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1.  Przedmowa europosłów Raffaele Fitto i Ryszarda Legutki
      Współprzewodniczących Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Drodzy czytelnicy, 

Grupa EKR powstała w 2009 r. z poczu-
cia niezadowolenia z kierunku, w którym 
zmierzała Unia Europejska. Grupa EKR 
chce, by Unia wróciła do swoich korzeni i 
odpowiedziała na oczekiwania dla których 
Państwa Członkowskie przyłączyły się do 
UE.

Staliśmy się jedyną grupą polityczną 
będącą w głównym nurcie Parlamentu 
Europejskiego zaangażowaną w działanie 
na rzecz tego, ażeby UE koncentrowała 
się jedynie na obszarach, w których wnie-
sie wartość dodaną, takich jak otwieranie 
rynków i wspieranie współpracy 
transgranicznej.

Grupa EKR dąży do decentralizacji UE 
i przywrócenia większej roli państwom 
członkowskim, jednostkom samorządu 
terytorialnego i europejskim rodzinom. 

Europosłowie Grupy EKR dostarczyli wielu 
zdroworozsądkowych rozwiązań w toku 
prac Parlamentu.

PRZEDMOWA

Nasze wysiłki przyniosły rezultaty. Wiele 
naszych propozycji zostało przyjętych i 
poprawiają one codzienne życie obywateli 
UE.

Grupa EKR będzie kontynuować wysiłki 
na rzecz promowania szerokiego 
długoterminowego planu reform 
europejskich, w celu stworzenia bardziej 
elastycznej, otwartej i rozwijającej się 
ekonomicznie Unii Europejskiej. Nasi 
europosłowie dbają o to, aby przynieść 
podatnikom w Europie wymierne korzyści i 
podnieść ich jakość życia.

Codzienna ciężka praca naszych 
europosłów w Brukseli i Strasburgu 
zaowocowała wieloma sukcesami. Na 
kolejnych stronach przedstawimy kilka 
przykładów tego, jak rozpoczęliśmy 
przekierowanie Unii Europejskiej w 
kierunku, w którym robi się mniej, ale 
lepiej.

Przed nami dalsza długa walka z mar-
notrawstwem w Unii Europejskiej, ciągle 
rosnącą centralizacją i federalizmem. Z 
Państwa pomocą i przy ciągłym wysiłku 
europosłów z Grupy EKR wierzymy, iż Unia 
Europejska, która respektuje życzenia 
swoich obywateli, wydaje pieniądze 
podatników rozsądnie i respektuje 
suwerenność rządów narodowych, jest 
Unią Europejską, która może zbudować 
pewniejszą przyszłość i lepiej służyć 
swoim obywatelom.

Z poważaniem,
Raffaele Fitto i Ryszard Legutko
Współprzewodniczący Grupy Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów w 
Parlamencie Europejskim

Robimy
MNIEJ,  ale 
    LEPIEJ

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE
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Raffaele Fitto, Włoch (1969- )

Ryszard Legutko, Polak (1949- )
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2.  Sprawny system migracyjny UE

Od początku istnienia grupy EKR 
dostrzegaliśmy wady systemu migracyj-
nego Unii Europejskiej i byliśmy głosem 
nawołującym do reformy i zmiany wspólne-
go europejskiego systemu azylowego. Jest 
to jedna z zasad założycielskich Grupy 
EKR i jednocześnie nasz priorytet. Obecny 
system azylowy Unii Europejskiej jest 
nieefektywny w starciu ze współczesnymi 
wyzwaniami globalizacji, konfliktów 
regionalnych i ubóstwa.

Po pierwsze i najważniejsze, potrzebujemy 
systemu migracyjnego, który respektuje 
wolę państw członkowskich i ich obywateli. 
Każdy zrównoważony system migracyjny 
musi mieć pełne poparcie wszystkich 
państw członkowskich i ich obywateli. 
Unia Europejska nie może kontynuować 
narzucania systemu imigracyjnego, który 
jest popierany tylko przez kilka państw 
członkowskich.

Ponadto Unia Europejska powinna 
koncentrować się na zapewnieniu pod-
stawowych praw poprzez wspieranie 
państw członkowskich w ochronie granic 
zewnętrznych, pomocy w zawracaniu 
migrantów o nieuregulowanym statusie do 
ich kraju pochodzenia i kontynuowa-
niu współpracy z krajami trzecimi w celu 
zawierania porozumień i powstrzymania 
migrantów, ryzykujących życiem podróż 
przez Morze Śródziemne do Unii 
Europejskiej. Jesteśmy za systemem 
współpracy, a nie za przymusem.

Ochrona infrastruktury w czasie kry-
zysu migracyjnego:

Kryzys migracyjny miał wpływ na wszystkie 
elementy podejmowania decyzji 
politycznych w Unii Europejskiej, włączając 
sektor transportowy. Grupa EKR prowadziła 
dyskusję, w której wezwała Komisję 
Europejską do bliższej współpracy z 

 SPRAWNY SYSTEM MIGRACYJNY UE

firmami transportowymi i 
przedsiębiorstwami w celu 
zaoferowania wsparcia finansowego by 
zwiększyć bezpieczeństwo kierowców 
ciężarówek. Transport jest krwiobiegiem 
europejskiej ekonomii i każde poważne 
zakłócenie jego funkcjonowania przynosi 
straty dla przedsiębiorców i opóźnienia w 
dostawach.

Zwiększenie liczby powrotów osób, 
którym nie przyznano azylu:

Grupa EKR rozumie, iż by utrzymać system 
migracyjny w UE, który będzie zdolny do 
pomocy osobom naprawdę poszukującym 
azylu, konieczne jest, aby osoby, którym 
nie przysługuje azyl, były zawracane do 
kraju pochodzenia.

Grupa EKR zainicjowała prawodawstwo, 
które zapewni państwom członkowskim 
standardowe dokumenty podróżne, które 
przyspieszą proces powrotu migrantów o 
nieuregulowanym statusie spoza UE, nie 
posiadających ważnych paszportów lub 
dowodów osobistych. Głównym celem 
Grupy EKR było zapewnienie ich akceptacji 
przez strony trzecie.

Jest to ważny krok w kierunku zwalczania 
zakłóceń w unijnym systemie azylowym, 
zwiększający zdolność Unii Europejskiej do 
redukcji liczby osób, które w sposób nie-
uprawniony poszukują azylu i wciąż są na 
terytorium UE. Odkąd ten dokument został 
wprowadzony przez kraje członkowskie, 
liczba powrotów wzrosła.

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE
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5 SPRAWNY SYSTEM MIGRACYJNY UE

Potrzebujemy
systemu migracyjnego, 
który respektuje 
głos i  życzenia 
państw członkowskich 
i obywateli.
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3. Lepsze wykorzystanie Twoich pieniędzy

skoncentrować się na zarządzaniu strefą 
euro w lepszy sposób, niż poprzez 
pogłębianie więzi politycznych z UE. 

Grupa EKR uważa, iż wprowadzanie w 
życie Europejskiego Systemu Stabilności
w celu podziału odpowiedzialności nie 
jest najlepszym sposobem na odzyskanie 
konkurencyjności w strefie euro.
Dyscyplina budżetowa i niezależny Eu-
ropejski Bank Centralny bez politycznej 
agendy i respektowania decyzji państw 
członkowskich o nieprzyjmowaniu euro, są 
decydującymi czynnikami zapobiegającymi 
przyszłym szokom ekonomicznym.

Walka o zmniejszenie ryzyka 
gospodarczego:

Partner Centralny (CCP), mało znany ale 
istotny element naszego rynku 
finansowego, będzie związany bardziej 
restrykcyjnymi przepisami dzięki Grupie 
EKR, która dołożyła wszelkich starań, aby 
zapewnić ochronę inwestorom końcowym 
(fundusze emerytalne i MŚP). Głównym 
celem nowych zasad jest zapobieganie 
sytuacji, w której podatnicy musieliby 
płacić za CCP za pomocą banku 
centralnego albo bezpośrednią 
interwencję publiczną. Osiągnięto to 
poprzez zachęcanie do dobrego 
zarządzania i upewnienie się, że ci, 
którzy mają wpływ na zarządzanie ry-
zykiem w CCP, ostatecznie poniosą ciężar 
odpowiedzialności, jeśli to zawiedzie.

Partner Centralny (CCP), mało znany ale 
istotny element naszego rynku 
finansowego, będzie związany bardziej 
restrykcyjnymi przepisami dzięki Grupie 
EKR, która dołożyła wszelkich starań, aby 
zapewnić ochronę inwestorom końcowym 
(fundusze emerytalne i MŚP). Głównym 
celem nowych zasad jest zapobieganie 
sytuacji, w której podatnicy musieliby 
płacić za CCP za pomocą banku 
centralnego albo bezpośrednią

LEPSZE WYKORZYSTANIE TWOICH PIENIĘDZY

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE

Co miesiąc 750 eurodeputowanych, 3000 
pracowników instytucji oraz znaczna 
liczba lobbystów i innych urzędników prze-
mieszcza się na czterodniowe sesje 
plenarne z Brukseli do swojej drugiej 
siedziby, która znajduje się w Strasburgu, 
we Francji. Ocenia się, iż zmiana miejsca 
pociąga za sobą koszt pomiędzy 102 mln 
a 180 mln Euro rocznie. Ponadto powoduje 
to niepotrzebne zanieczyszczenie w 
liczbie 20 000 ton CO2. 

Porozumienie jest chronione w unijnych 
traktatach w ten sposób, iż do jego zmiany 
wymagana jest jednomyślność przywód-
ców UE. Jednakże Grupa EKR wzywa do 
zakończenia tych nieuzasadnionych 
praktyk, budując koalicję ponad podziałami 
i naświetlając ogromne koszty budżetowe 
i ekologiczne, w nadziei, że pewnego dnia 
to się zmieni.

Obszar ekonomiczny, który szanuje 
wszystkie państwa członkowskie:

Kryzys euro był wydarzeniem, które 
zdominowało ostatnie wybory 
europejskie. Obecnie Unia Europejska 
buduje przyszłość strefy euro, która ma 
zapobiec nowym kryzysom. Grupa EKR 
wierzy, że decyzje podejmowane teraz są 
kluczowe i mają długoterminowe skutki 
dla wszystkich państw członkowskich, 
będących w strefie euro lub poza nią. 
Grupa EKR uważa, iż musimy ostrożnie 
rozważyć konsekwencje naprędce 
wprowadzanych polityk dotyczących euro.

Coraz dalej idąca integracja i więcej 
biurokracji nie jest rozwiązaniem kryzysu. 
Obieranie złego kierunku 
politycznego może spowodować 
długotrwałe skrępowanie budżetu, 
ryzyko systemowe dla systemu 
walutowego, a w końcu bezrobocie w 
państwach członkowskich. Grupa EKR 
uważa, że powinniśmy
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LEPSZE WYKORZYSTANIE TWOICH PIENIĘDZY                                        

interwencję publiczną. Osiągnięto to po-
przez zachęcanie do dobrego zarządzania 
i upewnienie się, że ci, którzy mają wpływ 
na zarządzanie ryzykiem w CCP, ostatecz-
nie poniosą ciężar odpowiedzialności, jeśli 
to zawiedzie.

Uczenie się na swoich błędach:

Jeśli strefa euro i jej instytucje mają 
stworzyć stabilną walutę i umożliwić wzrost 
w UE, to Europejski Bank Centralny musi 
działać odpowiedzialnie. 
To oznacza, iż każda ocena i raport 
roczny muszą zapewniać uczciwy obraz 
sytuacji. Bez przejrzystego i uczciwego 
podejścia do tych ewaluacji trudno będzie 
zastosować ważne reformy i zmiany, które 
ustabilizowałyby euro.

Przejrzystość jest jednym z priorytetów 

Grupy EKR i to dzięki znacznym naciskom 
Grupy EKR najnowsze raporty dotyczące 
EBC dały bardziej uczciwy i krytyczny jej 
obraz. Daje on wiedzę o negatywnych kon-
sekwencjach niekonwencjonalnej polityki 
monetarnej dla obywateli, systemów 
emerytalnych i ubezpieczeniowych, 
których ryzyko powiększa się z powodu 
baniek aktywów.

Podczas gdy czeka nas długa droga, by 
upewnić się, że euro funkcjonuje lepiej, 
uznanie obecnych i przeszłych wad 
systemu jest bardzo ważnym krokiem w 
budowaniu bardziej stabilnej przyszłości 
ekonomicznej. Grupa EKR będzie 
kontynuować pracę, by upewnić się, że 
EBC i UE będą rozliczane ze swojej polityki 
dotyczącej euro.

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY
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Ochrona pieniędzy podatników oraz 
osób ujawniających nieprawidłowości:

Grupa EKR jest w pełni świadoma, 
że każdy grosz, który wydaje UE jest 
pieniądzem pozyskanym z kiesze-
ni podatników. Kluczową kwestią 
jest przedstawianie nadużyć w ich 
wydawaniu i ochrona informatorów 
zgłaszających nadużycia, tj. niewłaściwe 
zachowanie i nielegalną działalność 
związaną z administracją publiczną 
i przedsiębiorstwami prywatnymi, 
przestępczość zorganizowaną, uchylanie 
się od opodatkowania i unikanie opodat-
kowania.

Możliwość zgłaszania nieprawidłowości 
jest fundamentem demokracji. 
Zapewnienie, że przedsiębiorstwa, politycy 
i instytucje publiczne działają w 
najlepszym interesie publicznym jest 
kluczowe dla właściwego działania 
społeczeństwa. Jeśli UE nie podejdzie 
poważnie do nieprawidłowości 
finansowych, to zaufanie wyborców, 
podatników i Europejczyków zostanie 
poważnie osłabione.
Grupa EKR dołożyła wielu starań, aby 
przeciwdziałać negatywnemu postrzeganiu 
osób zgłaszających przypadki naruszenia 
i opracowała zalecenia, które pomogą 
wykrywać przypadki nadużyć, i zachęcić 
do ich zgłaszania.

Grupa EKR doprowadziła do porozumienia 
w Parlamencie Europejskim, wzywającego 
Komisję Europejską do wprowadzenia 
standardowej klauzuli w kontraktach i gran-
tach, wymuszającej na beneficjentach lub 
osobach pracujących dla beneficjentów 
raportowanie poważnych nieprawidłowości 
do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych.

Zmniejszanie barier w biznesie:

Kluczowym priorytetem dla Grupy 
EKR jest redukcja hamującego biznes 
prawodawstwa, które Unia przyjęła, 
mimo zapewnień, że nie będzie 
tego robić. UE potrzebuje regulacji 
prawnych, które zapewnią równe szanse 
przedsiębiorstwom i ochronę konsu-
mentów.

Eurodeputowani EKR są wiodącym 
głosem w Parlamencie Europejskim, który 
nawołuje do zwiększenia przejrzystości i 
rozliczalności w zakresie nadmiernych 
regulacji. Grupa EKR stale zwraca 
uwagę na sytuacje, w których państwa 
członkowskie i instytucje UE wcielają w 
życie zasady UE w sposób nadmiernie 
biurokratyczny i skomplikowany. 
Wskazujemy zdroworozsądkowe 
rozwiązania polityczne i upewniamy się, 
czy UE właściwie wprowadza w życie 
test na konkurencyjność, szczególnie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Test na konkurencyjność polega na 
wyszukiwaniu jakiegokolwiek negatyw-
nego wpływu legislacji unijnej na 
konkurencyjność przedsiębiorstw i 
ekonomii podczas przygotowywania i sto-
sowania prawa UE. W rezultacie zmniejsze-
nia liczby niepotrzebnych unijnych regulacji 
prawnych, przedsiębiorstwa będą szybciej 
się rozwijać, pozostaną konkurencyjne i 
będą przynosić zyski, a także zapewnią 
więcej miejsc pracy.

Grupa EKR wprowadziła również sposób 
rekomendacji, który zapewnia, że każde z 
praw zaproponowanych lub 
wprowadzanych w życie przez UE jest 
najpierw oceniane z punktu 
widzenia wpływu na małe i średnie 
przedsiębiorstwa.
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Zwiększenie
przejrzystości i
odpowiedzialności, 
jeśli chodzi o koszty w 
zakresie regulacji
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1 0ŁĄCZENIE LUDZI I PRZEDSIĘBIORSTW W CAŁEJ EUROPIE

Łącząc europejskie drogi kolejowe:

Grupa EKR wierzy, iż kluczowym sposobem 
poprawy życia codziennego obywateli UE 
jest poprawa infrastruktury i dostępności 
transportu dla obywateli.
EKR zwraca uwagę, że wysokiej jakości 
połączenia transportowe dla przewozów 
pasażerskich i transportowych są funda-
mentalne dla ekonomicznej aktywności 
Europy i jakości życia jej obywateli. Łatwa 
dostępność i dobrze połączone szlaki 
transportowe dla pasażera i przewozów 
transportowych są w centrum 
promowania ekonomicznej, socjalnej i 
terytorialnej spójności państw 
członkowskich w UE.

Pomimo znacznego postępu nadal mamy 
do czynienia z poważnymi lukami w 
dostępności i połączeniach 
infrastruktury transportowej w Europie 
Środkowej i Wschodniej.

Grupa EKR prowadziła kampanię, mającą 
na celu przezwyciężenie tych luk, 
wskazując, że zwiększona łączność usług 
transportowych zwiększa wzrost 
gospodarczy i możliwości zatrudnienia dla 
obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Grupa EKR naświetliła potrzebę rozwoju 
korytarzy transportowych północ-południe, 
takich jak droga “Via Carpathia” i szyb-
kiej kolei “Rail Baltica”, łączącej państwa 
bałtyckie z Europą Centralną i dalej z całą 
Europą.

Grupa EKR również przetarła szlaki i 
doprowadziła do otwarcia się rynku usług 
kolejowych przewozów pasażerskich na 
konkurencję. Nowe środki pomogą 
sektorowi kolejowemu stać się bardziej 
atrakcyjnym dla pasażerów i bardziej 
konkurencyjnym od innych rodzajów 
transportu. Firmy kolejowe będą teraz 
mogły oferować nowe, wysokiej jakości, 
niezawodne, bezpieczne i

4.  Łączenie ludzi i przedsiębiorstw w całej Europie 

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE



wydajne usługi kolejowe na liniach 
krajowych. Bardziej konkurencyjne 
środowisko dla kolei będzie oznaczać 
większy wybór dla pasażerów, prowadząc 
do lepszej jakości usług kolejowych 
dla konsumentów. Te ważne reformy 
oznaczają również, że operatorzy kole-
jowi będą mogli obniżyć koszty, umożliwić 
przemysłowi kolejowemu obsługę prze-
wozów transgranicznych i uzyskać certyfi-
kat bezpieczeństwa od Agencji Kolejowej 
UE. Zwiększając możliwości techniczne 
infrastruktury kolejowej i lepiej łącząc 
koleje w całej UE, zapewnimy pasażerom 
szybsze i bardziej elastyczne opcje prze-
mieszczania.

Ochrona obywateli i nowych 
technologii:
Eurodeputowani EKR opracowali kluczowe 
zalecenia, które zostały przyjęte przez Par-
lament Europejski, gdzie przeanalizowano, 
w jaki sposób UE może rozwijać 
wykorzystanie dronów niemilitarnych i 
chronić obywateli w zakresie ich 
wykorzystania. Zdaniem Grupy, ważne jest 
pragmatyczne i rozsądne podejście 
do tej technologii.

Zgodnie z opinią Grupy przepisy UE muszą 
zagwarantować, że bezpieczeństwo oby-
wateli jest zawsze najważniejsze. Eurode-
putowani EKR podkreślili potrzebę 
opracowania zarówno ostrzejszych zasad 
ochrony prywatności obywateli, jak i 
technologii, takich jak blokowanie 
geograficzne, w celu zapobiegania

niewłaściwemu wykorzystaniu dronów w 
obszarach niebezpiecznych, takich jak 
porty lotnicze i elektrownie.

Drony są wykorzystywane przez firmy na 
całym kontynencie na różne sposoby - od 
rolników kontrolujących swoje uprawy, 
po firmy rozrywkowe filmujące koncerty. 
Dlatego też, jeśli chodzi o nowe i wciąż 
rozwijające się technologie, nie 
powinno być uniwersalnego podejścia, 
które utrudniałoby ich rozwój.

Wspomniane wyżej zdroworozsądkowe 
wytyczne artykułowane przez Grupę 
EKR zyskały szerokie poparcie w całym 
Parlamencie i stworzyły podstawę dla 
przyszłego rozwoju tej technologii. Grupa 
EKR uważa, że wspieranie innowacji i 
ochrona prywatności obywateli powinny 
zawsze iść w parze.

Poprawa wydajności samochodów:

W 2015 r. wyszło na jaw, że Volkswagen 
instalował oprogramowanie do usuwania 
danych na temat szkodliwych emisji w 
milionach pojazdów z silnikiem diesla 
sprzedawanych na całym świecie. Skandal 
ten wywołał międzynarodowe poruszenie 
i spowodował potrzebę podjęcia działań 
przez UE i jej państwa członkowskie.

W odpowiedzi Grupa EKR opracowała i 
przeprowadziła przez PE przepisy, które 
uniemożliwią ponowne wystąpienie takiej 
sytuacji.
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Te nowe zasady zostaną wprowadzone 
w całej UE i powstrzymają producentów 
samochodów przed oszustwami w zakre-
sie badań bezpieczeństwa i emisji. Dzięki 
temu rządy krajowe będą posiadały więcej 
uprawnień, pozwalających sprawdzić, czy 
samochody spełniają odpowiednie normy, 
i określić kary finansowe dla producentów 
samochodów, którzy łamią zasady. Nowe 
unijne przepisy zapewnią również, że 
samochody kupione od dealera, będą 
działać zgodnie z informacjami zawartymi 
w reklamach.

Grupa EKR opowiedziała się za nowymi 
możliwościami dla warsztatów samocho-
dowych, w celu umożliwienia przepływu 
informacji od producentów samochodów 
oraz ułatwienia naprawy 
skomputeryzowanych pojazdów nowej 
generacji. Dzięki temu lokalny biznes 
kwitnie i oferuje konsumentom większy 
wybór i niższe ceny przy poszukiwaniu 
napraw samochodowych. To dobra 
wiadomość dla konsumentów, firm i 
środowiska!

Nowa aplikacja wspierana przez Grupę 
EKR jest źródłem wiedzy w zakresie 
rozwiązywania sporów z firmami. Zasady te 
stanowią obecnie centralny punkt nowych 
przepisów UE dotyczących ochrony praw 
konsumentów.
Aplikacja łączy kilka istniejących usług i

umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do 
potrzebnej pomocy.

EKR uważa, że rynki internetowe powinny 
być bardziej przejrzyste w kwestii tego, kto 
sprzedaje produkty i usługi.

Istnieje już szereg usług dla konsumentów, 
ale są one rozproszone i wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy z ich istnienia. 
Aplikacja ta określi, jakiej pomocy 
potrzebują użytkownicy, czy są to np. 
informacje dotyczące ich praw, 
pomoc w uzyskaniu zwrotu pieniędzy, czy 
rozwiązania długiego sporu. Aplikacja 
skieruje ich do właściwego źródła.

Przy coraz większej liczbie osób 
dokonujących zakupów za pośrednictwem 
aplikacji zasadne jest również, aby kon-
sumenci mieli możliwość zwrócenia się 
gdzieś o pomoc, w razie gdy coś pójdzie 
nie tak.

Mimo, że informacja ta jest kluczowa, 
czasem niemożliwe jest ustalenie 
ostatecznego sprzedawcy produktu.

To, że zwrot produktów może być trudny 
nie może zniechęcać konsumentów do 
robienia zakupów przez Internet. Nie leży 
to w niczyim interesie, a EKR robi wszystko, 
aby zapewnić, że jednolity rynek działa 
lepiej i skuteczniej dla konsumentów.

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE



Ochrona naszych rybaków i naszych 
mórz:

 Grupa EKR była głosem zdrowego 
rozsądku w Parlamencie Europejskim, 
dbając zarówno o dobrze prosperujący 
sektor rybołówstwa dla krajowych ry-
baków, jak i spełnienie oczekiwań konsu-
mentów oraz zapewnienie zrównoważonej 
wydajności połowów w UE.

Morze jest jednym z najbogatszych 
zasobów na naszej planecie i dlatego 
musimy je chronić. Grupa EKR kierowała 
wieloletnim planem dotyczącym ochrony 
małych zasobów ryb pelagicznych w Morzu 
Adriatyckim, takich jak sardynki i anchois.

Europosłowie Grupy EKR sprzeciwili się 
podejmowanym przez Komisję próbom 
uregulowania połowów, poprzez
ustanowienie całkowitych dopuszczal-
nych połowów i systemu kwot. 
Śródziemnomorski sektor rybołówstwa 
przeżywa kryzys od ponad dwudziestu lat. 
Nowe przepisy, które nie zostały właściwie 
przemyślane i którym brak elastyczności, 
mogą doprowadzić do ruiny całego 
sektora.
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5.  Bezpieczna przyszłość dla 
rolnictwa i rybołówstwa

Grupa EKR skutecznie uniemożliwiła 
wprowadzenie systemu kwot zalecanego
przez Brukselę.
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Zmieniamy
UE na Lepsze 
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używane do nanoszenia kropelek pesty-
cydów na uprawy w celu zastąpienia ich 
szerokiego stosowania. Co to oznacza? 
Zdrową, pożywną i bezpieczniejszą 
żywność produkowaną w zrównoważony i 
opłacalny sposób.
Zdaniem EKR, osiągnięcia nauki 
powinniśmy również wykorzystywać na 
morzu. Grupa EKR wprowadziła do prawa 
UE myśl, że zarządzanie rybołówstwem 
powinno opierać się na „najlepszych 
dostępnych dowodach naukowych”. Kon-
cepcja ta została wprowadzona do wielo-
letniego planu zarządzania rybołówstwem 
na Morzu Północnym. Przyjęcie jej przez 
Brukselę oznacza, że wymóg ten musi 
mieć zastosowanie do wszystkich planów 
zarządzania rybołówstwem. W 
konsekwencji plan bałtycki został 
zmieniony z mocą wsteczną, w celu 
dostosowania go do tej koncepcji.

Zapewnienie, że jedzenie, które 
spożywamy, jest bezpieczne i 
zrównoważone:

Postęp naukowy i technologiczny 
doprowadził do zmian w produkcji 
żywności, generowania nowych 
składników i metod produkcji, takich jak 
nanotechnologia. Wzmożona turystyka 
i migracja zwiększyły zainteresowanie 
żywnością, która nie jest częścią 
tradycyjnego pożywienia w UE, jak np. 
owady czy owoce tropikalne, co oznaczało 
konieczność zapewnienia konsumentów 
o bezpieczeństwie nowych produktów na 
rynku.
  
Grupa EKR wprowadziła za pośrednictwem 
Parlamentu nowe przepisy, które 
ułatwiają swobodny przepływ nowej 
żywności na jednolitym rynku UE, 
gwarantując jednocześnie wysoki poziom 
bezpieczeństwa tej żywności. Nowe 
zasady są korzystne zarówno dla biznesu, 
jak i konsumentów.

Nauka i zdrowy rozsądek powinny iść 
ramię w ramię:

Zrównoważony sektor rybołówstwa i rol-
nictwa to taki, który chroni środowisko, 
zapewnia zrównoważone produkty rolne 
dla konsumentów a także chroni rybaków i 
rolników. Grupa EKR wie, że nauka stanowi 
główny element rolnictwa i rybołówstwa. 
Ważne jest, abyśmy wykorzystywali 
technologię dla dobra producentów i kon-
sumentów.

Grupa EKR prowadzi kampanię na rzecz in-
nowacyjnego podejścia w rolnictwie, które 
stanowi priorytet dla naszego środowiska. 
Stały dostęp do innowacji i nowych 
technologii jest elementem 
fundamentalnym, zapewniającym 
utrzymującą się na stałym, wysokim 
poziomie produkcję oraz harmonijny i 
dynamiczny rozkwit tego sektora.

EKR podkreśla, że zapewnienie równych 
szans dla rolników na jednolitym rynku UE 
wymaga pełnego dostosowania 
poziomu płatności bezpośrednich między 
państwami członkowskimi.

EKR podkreśla, że zmodernizowana i do-
brze finansowana Wspólna Polityka Rolna 
(WPR), jedną z najbardziej zintegrowanych 
polityk, odgrywającą kluczową rolę w 
realizacji nadrzędnych celów UE. Wśród 
nich są bezpieczeństwo żywności (poprzez 
zapewnienie wysokiej jakości, 
bezpiecznej żywności po przystępnych 
dla konsumentów cenach), dbanie o 
środowisko naturalne oraz 
zagwarantowanie odpowiedniego 
standardu życia dla rolników.

Grupa EKR zadbała o to, by UE nadal 
wspierała badania nad uprawami, rolnictwo 
precyzyjne, hodowlę precyzyjną i ochronę 
roślin, jako ważne zagadnienia w dyskusji 
i rozważaniach dotyczących rozwoju tego 
sektora. Precyzyjne lasery mogą być 



1 5BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ DLA ROLNICTWA I RYBOŁÓWSTWA

Rolnicy są głównymi 
zarządcami i 
obrońcami naszego  
środowiska.
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6.  Ochrona i szacunek dla państw członkowskich

Grupa EKR uważa, że jednym z głównych 
priorytetów Unii Europejskiej powinna 
być ochrona obywateli przed przemocą, 
przestępczością i terroryzmem. Od mo-
mentu powstania w 2009 r. Grupa EKR 
odgrywa wiodącą rolę w Parlamencie 
Europejskim w dyskusjach związanych z 
bezpieczeństwem oraz ochroną danych.

W sytuacji, kiedy wiele innych grup poli-
tycznych w Parlamencie usiłowało opóźnić 
lub osłabić istotne porozumienia antyter-
rorystyczne i umowy o wymianie infor-
macji policyjnych, EKR był zdecydowanym 
głosem rozsądku w PE, zdeterminowanym 
by zapewnić, że bezpieczeństwo jego oby-
wateli jest na szczycie europejskiej agendy 
politycznej.

Grupa EKR żywi przekonanie, że skrupu-
latne dzielenie się istotnymi informacjami 
między krajowymi organami ds. 
wzmocnienia prawa ma ogromne 
znaczenie w wysiłkach państw 
członkowskich, mających na celu 
zapobieganie przestępczości 
transgranicznej, prowadzenie dochodzeń 
w jej sprawie i zwalczanie jej.

Wymiana informacji o pasażerach lotów 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

Europosłowie Grupy EKR byli przodującą 
siłą polityczną dla wprowadzenia umowy 
dotyczącej danych na temat przelotu 
pasażera (PNR) między państwami 
członkowskimi UE. System UE-PNR wyma-
ga od państw członkowskich wymiany 
podstawowych informacji o pasażerach 
między liniami lotniczymi i organami policji 
przed rozpoczęciem lotu. Pomaga to 
wykrywać, zapobiegać i ścigać poważne 
przestępstwa i terroryzm.
Dane PNR obejmują podstawowe infor-
macje o pasażerach, takie jak trasa, data 
podróży, czy sposób płatności. Dane PNR 
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pomogły schwytać setki morderców, pedo-
filów, handlarzy ludźmi, napastników seksu-
alnych, porywaczy, handlarzy narkotyków 
i terrorystów, w tym biorących udział w 
atakach w Bombaju w 2008 r. i 
udaremnionym zamachu na Times Square.

Wymiana informacji z rejestrów karnych 
w całej Europie:

Grupa EKR kierowała przyjęciem nowych 
przepisów przez Parlament Europejski, 
które dają władzom krajowym uprawnienia 
do szybkiego i skutecznego ustalania, czy 
inne państwo członkowskie prowadzi
rejestr karny dotyczący obywatela spoza 
UE, wjeżdżającego do ich kraju. Europej-
ski system wymiany informacji z rejestrów 
karnych jest ważnym narzędziem dla 
prokuratorów europejskich, sędziów i 
policji, który pomaga zapobiegać 
przemieszczaniu się przestępców w całej 
Europie i w prowadzeniu dochodzeń.

Nowe przyjęte zasady umożliwiają innym 
agencjom, takim jak EUROPOL i EURO-
JUST dostęp do tych informacji. Jest to 
ważny krok w kierunku umocnienia wza-
jemnych relacji między organami ścigania 
państw członkowskich, a tym samym 
zwiększenia zdolności UE do zwalczania 
przestępczości transgranicznej.

Celem EKR było również 
zagwarantowanie najwyższych możliwych 
standardów ochrony danych tak, by prawa 
i prywatność obywateli UE były 
respektowane. 

Ochrona zewnętrznej granicy UE:
Grupa EKR zdaje sobie sprawę, że ochrona 
integralności strefy Schengen i utrzymanie 
swobody przemieszczania się, wiąże się z 
koniecznością podjęcia działań na rzecz 
utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego 
i ochrony granic zewnętrznych UE.

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE



1 7 OCHRONA I SZACUNEK DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Dzięki pracy Grupy EKR państwa 
członkowskie są teraz zobowiązane do 
przeprowadzania za pomocą odpowied-
nich baz danych systematycznych kontroli 
na granicach zewnętrznych UE. Środek 
ten był odpowiedzią na wzrost zagrożeń 
terrorystycznych w Europie. Kontrole 
mają na celu wykrywanie na granicach 
zewnętrznych bojowników 
terrorystycznych, nielegalnych migrantów 
i handlarzy ludźmi, dzięki czemu nie będą 
mogli się oni dostać i przemieszczać po 
terenie UE.

Ochrona ofiar terroryzmu:

Europarlamentarzyści Grupy EKR uważają, 
że ochrona obywateli UE to nie jedynie
 zapobieganie przestępstwom i ich 
ściganie, ale także otoczenie opieką ofiar 
terroryzmu. Grupa EKR była wiodącym 
głosem w zabezpieczeniu projektu 
pilotażowego opiewającego na kwotę 
miliona euro, poprzez utworzenie Centrum 
Koordynacji Reagowania na Terroryzm, 
które będzie udzielać poszkodowanym 
realnej pomocy.
Centrum to pomoże władzom krajo-
wym wdrożyć związane z ochroną ofiar 
prawodawstwo UE i zapewnić 
skoordynowane wsparcie dla ofiar, takie 
jak doradztwo. Centrum zapewni również 
niezbędną wiedzę i szkolenia, wskazujące 
państwom członkowskim działania, które 
należy podjąć w przypadku ataku 
terrorystycznego.
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7.   Globalne podejście

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE

Otwarty handel oznacza więcej miejsc 
pracy, większe możliwości biznesowe i 
tańsze towary dla konsumenta. Dlatego 
Grupa EKR była siłą napędową w Parla-
mencie Europejskim, wdrażając szereg 
ważnych umów międzynarodowych, które 
przełamują istniejące obecnie bariery, 
uniemożliwiające europejskim firmom 
handel z największymi potęgami 
gospodarczymi na całym świecie. 
Uważamy, że poszukiwanie rynków 
wschodzących oraz radzenie sobie z 
rynkami rozwiniętymi, jest ważnym 
elementem rozwoju rynku Unii, zwiększając 
tym samym poziom gospodarki UE. To 
właśnie Grupa EKR prowadziła prace 
nad umową o wolnym handlu między 
UE a Wietnamem, która jest najbardziej 
kompleksową umową handlową zawartą 
kiedykolwiek z krajem rozwijającym się.

Grupa EKR była także głosem 
zdrowego rozsądku w Parlamencie, w 
kwestii omawiania możliwości i wyzwań 
związanych z wolnym handlem. Nasze 
działania były kluczowe przy przyjmowaniu 
umowy gospodarczo- handlowej Kanada-
UE, znanej również jako CETA. Pośród 
bardzo negatywnej i wprowadzającej w 
błąd kampanii prowadzonej przez lewi-
cowe grupy polityczne, która miała na 
celu utrudnienie przyjęcia tej umowy, 
członkowie grupy EKR odegrali istotną rolę 
w zwalczaniu błędnych informacji i 
dostarczaniu opinii publicznej faktów, w 
związku z czym zapewniono poparcie 
większości w Parlamencie Europejskim i 
przyjęto CETA. Szacuje się, że CETA 
przyniesie przedsiębiorstwom z UE 
dodatkowe 590 milionów euro rocznych 
oszczędności na cłach, które były płacone 
przez przedsiębiorstwa z UE na towary 
eksportowane do Kanady. Począwszy od 
21 września 2018 r., cła na 98% produk-
tów sprzedawanych przez UE w handlu z 
Kanadą, przestaną obowiązywać. Oznacza 
to, że firmy unijne mają większe szanse niż 
kiedykolwiek na licytowanie kiedykolwiek 
na licytowanie zamówień publicznych i

sprzedaż produktów europejskich do 
Kanady.

Parlamentarzyści Grupy EKR świadomi są 
obaw dotyczących globalizacji i poszerze-
nia rynku handlowego UE. Istotne jest, aby 
chronić niektóre sektory Unii przed 
skutkami wstrząsów. Dlatego w ramach 
CETA UE otworzyła w ograniczony i 
kontrolowany sposób swoje rynki dla 
niektórych konkurencyjnych produktów 
kanadyjskich, zapewniając jednocześnie 
lepszy dostęp do rynku kanadyjskiego dla 
kluczowych europejskich produktów 
eksportowych, takich jak wino, napoje 
spirytusowe, owoce, sery i warzywa.

Grupa EKR była liderem w negocjacji 
umów handlowych UE z Japonią i Sin-
gapurem, które są w końcowej fazie raty-
fikacji. Umowa z Japonią obejmuje 30% 
światowego PKB, a po jej wprowadze-
niu obniży się ponad 90% ceł obecnie 
nakładanych na wywóz towarów z UE. 
Mimo że ludność Singapuru liczy zaledwie 
5,6 miliona osób, jest on 14. największym 
partnerem handlowym UE, a wymiana 
handlowa z tymi krajami jest warta ponad 
50 miliardów euro rocznie. Ponad 10 000 
europejskich firm założyło swoje biura i 
ośrodki regionalne w Singapurze, a po-
rozumienie znacznie zmniejszy bariery w 
eksporcie i inwestycjach między obiema 
stronami.

Wierzymy, że umowy o wolnym handlu 
przyniosą korzyści konsumentom, oferując 
im nie tylko większy wybór produktów, 
szerszy wybór usług, ale też większą 
mobilność dla pracowników firmy. Grupa 
EKR jest świadoma faktu, że wolny handel 
i globalizacja muszą przynosić korzyści 
wszystkim i że we wszelkich osiągniętych 
międzynarodowych porozumieniach han-
dlowych, ustawodawcy muszą mieć na 
uwadze ich wpływ na płace, miejsca pracy, 
lokalny przemysł i przyszłość gospodarki 
UE.
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Otwarty handel
oznacza więcej miejsc 
pracy i tańsze towary 
dla konsumenta
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Ochrona wolności i 
godności ludzkiej, jest 
głównym celem 
polityki zagranicznej
EKR

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE



2 1GLOBALNE PODEJŚCIE

Ochrona demokracji i wolności religij-
nej na całym świecie:

Wysiłki Grupy EKR nie skupiają się je-
dynie na handlu, ale zmierzają również do 
stworzenia bardziej demokratycznego i 
wolnego świata dla wszystkich.

Europarlamentarzyści Grupy EKR umieścili 
trudną sytuację prześladowanych 
chrześcijan w agendzie polityki 
zagranicznej UE. Chrześcijanie bardziej niż 
jakakolwiek inna grupa są celem przemocy 
o podłożu religijnym, a liczba jej 
przypadków ciągle wzrasta. Sytuacja ta 
była długo ignorowana przez politykę 
zagraniczną UE, a członkowie Grupy EKR 
byli tymi, którzy stanowczo domagali się 
dalszych działań. Grupa EKR będzie w 
dalszym ciągu walczyć o podejmowanie 
kolejnych działań i niesienie pomocy tym, 
którzy są prześladowani za wiarę.

Ochrona wolności i godności ludzkiej 
stanowi podstawowy cel polityki 
zagranicznej Grupy EKR. Dbamy o to, by 
program działań Parlamentu 
Europejskiego w dziedzinie praw 
człowieka w dalszym ciągu respektował 
zarówno interesy narodowe 
państw członkowskich, ale również 
maksymalizował zbiorową siłę UE 
jako całości, gwarantując wypełnianie 
przez kraje trzecie swoich zobowiązań 
międzynarodowych. Grupa EKR 
zainicjowała wiele rezolucji i kampanii 
dotyczących prześladowań chrześcijan i 
ludu Rohingya. Teksty te cieszyły się 
szerokim poparciem w PE. Stoimy na 
stanowisku, że UE nie potrzebuje 
scentralizowanej polityki zagranicznej 
aby zwrócić uwagę na naglące problemy 
międzynarodowe i mieć wpływ na łamanie 
praw człowieka.

Wzrost gospodarczy na całym świecie:

Uważamy, że pomoc finansowa UE w 
krajach rozwijających się poprzez m.in. 
wspieranie lokalnych przedsiębiorstw 
niesie za sobą szereg korzyści. Zmniej-
sza ubóstwo, wspiera demokratycz-
ne procesy i stabilizację w regionach 
dotkniętych kryzysami oraz zapewnia 
większe bezpieczeństwo, a w przyszłości 
zapewni kolejnych partnerów handlowych. 
Europarlamentarzyści Grupy EKR 
zaproponowali zaangażowanie prywatnych 
przedsiębiorstw w celu walki z ubóstwem. 
Pomysł ten został podchwycony przez 
Komisję Europejską, a w konsekwencji 
UE utworzyła fundusz, który mobilizuje 
44 miliardy euro na inwestycje w krajach 
afrykańskich i południowym i wschod-
nim sąsiedztwie UE. Jesteśmy dumni z 
tego, że udało nam się skłonić Komisję 
Europejską do odejścia od krótkotermi-
nowych rozwiązań ograniczających się 
często jedynie do dystrybucji materiałów 
informacyjnych, na rzecz prac w kierunku 
ustanowienia systemu, który pomaga 
krajom i społecznościom budować silne i 
trwałe gospodarki .

Korzystając z tego funduszu w celu 
zapewnienia pieniędzy prywatnym 
przedsiębiorstwom w krajach rozwijających 
się, pomagamy w tych krajach rozwijać in-
nowacje, przywracając im godność dzięki 
pracy i rozwiązując podstawowe przyczyny 
masowej migracji do UE: ubóstwo. Po raz 
pierwszy w historii Parlamentu 
Europejskiego sektor prywatny został 
uznany za kluczowego aktora rozwoju i 
dobrobytu.

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY
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Jeśli UE i jej globalni partnerzy naprawdę 
chcą rozwiązać problemy takie jak zmiany 
klimatu, recykling, odpady, emisje i 
zanieczyszczenia, UE musi przyjąć 
rozsądne i zrównoważone środki, które 
nie nakładają zbędnych i kosztownych 
obciążeń na przedsiębiorstwa i państwa 
członkowskie. Zamiast nierealistycznych 
celów, które nigdy nie zostaną 
zrealizowane lub właściwie wdrożone, 
Grupa EKR wybiera ambitne, stopniowe 
i rozsądne podejście, które zakłada 
działania realne do wdrożenia dla 
wszystkich państw członkowskich.

Ochrona dzikiej przyrody i zagrożonych 
gatunków zwierząt:

Świat boryka się z problemem wzrostu 
nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i 
elementami dzikiej przyrody. Grozi to 
zniweczeniem dziesięcioleci ciężkiej pracy 
na rzecz ochrony przyrody. 
Nielegalny handel dzikimi zwierzętami oraz 
elementami dzikiej fauny i flory stał się 
jednym z najbardziej dochodowych działań 
przestępczych na świecie, a jego całkowita 
wartość wynosi od 8 do 20 miliardów euro 
rocznie. Nielegalny handel dziką fauną i 
florą ma nie tylko druzgocący wpływ na 
bioróżnorodność, ale również na rozwój 
regionalny i rządy prawa, zważywszy na 
jego ścisły związek z korupcją.

Grupa EKR opublikowała raport, w 
którym nakreślono bardzo poważne wy-
zwania i przeszkody, które UE i kraje 
na całym świecie muszą pokonać, jeśli 
chcą odnieść sukces w ograniczaniu, 
a następnie eliminacji tych strasznych 
zbrodni przeciwko dzikiej przyrodzie. W 
raporcie tym Europosłowie Grupy EKR 
zawarli szereg zaleceń i rozwiązań dla UE, 
jej państw członkowskich i społeczności 
międzynarodowej, jak postępować w celu 
rozwiązania tego rosnącego 
problemu. Grupa EKR będzie nadal
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walczyła o utrzymanie dobrostanu zwierząt 
i ograniczenie, a następnie całkowitą 
eliminację przestępstw przeciwko dzikiej 
przyrodzie wśród priorytetów politycznych.

Obniżenie emisji:

Europarlamentarzyści Grupy EKR mieli 
duży wpływ na ostateczny kształt unijnego 
system handlu uprawnieniami do emisji, 
znanego również jako ETS. Osiągnięte 
porozumienie było pierwszą na świecie i 
jak dotąd największą umową dotyczącą 
redukcji emisji gazów cieplarnianych przez 
człowieka. Program wprowadza wartość 
pieniężną w odniesieniu do emisji dwutlen-
ku węgla, aby odzwierciedlić koszty zmian 
klimatu i możliwości wprowadzenia opcji 
niskoemisyjnych do unijnych wyborów 
produkcyjnych i konsumpcyjnych. ETS 
obejmuje emisje z energii elektrycznej, 
przemysłu i lotnictwa, stanowiące około 40 
procent całkowitej emisji.

Zmiany wprowadzone przez ten sys-
tem są gwarantem właściwej równowagi 
między długoterminowymi zobowiązaniami 
UE w zakresie klimatu, zapewniając 
jednocześnie ochronę europejskiego 
przemysłu przed zewnętrznymi konkuren-
tami, którzy bazują na niższych normach 
emisji.

Zmiany te uwzględniają również sytuację 
biedniejszych państw członkowskich, 
zapewniając dodatkowe bezpłatne 
uprawnienia na modernizację ich 
systemów energetycznych i oszczędność 
przez zwiększenie liczby bezpłatnych 
uprawnień na ogrzewanie lokalne.

Utrzymanie czystości powietrza w 
Europie:

Grupa EKR była również liderem w dyskusji 
na temat jakości i potrzeby zapewnienia

Zmieniamy
UE na Lepsze 
dla CIEBIE
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powietrza w Europie. Słaba jakość 
powietrza jest pilnym problemem zdrowia 
publicznego. Zanieczyszczenia te nie 
uznają granic krajowych, dlatego istotne 
jest, abyśmy działania w tej sprawie podjęli 
wspólnie z naszymi sąsiadami z UE . Słaba 
jakość powietrza przyczynia się do przed-
wczesnej śmierci, nieobecności w pracy 
z powodu choroby, znacznych kosztów 
opieki zdrowotnej, utraty plonów i szkód w 
budynkach.

W Europie całkowite zewnętrzne ko-
szty zdrowotne ponoszone przez 
społeczeństwo z powodu zanieczyszcze-
nia powietrza są ogromne i szacuje się, że 
mieszczą się w przedziale od 330 do 940 
miliardów euro rocznie. Dzięki tym nowym 
zobowiązaniom ustanawiającym nowe 
pułapy jakości powietrza w odniesieniu 
do emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, 
amoniaku i dostosowującym cele na 2020 
r. do zobowiązań międzynarodowych 
i bardziej ambitnych celów do 2030 r., 
szacuje się, że wpływ zanieczyszczenia 
powietrza na zdrowie zmniejszy się w 
2030 r. o około 50% w porównaniu z 2005 
r.
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Przyszłość UE nie musi być wyborem 
między zniszczeniem UE a pełnym jej 
sfederalizowaniem. My wierzymy, że jest 
trzecia droga.

Uważamy, że UE musi zacząć kierować 
się zdrowym rozsądkiem w swoich 
działaniach.

Walczymy o równe traktowanie wszystkich
państw członkowskich i zachęcamy UE
do rozsądnego dysponowania pieniędzmi
podatników. Dbamy o interesy i prawa
europejskich przedsiębiorców i 
konsumentów, chcemy Unii konkuren-
cyjnej na rynku światowym. Poszukujemy 
rozwiązań dla kryzysu migracyjnego
i walki z terroryzmem.

Tylko UE, która naprawdę słucha swoich 
obywateli, może zaoferować realne 
rozwiązania problemów, przed którymi 
stoimy dzisiaj.

Z waszym wsparciem i ciężką pracą 
eurodeputowanych EKR, będziemy nadal 
budować lepszą przyszłość dla Ciebie i dla 
UE.
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