas citas Parlamenta politiskās 
grupas ir mēģinājušas aizkavēt vai 
vājināt būtiskus pretterorisma un policijas 
informācijas apmaiņas nolīgumus, ECR ir 
bijusi apņēmīga saprāta balss Eiropas 
Parlamenta sienās, lai nodrošinātu, ka tās 
pilsoņi stingri paliek Eiropas politiskās 
dienas kārtības augšgalā.

ECR grupa uzskata, ka operatīva un rūpīga 
svarīgas informācijas apmaiņa starp 
valstu tiesībaizsardzības iestādēm ir 
ārkārtīgi svarīga dalībvalstu centienos 
novērst, izmeklēt un saukt pie atbildības 
par pārrobežu noziedzību.

Apmaiņa ar lidojuma pasažieru 
informāciju drošības uzlabošanai: 

ECR grupa bija vadošais politiskais spēks, 
lai ieviestu pasažieru datu reģistra (PDR) 
līgumu starp ES dalībvalstīm. ES PNR 
sistēma prasa, lai dalībvalstis pirms 
lidojuma pacelšanās apmainītos ar 
pasažieru pamatinformāciju starp 
aviosabiedrībām un policijas iestādēm. 
Tas palīdz atklāt, novērst smagus 
noziegumus un terorismu, kā arī saukt 
pie atbildības par tiem.
 
PDR dati ietver pamata informāciju 
par pasažieriem, piemēram, pasažiera 
maršrutu, ceļojuma datumus un maksājuma 
veidu. PDR dati ir palīdzējuši notvert 
simtiem slepkavu, pedofilu, cilvēku
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tirgotājus, seksuālus uzbrucējus,
nolaupītājus, narkotiku tirgotājus un lielākos 
teroristus, tostarp tos, kuri ir iesaistīti 2008. 
gada Mumbajā notikušajos uzbrukumos, un 
Taimskvēra spridzinātāju.

Sodāmības reģistru apmaiņa visā 
Eiropā:

ECR grupa ar Eiropas Parlamenta 
starpniecību virzīja jaunu noteikumu 
pieņemšanu, kas valstu iestādēm dod 
tiesības ātri un efektīvi noteikt, vai citai 
dalībvalstij ir sodāmība par ārpussavienības 
pilsoni, kurš ienāk viņu valstī. Eiropas 
sodāmības reģistru informācijas sistēma ir 
svarīgs nstruments Eiropas 
prokuroriem, tiesnešiem un policijas 
spēkiem, lai novērstu noziedznieku 
pārvietošanos visā Eiropā un palīdzētu 
kriminālvajāšanā.

Jaunie pieņemtie noteikumi ļauj citām 
aģentūrām, piemēram, EUROPOL un 
EUROJUST, piekļūt šai informācijai. Tas 
ir svarīgs solis, lai palielinātu dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu savstarpējo 
savienojamību un tādējādi palielinātu ES 
spēju apkarot pārrobežu noziedzību.

ECR grupa ir arī centusies nodrošināt, lai 
visos šajos tiesībaizsardzības pasākumos 
tiktu ievēroti visaugstākie iespējamie datu 
aizsardzības standarti un tiktu ievērotas ES 
pilsoņu tiesības un privātums. ECR grupa 
uzskata, ka privātuma un datu aizsardzībai 
būtu jānotiek vienlaikus ar tiesībaizsardzības 
iestāžu datu izmantošanu.

ES ārējās robežas aizsardzība:
 
ECR grupa saprot, ka Šengenas zonas 
integritātes aizsardzība un pārvietošanās 
brīvības saglabāšana iet roku rokā ar ES un 
tās dalībvalstu starptautiskās drošības

Likt ЕS strādāt
TAVĀ labā



1 7  DALĪBVALSTU AIZSARDZĪBA UN CIEŅA

uzturēšanu un aizsargāt ES ārējo 
robežu. Pateicoties ECR grupas darbam, 
dalībvalstīm tagad ir pienākums veikt 
sistemātiskas pārbaudes attiecībā uz 
svarīgām datubāzēm uz ārējām robežām. 
Šis pasākums bija atbilde uz terorisma 
draudu pieaugumu Eiropā. Šis pasākums 
nodrošinās to, ka ārzemju teroristu kau-
jinieki, neregulāri migranti un cilvēku 
tirgotāji tiks atklāti pie ārējās robežas un 
tiem netiks ļauts iebraukt un pārvietoties 
ES.

Terorisma upuru aizsardzība:
 
ECR grupa uzskata, ka ES pilsoņu 
aizsardzība nenozīmē tikai noziegumu 
novēršanu un saukšanu pie atbildības, bet 
gan to, ka mēs arī rūpējamies par terorisma 
upuriem pēc traģiskiem notikumiem. ECR 
grupa bija vadošā balss, nodrošinot miljonu 
eiro pilotprojektu, kas nodrošinās svarīgus 
pakalpojumus terorisma upuru aizsardzībai, 
izveidojot Terorisma reaģēšanas 
koordinācijas centru.

Šis centrs priekš valsts varas iestādēm 
īstenos ES tiesību aktus, kas paredzēti 
terorisma upuru aizsardzībai, un sniedz 
upuru atbalsta pakalpojumus, piemēram, 
konsultācijas. Centrs arī nodrošinās 
nepieciešamās zināšanas un apmācību, lai 
palīdzētu dalībvalstīm teroristu uzbrukuma 
gadījumā.
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7.  Globāla pieeja

Atvērta tirdzniecība nozīmē vairāk darba 
vietu, palielinātas uzņēmējdarbības 
iespējas un lētākas preces patērētājam. 
Tāpēc ECR grupa ir bijusi virzītājspēks 
Eiropas Parlamentā, ieviešot virkni svarīgu 
starptautisku līgumu, kas nojauks
pašreizējās barjeras, kas kavē 
Eiropas uzņēmumus tirgoties ar lielām 
ekonomiskām pilnvarām visā pasaulē. ECR 
grupa uzskata, ka, meklējot jaunattīstības 
tirgus, tāpat kā darbs ar attīstības tirgiem, 
ir svarīgs veids, kā palielināt ES tirgus 
vietas un tādējādi veicināt ES ekonomiku. 
Tieši ECR grupa vadīja visaptverošāko 
tirdzniecības līgumu, kāds jebkad noslēgts 
ar attīstības valsti: ES un Vjetnamas brīvās 
tirdzniecības līgumu.

ECR grupa ir bijusi kopējās apziņas 
balss Parlamentā, kad runa ir par brīvās 
tirdzniecības iespējām un izaicinājumiem. 
Tas bija ļoti svarīgi, pieņemot Kanādas un 
ES tirdzniecības līgumu, kas pazīstams 
arī kā CETA. Domājot par kreiso politisko 
grupu izteikti negatīvo un maldinošo 
kampaņu, kuras mērķis bija kavēt šī līguma 
pieņemšanu, ECR grupa un tās locekļi 
apkaroja šos nepareizos uzskatus un 
sniedza patiesus faktus publikai. Tā 
rezultātā tika nodrošināts vairākuma 
atbalsts Eiropas Parlamentā un tika 
pieņemta CETA.

Tiek lēsts, ka CETA ES uzņēmumiem dos 
papildu 590 miljonus eiro gadā - summu, 
ko ES uzņēmumi maksā tarifos par precēm, 
kuras eksportē uz Kanādu. Sākot ar 2018. 
gada 21. septembri, nodokļi 98 
procentiem produktu, ko ES tirgo ar 
Kanādu, vairs nebūs piemērojami. Ko tas 
nozīmē? Tas nozīmē, ka ES uzņēmumiem ir 
lielākas izredzes nekā jebkad agrāk

solīt par publiskā iepirkuma līgumiem un 
pārdot Eiropas produktus Kanādā.

ECR grupa zina, ka pastāv bažas par 
globalizāciju un ES tirdzniecības tirgus 
paplašināšanu. Būtiski, ka mēs aizsargājam 
noteiktas ES nozares no jebkādiem 
šokiem. Tieši tāpēc saskaņā ar CETA ES 
ierobežotā un atbilstošā veidā ir atvērusi 
savus tirgus dažiem konkurējošiem 
Kanādas produktiem, nodrošinot uzlabotu 
piekļuvi Kanādas tirgum galvenajiem 
Eiropas eksporta produktiem, piemēram, 
vīnam, stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, augļiem, sieram un dārzeņiem.

ECR grupa ir bijusi arī priekšgalā, virzot 
ES tirdzniecības līgumus ar Japānu un 
Singapūru,  kuriem ir ratifikācijas pēdējās 
stadijās. Līgums ar Japānu sedz 30% 
no globālā IKP, un pēc pieņemšanas 
tiks samazināti vairāk nekā 90% no ES 
eksportam uzliktajiem tarifiem. Lai gan 
tās iedzīvotāju skaits ir tikai 5,6 miljoni, 
Singapūra ir ES 14. lielākais tirdzniecības 
partneris, tirdzniecība starp abām valstīm 
ir vērta vairāk nekā 50 miljardi eiro gadā. 
Vairāk nekā 10 000 Eiropas uzņēmumu 
ir izveidojuši savus birojus / reģionālos 
mezglus Singapūrā, un līgums nozīmīgi 
samazinās abu pušu šķēršļus gan 
eksportam, gan ieguldījumiem.

Mēs ceram, ka ES brīvās tirdzniecības 
līgumi dos labumu patērētājiem, piedāvājot 
viņiem lielāku produktu izvēli, plašāku 
pakalpojumu izvēli un lielāku mobilitāti 
uzņēmumu darbiniekiem. ECR grupa 
apzinās, ka no brīvās tirdzniecības un 
globalizācijas ir jāgūst labums ikvienam 
un ka visos starptautiskajos tirdzniecības 
līgumos likumdevējiem ir jāņem vērā to 
ietekme uz algām, darbavietām, vietējo 
rūpniecību un ES ekonomikas nākotni.
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Atvērta tirdzniecība
nozīmē vairāk darba 
vietu un lētākas preces 
patērētājam.

 EIROPAS KONSERVATĪVO UN REFORMISTU GRUPA
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Brīvības un cilvēka cieņas 
sargāšana ir ECR ārzemju 
politikas mērķu centrā.
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Demokrātijas un reliģiskās brīvības 
aizsardzība visā pasaulē:

ECR grupas centieni izveidot globāli 
vērstu ES sniedzas pāri tirdzniecībai ar 
valstīm visā pasaulē, bet cer izveidot 
demokrātiskāku, brīvāku pasauli visiem.

ECR ir ievietojusi vajātos kristiešus ES 
ārpolitikas darba kārtībā. Kristiešu vajāšana 
pieaug visā pasaulē. Vairāk nekā jebkura 
cita grupa, kristieši ir kļuvuši par reliģiskas 
vardarbības mērķi. ES ārpolitikas ilgstoši 
ignorēta situācija, ECR grupas locekļi bija 
vieni no tiem, kas mudināja uz lielāku 
rīcību. ECR grupa turpinās cīnīties par 
aktīvāku rīcību, lai atbalstītu tos, kuri tiek 
vajāti par viņu ticību.

ECR ārpolitikas mērķu centrā ir brīvības 
un cilvēka cieņas aizsardzība. ECR grupa 
turpina nodrošināt to, ka Eiropas 
Parlamenta cilvēktiesību programmā tiek 
ievērotas nacionālās intereses, kā arī 
maksimāli palielina ES kopējo varu, kad 
runa ir par to, lai trešās valstis izpildītu 
savas starptautiskās saistības. ECR grupa 
ir vadījusi plaši atbalstītas rezolūcijas un 
kampaņas pret kristiešu un rohinju tautas 
vajāšanu. ECR grupa uzskata, ka ES nav 
vajadzīga centralizēta ārvalstu politika, 
lai pievērstu uzmanību starptautiskiem 
jautājumiem un ietekmētu cilvēktiesību 
pārkāpumus.

Ekonomiskās izaugsmes veicināšana 
visā pasaulē:

Izmantojot ES naudu, lai veicinātu 
privātuzņēmumus un ekonomisko 
izaugsmi pasaules attīstītajās valstīs, 
ES samazina nabadzību, rada nākotnes 
tirdzniecības partnerus un atbalsta 
demokrātisku stabilitāti un cilvēktiesības 
šajā procesā. ECR grupas izvirzītā ideja bija 
revolucionāra ideja par privātuzņēmumu 
izmantošanu, lai samazinātu nabadzību visā 
pasaulē. Šo ideju pārņēma Eiropas 
Komisija, un tā rezultātā ES izveidoja
fondu, kas mobilizēja 44 miljonus eiro lielu 
ieguldījumu, sākot no Āfrikas un ES 
dienvidu un austrumu kaimiņiem. ECR 
grupa lepojas, ka ir mudinājuši 
Eiropas Komisiju atteikties no īstermiņa 
risinājumiem un tā vietā virzīties uz sistēmu, 
kurā visas valstis un kopienas atbalsta 
ilglaicīgākas un spēcīgākas ekonomikas un 
rūpniecības nozares.

Izmantojot šo fondu, lai nodrošinātu 
naudu privātiem uzņēmumiem attīstības 
valstīs, mēs palielinām inovācijas, ar darbu 
atgriežot cilvēkiem cieņu un novēršot 
masveida migrācijas uz ES pamatcēloņus: 
nabadzību. Pirmo reizi Eiropas 
Parlamenta vēsturē privātais sektors ir 
atzīts par svarīgu dalībnieku attīstības un 
bagātības veicināšanā.

 EIROPAS KONSERVATĪVO UN REFORMISTU GRUPA



8.  Kopējā apziņa un ilgtspēja

Ja ES un tās globālie partneri patiešām 
vēlas risināt tādus jautājumus kā klimata 
pārmaiņas, otrreizēja pārstrāde, atkritumi, 
izmeši un piesārņojums, ES ir jāpieņem 
saprātīgi un ilgtspējīgi pasākumi, kas 
nerada nevajadzīgu un dārgu slogu 
uzņēmumiem un dalībvalstīm. Tā vietā, 
lai atbalstītu nereālistiskus mērķus, kurus 
nekad nevarēs sasniegt vai pareizi īstenot, 
ECR atbalsta vērienīgu, pakāpenisku un 
saprātīgu pieeju, ko var atbalstīt visas 
dalībvalstis.

Savvaļas dzīvnieku un apdraudētu 
dzīvnieku aizsardzība:

Pasaule piedzīvo nepieredzētu savvaļas 
dzīvnieku un savvaļas produktu nelegālās 
tirdzniecības pieaugumu. Tas draud 
apgāzt gadu desmitiem ilgo grūti iegūto 
saglabāšanas ieguvumu. Savvaļas 
dzīvnieku un savvaļas produktu nelegālā 
tirdzniecība ir kļuvusi par vienu no 
visizdevīgākajām noziedzīgajām darbībām 
visā pasaulē, un tās kopējā vērtība tiek 
lēsta no 8 līdz 20 miljardiem eiro gadā.
 
Savvaļas savvaļas dzīvnieku tirdzniecība 
ne tikai postoši ietekmē bioloģisko 
daudzveidību, bet arī negatīvi ietekmē 
reģionālo attīstību un tiesiskumu, ņemot 
vērā tās ciešo saikni ar korupciju. 

ECR EP deputāti vadīja ziņojumu, kurā 
izklāstītas ļoti nopietnās problēmas un 
šķēršļi, kas jāpārvar ES un valstīm visā 
pasaulē, lai tām izdotos mazināt un galu 
galā novērst šos drausmīgos noziegumus 
pret savvaļu.

Šajā ziņojumā ECR grupa sniedz vairākus 
ieteikumus un risinājumus ES, tās 
dalībvalstīm un starptautiskajai sabiedrībai 
rīkoties, lai apkarotu šo pieaugošo 
problēmu. ECR turpinās cīņu par dzīvnieku 
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labturības un noziegumu pret savvaļas 
dzīvniekiem saglabāšanu politiskās dienas 
kārtības augšgalā. 

Emisiju samazināšana:

 ECR grupa ar Parlamenta starpniecību 
vadīja ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmu, kas pazīstama arī kā ETS. Panāktā 
vienošanās bija pirmā pasaulē, un līdz 
šim lielākā vienošanās par cilvēka radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. 
Shēma piešķir naudas vērtību oglekļa 
emisijām, lai atspoguļotu klimata pārmaiņu 
izmaksas un iespējas izvēlēties zemas 
oglekļa emisijas ES ražošanas un patēriņa 
izvēlēs. ETS ietver elektroenerģijas, 
rūpniecības un aviācijas radītās emisijas 
- kas aptver aptuveni 40 procentus no 
kopējām emisijām. Ar šo shēmu ieviestās 
izmaiņas nodrošina pareizu līdzsvaru 
starp ES ilgtermiņa saistībām klimata jomā, 
vienlaikus nodrošinot arī to, ka Eiropas 
rūpniecības nozares tiek pasargātas 
no ārējo konkurentu zemākas emisijas 
standartiem.

Viņi arī ņem vērā nabadzīgāko dalībvalstu 
situāciju, nodrošinot papildu bezmaksas 
kvotas to energosistēmu modernizācijai 
un ietaupot vairāk bezmaksas kvotu 
centralizētajai siltumapgādei.

Uzturēt Eiropas gaisu tīru:

ECR grupa arī vadīja svarīgu jautājumu par 
gaisa kvalitāti un nepieciešamību pēc tīra 
gaisa Eiropā. Slikta gaisa kvalitāte ir 
neatliekama sabiedrības veselības 
problēma. Gaisa piesārņojums neatzīst 
valstu robežas, tāpēc ir svarīgi 
sadarboties ar ES kaimiņiem, lai to 
novērstu. Slikta gaisa kvalitāte veicina 
priekšlaicīgu nāvi, slimības kavēšanos 
darbā, ievērojamas veselības aprūpes 
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Savvaļas un
apdraudēto
dzīvnieku 
aizsardzība.
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izmaksas, ražas zudumu un bojājumus.

Eiropā kopējās ārējās ar veselību 
saistītās izmaksas, ko sabiedrībai rada 
gaisa piesārņojums, ir milzīgas, un tiek 
lēsts, ka tās būs robežās no 330 līdz 
940 miljardiem eiro gadā. Ņemot vērā 
šīs jaunās saistības, kas nosaka jaunus 
gaisa kvalitātes maksimālos griestus 
sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, amon-
jaka emisijām un līdz 2020. gada mērķus 
saskaņo ar starptautiskajām saistībām un 
vērienīgākiem mērķiem līdz 2030. gadam, 
tiek lēsts, ka gaisa piesārņojuma ietekme 
uz veselību 2030. gadā samazinājās par 
aptuveni 50 procentiem, salīdzinot ar 
2005. gadu.
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ES nākotnei nav jābūt vienkāršai 
izvēlei starp ES iznīcināšanu vai pilnībā 
federalizētu ES. Mēs ECR grupā uzskatām, 
ka ir arī trešais ceļš.

Mēs uzskatām, ka ES ir jāatgriež veselais 
saprāts savā darbībā.

Mēs esam parādījuši ceļu, iestājoties 
par vienlīdzīgu attieksmi pret visām 
dalībvalstīm, mudinot ES būt atbildīgākai 
par cilvēku naudu, meklējot jaunus veidus, 
kā savienot cilvēkus un uzņēmējdarbību, 
meklējot risinājumus migrantu krīzei un 
terorisma draudiem, kā arī tiek prasīta 
globālāka pieeja, lai palielinātu ES 
konkurētspēju pasaules mērogā.

Tikai ES, kas patiesi klausās savus cilvēkus, 
var piedāvāt reālus risinājumus problēmām, 
ar kurām mēs šodien saskaramies.

Ar jūsu atbalstu un mūsu ECR deputātu 
ieguldīto darbu mēs turpināsim veidot 
labāku nākotni gan jums, gan ES.
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