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1.  Úvodné slovo poslancov Európskeho parlamentu Raffaela Fitta a 
    Ryszarda Legutka – Spolupredsedovia Skupiny európskych konzervatívcov a reformistov

Vážení čitatelia,

Skupina EKR bola založená v roku 2009,
pretože sme neboli spokojní so
smerom, ktorým sa EÚ vydala.
Skupina EKR si želá, aby sa EÚ vrátila
ku svojim koreňom a prinášala ovocie 
v hlavných oblastiach, pre ktoré členské 
štáty vstupovali do EÚ.

Stali sme sa jedinou mainstreamovou 
silou v Európskom parlamente, ktorá sa 
zaviazala zamerať EÚ iba na oblasti, v 
ktorých môže mať pridanú hodnotu, ako je 
otváranie trhov či podpora cezhraničnej 
spolupráce. Skupina EKR je presvedčená, 
že jadrom každého rozhodnutia, ktoré EÚ 
urobí, by mala byť otázka, či EÚ má alebo 
nemá pridanú hodnotu pre ťažko pracu-
júcich ľudí platiacich dane v celej EÚ.

Skupina EKR usilovne pracuje na 
zabezpečení decentralizácie právomocí 
EÚ späť na hlavné mestá štátov, na radnice, 
rodiny a jednotlivcov. 

Poslanci EKR si v Európskom parlamente 
„vyhrnuli rukávy“, ponorili sa do hĺbky 
poslaneckej práce a prinášajú riešenia 
zdravého rozumu.

ÚVODNÉ SLOVO

Naše úsilie prináša výsledky, ktoré nie je 
vždy možné prezentovať jednoduchými 
titulkami v novinách, ale napriek tomu 
zlepšuje každodenný život ľudí.

Skupina EKR bude pokračovať v 
presadzovaní svojej dlhodobej agendy 
európskych reforiem ako prostriedku na 
zvýšenie flexibility, otvorenosti a 
hospodárnosti EÚ. Naši poslanci pracujú 
denne na tom, aby priniesli hmatateľné 
výhody ľuďom a európskym daňovým 
poplatníkom.

Na pomerne novú skupinu, ktorá často 
pláva proti federalistickému prílivu,
doručujeme prácou v Bruseli či 
v Štrasburgu slušné výsledky pre 
európskych občanov. Nižšie nájdete 
niekoľko príkladov, akým smerom sme 
začali EÚ viesť tak, aby robila menej, 
ale lepšie.

Pred nami je ešte dlhý boj proti EÚ 
plytvaniu, stále väčšej centralizácii a 
federalizmu. Myslíme si, že EÚ, ktorá 
rešpektuje želania svojich občanov, 
zodpovedne vynakladá peniaze daňových 
poplatníkov a rešpektuje zvrchovanosť 
svojich národných vlád slúži svojim 
občanom lepšie a dokáže budovať silnejšiu 
budúcnosť. To však môžeme dosiahnuť 
len neustálou snahou našich poslancov 
a s vašou podporou.

S úctou,
Raffaele Fitto a Ryszard Legutko 
Spolupredsedovia skupiny EKR v 
Európskom parlamente

ROBIŤ MENEJ, 
ALE LEPŠIE
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ÚVODNÉ SLOVO

Raffaele Fitto, Taliansko (1969-) 

  Ryszard Legutko, Poľsko (1949-) 
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2.  Fungujúci imigračný systém EÚ

Od vytvorenia skupiny EKR sme 
poukazovali na nedostatky v migračnom 
systéme EÚ a boli sme hlasom reforiem a 
zmien spoločného európskeho 
azylového systému. Je to jeden zo 
základných princípov a kľúčová priorita 
skupiny EKR. Súčasný systém EÚ nie je pre 
riešenie moderných výziev globalizácie, 
regionálnych konfliktov a 
chudoby efektívny.

V prvom rade potrebujeme migračný 
systém, ktorý rešpektuje hlas a želania 
jeho členských štátov a občanov. Aby bol 
akýkoľvek migračný systém EÚ udržateľný, 
musí mať úplnú podporu všetkých svojich
 členských štátov a ich obyvateľov. 
EÚ nemôže pokračovať v zavádzaní 
prisťahovaleckého systému, ktorý 
podporuje iba niekoľko jej členov.

Namiesto toho by sa mala EÚ zamerať na 
perfektné fungovanie zásadných oblastí, 
ako je poskytovanie väčšej podpory 
členským štátom pri ochrane vonkajších 
hraníc, zvyšovanie miery návratov
neúspešných žiadateľov o azyl do ich 
krajín pôvodu a pokračovanie práce 
na vzťahoch s tretími krajinami s cieľom 
dosiahnuť dohody o spolupráci, aby sa 
zabránilo migrantom dostať sa na cestu 
ohrozujúcu život cez Stredozemné more 
do EÚ. Systém spolupráce musí zvíťaziť nad 
nátlakom.

Ochrana infraštruktúry počas migračnej 
krízy: 
 
Migračná kríza ovplyvnila všetky politiky EÚ 
vrátane dopravného sektoru. Skupina EKR 
viedla diskusie, v ktorých vyzvala Európsku 
komisiu na užšiu spoluprácu s dopravnými 
spoločnosťami a podnikmi a na poskytnutie 
finančnej pomoci na zvýšenie bezpečnosti 
vodičov nákladných vozidiel. Doprava je 
krvným obehom európskeho hospodárstva.

FUNGUJÚCI IMIGRAČNÝ SYSTÉM EÚ         

Každé vážne narušenie jej fungovania 
prináša straty podnikateľom a oneskorenie 
dodávok.

Zvyšovanie miery návratnosti pre 
neúspešných žiadateľov o azyl:

Skupina EKR rozumie, že pre udržateľnosť 
prisťahovalectva do EÚ a k tomu, aby EÚ 
mohla neodkladne pomôcť skutočným 
a najzraniteľnejším žiadateľom o azyl je 
nevyhnutné, aby členské štáty mohli vracať 
neúspešných žiadateľov o azyl do krajín 
pôvodu.

EKR viedla rokovania k prijatiu dôležitej 
legislatívy, ktorá poskytuje členským štátom 
štandardný európsky cestovný doklad na 
urýchlenie návratu štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sa neoprávnene 
zdržiavajú v členských štátoch EÚ 
bez platných cestovných pasov alebo 
identifikačných preukazov. Kľúčovým 
cieľom skupiny EKR bolo 
posilnenie bezpečnostných prvkov a 
technických záruk formulára, ktoré by 
zvýšilo jeho akceptáciu tretími krajinami.

Pred zavedením tohto dokumentu sa tretie 
krajiny zdráhali prijať návratové doklady 
poskytnuté členskými štátmi, a to 
napríklad kvôli neprimeraným 
bezpečnostným podrobnostiam či odlišným 
formátom. Nový dokument vyriešil mnohé 
z nedostatkov pôvodného systému. Aj keď 
nejde o zázračné riešenie, je to dôležitý 
krok v boji proti zneužívaniu 
azylového systému EÚ a zvyšuje 
schopnosť EÚ znižovať počet neúspešných 
žiadateľov o azyl, ktorí v EÚ stále žijú. Od 
zavedenia tohto dokumentu v členských 
štátoch sa počet návratov zvýšil.
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5FUNGUJÚCI IMIGRAČNÝ SYSTÉM EÚ

Potrebujeme 
migračný systém, 
ktorý rešpektuje hlas 
a želania svojich 
členských štátov a 
občanov. 
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3.  Hodnota za vaše peniaze

Skupina EKR verí, že efektívnejšie by bolo 
zamerať sa na lepšie riadenie eurozóny 
než na prehlbovanie politických väzieb v 
prospech EÚ.

Skupina EKR sa domnieva, že 
presadzovanie Európskeho mechanizmu 
stability nie je najlepším spôsobom ako 
obnoviť konkurencieschopnosť v krajinách 
eurozóny. Fiškálna disciplína, nezávislá 
Európska centrálna banka bez politickej 
agendy a rešpektovanie rozhodnutí 
členských štátov neprijať euro sú kľúčovými 
zložkami prevencie budúcich 
hospodárskych šokov.

Boj za zníženie ekonomického rizika: 

Centrálne protistrany (CCP), málo známa, 
ale dôležitá súčasť našich finančných 
trhov, sa vďaka skupine EKR budú riadiť 
prísnejšími pravidlami. Skupina EKR tvrdo 
pracovala na zabezpečení ochrany 
koncových investorov (dôchodkové fondy 
a malé a stredné podniky).
Kľúčovým účelom nových pravidiel bolo 
zabezpečiť prijatie opatrení, ktoré zabránia 
tomu, aby daňoví poplatníci museli platiť za 
centrálne protistrany – či už 
prostredníctvom peňazí centrálnej banky 
alebo priamym verejným zásahom.
To sa dosiahlo stimulovaním dobrej správy 
a riadenia vecí verejných a zabezpečením 
toho, aby tí, ktorí majú slovo v riadení rizika 
centrálnych protistrán niesli v konečnom 
dôsledku najväčšiu záťaž v 
prípade zlyhania.

Skupina EKR tiež úspešne zastavila zámer 
dohodnúť plán zdieľania rizika, v rámci 
ktorého by niektoré európske krajiny platili 
za iné členské štáty, t.j. kde by za bankové 
vklady v niektorých krajinách ručili bankové 
vklady v iných krajinách. Skupina EKR sa 
domnieva, že je spravodlivé, aby všetky 
európske krajiny preukazovali 
hospodársku a fiškálnu zodpovednosť. 
Národná hospodárska obozretnosť by sa 
mala podporovať, nie penalizovať.

HODNOTA ZA VAŠE PENIAZE

Skupina EKR je naďalej vedúcim 
hlasom pre ukončenie každomesačného 
sťahovania Európskeho parlamentu z 
Bruselu do Štrasburgu a späť, v rámci 
ktorého sa 750 poslancov EP, 3000 
zamestnancov, množstvo lobistov a 
ďalších úradníkov presťahuje z Bruselu do 
inej budovy parlamentu vo francúzskom 
Štrasburgu na štyri dni. Odhady nákladov 
na premiestnenie sa pohybujú medzi 102 
miliónmi a 180 miliónmi EUR ročne. Tento 
krok spôsobuje zbytočné uvoľnenie 
20 000 ton CO2.

Nakoľko je tento režim zakotvený v 
základných zmluvách EÚ, jeho zmena si 
vyžaduje jednomyseľný súhlas vedúcich 
predstaviteľov EÚ. Skupina EKR si však 
vybudovala bezprecedentnú úroveň 
podpory na zmenu vo všetkých 
politických skupinách a národnostiach, a 
budeme naďalej zdôrazňovať mimoriadne 
rozpočtové a environmentálne náklady s 
nádejou, že sa to jedného dňa zmení!

Hospodársky priestor, ktorý rešpektuje 
všetky členské štáty:

Euro kríza bola určujúcou otázkou
posledných európskych volieb. Teraz sa 
Európska únia snaží vybudovať pre 
eurozónu budúcnosť, ktorá zabráni 
opakovaniu krízy. Skupina EKR je 
presvedčená, že rozhodnutia, ktoré 
urobíme teraz, budú mať vážne dlhodobé 
následky pre všetky členské štáty, a to bez 
ohľadu na to, či používajú Euro alebo nie. 
Sme presvedčení, že musíme starostlivo 
zvážiť dôsledky narýchlo 
implementovaných európskych politík. 

Viac Európy, viac byrokracie a ďalšia EÚ 
inštitúcia nie je riešením krízy. Nesprávne 
politické smerovanie by mohlo spôsobiť 
dlhodobé rozpočtové obmedzenia, 
systematické riziká pre menový 
systém a nakoniec zvýšiť 
nezamestnanosť v členských štátoch.
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HODNOTA ZA VAŠE PENIAZE

Poučenie sa z vlastných chýb:

Ak má euro a jeho inštitúcie vytvoriť 
stabilnú menu a umožniť rast v rámci EÚ, 
potom je potrebné brať na zodpovednosť 
Európsku centrálnu banku. V rámci toho je 
potrebné zabezpečiť, aby všetky 
hodnotenia a výročné správy poskytovali 
čestný obraz o súčasnej situácii. Bez 
transparentného a otvoreného prístupu 
k týmto hodnoteniam je ťažké uskutočniť 
dôležité reformy a zmeny potrebné na 
stabilizáciu Eura. 

Transparentnosť je jednou z kľúčových 
priorít skupiny EKR. Po výraznom tlaku 
skupiny EKR priniesli posledné správy o 
ECB čestnejšie a kritickejšie hodnotenie 
práce ECB ako kedykoľvek predtým. Patrí 
sem aj potvrdenie negatívnych dôsledkov

nekonvenčných opatrení menovej politiky 
pre jednotlivých sporiteľov, dôchodkové a 
poistné systémy, ktoré môžu viesť k 
vytváraniu bublín v oblasti správy aktív.

Aj keď je cesta k zaisteniu lepšieho 
fungovania eura ešte dlhá, uznanie 
nedostatkov v minulých aj súčasných 
systémoch je dôležitým krokom k 
vytvoreniu stabilnejšej hospodárskej 
budúcnosti. Skupina EKR bude naďalej 
zabezpečovať, aby ECB a EÚ niesli 
zodpovednosť za svoje politiky 
týkajúce sa eura. 

SKUPINA EURÓPSKYCH KONZERVATÍVCOV A REFORMISTOV
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Ochrana oznamovateľov a ochrana 
peňazí daňových poplatníkov:

Skupina EKR si plne uvedomuje, že každý 
cent, ktorý EÚ utratí, sú peniaze z 
vreciek európskych daňových poplatníkov. 
Schopnosť ľudí hlásiť zneužitie európskych 
peňazí je preto absolútne nevyhnutná.
Skupina EKR viedla prijímanie odporúčaní 
Európskeho parlamentu, ktoré zabezpečia, 
aby bol oznamovateľom poskytnutý 
bezpečný priestor na oznamovanie 
organizovaného zločinu, daňových únikov, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, 
zneužívania úradnej moci a nezákonnej 
činnosti súvisiacej s verejnou správou a 
súkromnými spoločnosťami.
Schopnosť jednotlivcov hlásiť pochybenia 
je základným aspektom našej demokracie.
Pre správne fungovanie spoločnosti je 
rozhodujúce zabezpečiť, aby 
podniky, politici a verejné inštitúcie 
konali v najlepšom záujme verejnosti. Ak 
EÚ nebude brať finančné zneužívanie 
vážne, dôvera voličov, daňových 
poplatníkov a obyvateľov Európy sa 
vážne naruší.

Skupina EKR tvrdo pracovala na boji proti 
negatívnemu vnímaniu oznamovateľov 
korupcie a vytvorila odporúčania, ktoré 
majú pomôcť zvýšiť počet nahlasovaných 
nezrovnalostí, zvýšiť úroveň etických 
štandardov a podporiť školenia 
zamestnancov s cieľom pomôcť vytvoriť 
prostredie, kde sa ľudia neboja prehovoriť.

Skupina EKR zabezpečila v parlamente 
prijatie dohody, na základe ktorej bola 
Komisia vyzvaná, aby do zmlúv a grantov 
vložila štandardizované ustanovenie, podľa 
ktorého majú príjemcovia a osoby pre nich 
pracujúce hlásiť závažné nezrovnalosti 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF).

Znižovanie záťaže pre podniky:

Kľúčovou prioritou skupiny EKR je 
znižovanie ťaživej regulácie, ktorú EÚ 
prijala a uplatňuje na podniky a je 
potrebné zabezpečiť, aby k tomu 
nedochádzalo aj v budúcnosti. EÚ 
potrebuje legislatívu, ktorá poskytuje na 
jednej strane rovnaké podmienky pre 
podniky a zároveň chráni spotrebiteľov.

Poslanci EKR boli a sú v Európskom 
parlamente vedúcim hlasom pre zvýšenie 
transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ 
ide o náklady spojené s reguláciou. 
Skupina EKR sa neustále snaží 
identifikovať, kde členské štáty a EÚ 
implementujú pravidlá EÚ zbytočne 
byrokratickým a komplikovaným 
spôsobom. Skupina EKR stála na čele 
tvorby politiky zdravého rozumu a pri 
zabezpečovaní toho, aby EÚ riadne 
vykonávala test konkurencieschopnosti, 
najmä pre malé a stredné podniky.

Test konkurencieschopnosti identifikuje 
potenciálny negatívny vplyv právnych 
predpisov EÚ na konkurencieschopnosť 
podnikov a hospodárstva pri navrhovaní
 a uplatňovaní pravidiel EÚ. Pokiaľ 
zabezpečíme, aby EÚ niesla zodpovednosť 
za nadbytočnú reguláciu, podniky 
budú mať možnosť lepšie rásť, byť 
konkurencieschopnejšie, ziskovejšie 
a teda schopné ponúkať viac pracovných 
miest. 

Bola to tiež skupina EKR, ktorá vydláždila 
cestu odporúčaniam, ktoré zabezpečia, 
aby sa pri všetkých navrhovaných alebo 
zavádzaných predpisoch EÚ najskôr 
posudzoval ich potenciálny dopad na malé 
a stredné podniky.

HODNOTA ZA VAŠE PENIAZE 8
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Zvyšovanie 
transparentnosti a 
zodpovednosti, pokiaľ ide 
o náklady spojené s 
reguláciou.
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1 0SPÁJANIE ĽUDÍ A PODNIKOV NAPRIEČ EURÓPOU 

Prepojenie európskych železníc:

Skupina EKR je presvedčená, že jedným
 z najlepších spôsobov, ako skvalitniť 
každodenný život občanov EÚ, je 
zlepšenie základnej infraštruktúry a 
dostupnosti dopravy pre občanov.

Bola to skupina EKR, ktorá presadzovala 
vysoko kvalitné dopravné spojenia ako 
základ pre európske hospodárske činnosti 
a kvalitu života občanov. Ľahko dostupné a 
dobre prepojené dopravné siete 
osobnej aj nákladnej dopravy sú jadrom
 podpory hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti medzi členskými 
štátmi EÚ.

Napriek významnému pokroku zostávajú 
v strednej a východnej Európe značné 
medzery v dostupnosti a prepojenosti 
dopravnej infraštruktúry.

Skupina EKR viedla kampaň na prekonanie 
týchto medzier poukazovaním na to, že 
väčšie prepojenie dopravných služieb by 
zvýšilo hospodársky rast a vytvorilo 
pracovné príležitosti pre občanov a 
podniky v celej EÚ.

EKR zdôraznila potrebu podporiť rozvoj 
severo-južných dopravných koridorov, ako 
sú trasa „Via Carpathia“ a vysokorýchlostná 
železničná trať „železnica Baltica“, ktoré 
spájajú pobaltské štáty so strednou 
Európou, a tým prepájajú celú Európu.

Skupina EKR bola tiež priekopníkom 
v otváraní trhu vnútroštátnej osobnej 
železničnej dopravy konkurencii. Tieto 
nové opatrenia pomôžu železničnému 
sektoru stať sa atraktívnejším pre 
cestujúcich a konkurencieschopnejším vo 
vzťahu k ostatným druhom dopravy.

4.  Spájanie ľudí a podnikov naprieč Európou

Zlepšovanie 
fungovania ЕÚ pre VÁS



Železničné spoločnosti budú odteraz 
schopné ponúkať nové vysoko kvalitné,
 spoľahlivé, bezpečné a efektívne 
služby na vnútroštátnych tratiach. 
Konkurencieschopnejšie prostredie pre 
železnice bude znamenať väčší výber pre 
cestujúcich, čo povedie k lepšej kvalite 
železničných služieb pre spotrebiteľov. 
Tieto dôležité reformy tiež znamenajú, že 
prevádzkovatelia železníc budú schopní
 znížiť náklady, umožnia železničnému 
priemyslu prevádzkovať cezhraničné vozne 
a získať osvedčenie o bezpečnosti od 
Železničnej agentúry EÚ. Zlepšením 
technických systémov železničnej 
infraštruktúry a lepším prepojením železníc 
v celej EÚ zabezpečíme pre cestujúcich 
rýchlejšie a plynulejšie možnosti 
cestovania. Šťastnú cestu!

Ochrana občanov a nových technológií:

Poslanci EKR pripravili kľúčové 
odporúčania prijaté Európskym 
parlamentom, ktoré sa zaoberali tým, ako 
môže EÚ rozvíjať používanie nevojenských 
dronov a chrániť občanov v súvislosti s ich 
používaním. Skupina EKR je presvedčená, 
že je potrebný pragmatický a zároveň 
citlivý prístup k tejto novej technológii. 

Skupina EKR sa domnieva, že pravidlá
EÚ musia zabezpečiť v prvom rade 
bezpečnosť jej občanov. Poslanci EKR

zdôraznili nevyhnutnosť oblastiach, ako sú 
letiská a elektrárne.

Drony používajú podniky na celom 
kontinente na rôzne účely - od farmárov, 
ktorí používajú drony na kontrolu úrody, až 
po zábavné spoločnosti natáčajúce 
koncerty. Pokiaľ ide o nové a stále 
vyvíjajúce sa technológie, nemal by 
existovať univerzálny prístup, ktorý by 
bránil ich vývoju a inováciám.

Tieto usmernenia zdravého rozumu 
prijaté pod vedením skupiny EKR si získali 
rozsiahlu podporu v celom Parlamente 
a poskytli základ pre budúci vývoj tejto 
technológie. Skupina EKR je presvedčená, 
že podpora inovácií a ochrana súkromia 
občanov by mali vždy fungovať vedľa seba.

Zvyšovanie efektívnosti automobilov:

V roku 2015 sa objavila správa, že 
Volkswagen inštaloval podvodný softvér 
s rušiacim zariadením na meranie emisií do 
miliónov predaných dieselových vozidiel 
po celom svete. Tento škandál podnietil 
medzinárodnú výzvu, aby EÚ a jej členské 
štáty začali konať. 

V reakcii na to viedla skupina EKR v 
Európskom parlamente prijatie nového 
predpisu, ktorý zaviedol nové dôležité 
pravidlá na zabránenie opakovaniu takejto 
situácie. 
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Nové pravidlá budú platné v celej EÚ a 
zabránia výrobcom automobilov podvádzať 
pri testovaní bezpečnosti a emisií. 
Poskytnú viac právomocí národným 
vládam pri kontrole, či autá zodpovedajú 
príslušným normám a stanovia finančné 
pokuty pre výrobcov automobilov, ktorí 
porušujú pravidlá.

Nové pravidlá EÚ zároveň zabezpečia, že 
sa motoristi pri kúpe auta od 
autorizovaného predajcu môžu spoľahnúť 
na to, že ich autá budú fungovať tak, ako to 
bolo uvedené v marketingovej ponuke.

Pre nezávislé autoservisy a opravovne 
presadila skupina EKR nové príležitosti 
otvorením toku informácií od výrobcov 
automobilov, aby mohli opravovať nové 
generácie vozidiel, ktoré sú čoraz viac 
riadené počítačmi. To udrží prosperitu 
miestnych podnikov a poskytne 
spotrebiteľom väčší výber a nižšie ceny 
pri hľadaní opráv automobilov. To je dobrá 
správa pre spotrebiteľa, podniky a životné 
prostredie! 

Aplikácia presadzovaná členmi EKR 
poskytuje spoločný zdroj rád pri riešení 
sporov so spoločnosťami. Tieto pravidlá 
tvoria v súčasnosti základ nových pravidiel 
ochrany spotrebiteľa v EÚ.

Aplikácia spája niekoľko existujúcich 

služieb a umožňuje používateľom ľahký
prístup k potrebnej pomoci.

EKR je presvedčená, že online trhy by mali 
byť transparentnejšie v tom, kto predáva 
výrobky a služby.

Pre spotrebiteľov už existuje celá škála 
služieb, ktoré sú však rozdrobené a 
mnoho ľudí si neuvedomuje, že vôbec 
existujú. Táto aplikácia by identifikovala, 
akú pomoc používatelia požadujú, či už 
ide o informácie o ich právach, pomoc 
pri zabezpečení vrátenia peňazí alebo 
riešenie dlhotrvajúceho sporu a nasmeruje 
ich na správny zdroj.

Nakoľko čoraz viac ľudí nakupuje 
prostredníctvom aplikácií má zmysel, aby 
v prípade pokiaľ niečo nefunguje, využili 
služby jedinej aplikácie. 

Aj napriek tomu, že informácia o konečnom 
predajcovi produktu je dôležitá, je niekedy 
nemožné ju vyhľadať. Napríklad to, kde má 
sídlo predávajúci, môže mať vplyv na práva 
kupujúceho.

Spotrebiteľov by nemal odrádzať od 
online nákupu pocit, že je ťažké produkty 
vrátiť. Skupina EKR robí všetko pre to, aby 
zabezpečila lepšie a efektívnejšie 
fungovanie jednotného trhu.

Zlepšovanie 
fungovania ЕÚ pre VÁS



Ochrana našich rybárov a morí:

Skupina EKR bola hlasom zdravého 
rozumu v Európskom parlamente, pokiaľ 
ide o dosiahnutie rovnováhy medzi 
zabezpečením prosperujúceho odvetvia 
rybolovu pre národných rybárov, 
uspokojením požiadaviek spotrebiteľov 
a zaistením udržateľnosti výnosu 
z rybolovu v EÚ. 

More je jedným z našich najbohatších 
zdrojov na planéte a musíme ho chrániť a 
zároveň živiť rastúcu populáciu. Skupina 
EKR viedla rokovania k viacročnému plánu 
pre populácie malých pelagických rýb 
v Jadranskom mori. Patria sem ryby ako 
sardinky a sardely.

Skupina EKR odmietala pokusy Komisie 
regulovať rybolov stanovením celkových 
objemov úlovkov a zavedením systému 
kvót. Stredomorský rybársky sektor je v 
kríze už viac ako dvadsať rokov. Nové 
ustanovenia, ktoré nie sú riadne 
premyslené a neposkytujú flexibilitu, by
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mali obrovský dosah a môžu spôsobiť 
zánik celého odvetvia.

Skupina EKR úspešne zabránila zavedeniu 
systému kvót, ktorý presadzuje Brusel.
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Na nanášanie kvapiek pesticídov na 
plodiny je možné použiť presné lasery, 
ktoré nahradia plošné použitie pesticídov. 
Čo to znamená? Zdravé, výživné a 
bezpečnejšie potraviny vyrobené 
udržateľným a nákladovo efektívnym 
spôsobom.

Skupina EKR sa tiež domnieva, že aj na 
mori by sme mali využívať viac vedy. 
Skupina EKR priniesla do právnych 
predpisov EÚ myšlienku, že riadenie 
rybolovu by malo byť založené na 
„najlepších dostupných vedeckých 
dôkazoch“. To bolo začlenené do 
viacročného plánu riadenia rybného 
hospodárstva v Severnom mori. Po 
prijatí tejto stratégie v Bruseli sa uvedená 
požiadavka musí vzťahovať na všetky plány 
riadenia rybolovu. V dôsledku toho sa 
Baltický plán spätne zmenil tak, aby 
zodpovedal tomuto konceptu.

Zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti 
potravín, ktoré konzumujeme:

Vedecký a technologický pokrok viedol k 
zmenám vo výrobe potravín, v 
generovaní nových prísad a novým 
výrobným metódam, ako je 
nanotechnológia.

Rastúci cestovný ruch a migrácia zvýšili 
záujem o potraviny, ktoré nie sú súčasťou 
tradičnej stravy v EÚ, ako napríklad hmyz 
alebo tropické ovocie. To zvýšilo potrebu 
uistiť spotrebiteľov o bezpečnosti nových 
výrobkov na trhu.

Skupina EKR viedla v Parlamente prijatie 
nových pravidiel, ktoré uľahčujú voľný 
pohyb nových potravín na jednotnom 
trhu EÚ pri zachovaní vysokej úrovne ich 
bezpečnosti. Tieto nové pravidlá sú dobré 
tak pre podniky ako aj pre spotrebiteľov. 
Dobrú chuť!

Veda a zdravý rozum by mali fungovať 
ruka v ruke:

Trvalo udržateľný rybolov a 
poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré 
chráni životné prostredie, poskytuje 
udržateľné produkty spotrebiteľom a chráni 
rybárov a poľnohospodárov. EKR vie, že 
veda je hlavnou súčasťou 
budúcnosti poľnohospodárstva a rybolovu. 
Je dôležité, aby sme využili technológie v 
prospech výrobcov a spotrebiteľov.

Skupina EKR sa zasadzovala za vedecky 
podložený prístup v poľnohospodárstve. 
Poľnohospodári sú hlavnými správcami a 
ochrancami nášho životného 
prostredia, a aby mohli naďalej vyrábať viac 
potravín, ktoré by uživili stále rastúci počet 
obyvateľov, potrebujú tak nielen oni ale i 
výrobcovia nepretržitý prístup k inováciám 
a novým technológiám.

EKR zdôrazňuje, že zabezpečenie 
rovnakých podmienok pre 
poľnohospodárov na jednotnom trhu EÚ si 
vyžaduje úplné zosúladenie úrovne 
priamych platieb medzi členskými štátmi.

EKR zdôrazňuje, že modernizovaná
 a dobre financovaná Spoločná 
poľnohospodárska politika (SPP), ako jedna 
z najintegrovanejších politík, hrá zásadnú 
úlohu pri dosahovaní kľúčových cieľov EÚ 
vrátane ochrany krajiny a prírodného 
prostredia, zabezpečenia primeranej 
životnej úrovne poľnohospodárov 
a potravinovej bezpečnosti, a to 
poskytovaním vysoko kvalitných a 
bezpečných potravín spotrebiteľom za 
dostupné ceny.

Skupina EKR zabezpečila, aby sa 
Parlament a Brusel naďalej zameriavali 
na dôležité témy ako sú výskum plodín, 
presné poľnohospodárstvo, spoľahlivý 
chov a ochrana rastlín.

Zlepšovanie 
fungovania ЕÚ pre VÁS
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6.  Ochrana a rešpektovanie členských štátov

Skupina EKR sa domnieva, že jednou z 
kľúčových priorít Európskej únie by mala 
byť ochrana jej občanov pred hrozbou 
násilia, kriminalitou a terorizmom. Skupina 
EKR je od svojho založenia v roku 2009 
vedúcim hlasom v Európskom parlamente 
v otázkach ochrany, bezpečnosti a 
ochrany údajov.

V čase, keď sa mnoho iných politických 
skupín snažilo oddialiť alebo oslabiť 
základné dohody o zdieľaní policajných 
informácií a informácií potrebných na boj 
proti terorizmu, bola EKR rozhodným 
rozumom medzi múrmi Európskeho 
parlamentu, ktorý zaistil, aby stabilná 
bezpečnosť občanov ostala na vrchole 
európskej politickej agendy.

Skupina EKR sa domnieva, že účelné a 
dôkladné zdieľanie dôležitých informácií 
medzi vnútroštátnymi orgánmi činnými 
v trestnom konaní je pre členské štáty 
nanajvýš dôležité pre predchádzanie, 
vyšetrovanie a stíhanie cezhraničnej 
trestnej činnosti.

Výmena informácií o cestujúcich 
v leteckej doprave na zvýšenie 
bezpečnosti:

Skupina EKR bola vedúcou politickou silou 
pri zavedení dohody členských štátov o 
Osobných Záznamoch o Cestujúcich (PNR). 
Systém EÚ-PNR vyžaduje od členských 
štátov výmenu základných informácií o 
cestujúcich medzi leteckými spoločnosťami 
a policajnými orgánmi pred začiatkom letu. 
To napomáha odhaľovaniu, predchádzaniu
a stíhaniu závažných trestných činov a 
terorizmu. Údaje PNR zahŕňajú základné 
informácie o cestujúcich, ako napríklad 
trasu, dátumy cesty a spôsob platby. Údaje 
PNR pomohli zachytiť stovky vrahov, 
pedofilov, obchodníkov s ľuďmi, 
sexuálnych útočníkov, únoscov, drogových 
dílerov a významných teroristov
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vrátane osôb zapojených do útokov v 
Bombaji v roku 2008 a zmareného 
atentátnika na Times Square.

Výmena informácií z registra trestov v 
celej Európe:

Skupina EKR viedla v Európskom 
parlamente prijímanie nových pravidiel, 
ktoré dávajú vnútroštátnym orgánom 
právomoc rýchlo a efektívne zistiť, či iný 
členský štát eviduje záznam v trestnom 
registri občana tretej krajiny, ktorý vstupuje 
na ich územie. Európsky Informačný 
Systém Registrov Trestov (ECRIS) je 
dôležitým nástrojom pre európskych 
prokurátorov, sudcov a policajné sily na 
zabránenie pohybu zločincov naprieč 
Európou a na pomoc pri ich stíhaní.

Nové pravidlá umožňujú prístup k týmto 
informáciám aj agentúram ako sú 
EUROPOL a EUROJUST. Toto je dôležitý 
krok k zvýšeniu vzájomného prepojenia 
medzi orgánmi presadzovania práva 
členských štátov, a tým k zvýšeniu 
schopnosti EÚ bojovať proti cezhraničnej 
kriminalite.

Skupina EKR sa tiež usilovala zabezpečiť, 
aby sa vo všetkých týchto opatreniach 
na presadzovanie práva uplatňovali čo 
najvyššie štandardy ochrany údajov a aby 
sa rešpektovali práva a súkromie občanov 
EÚ. Skupina EKR je presvedčená, že je 
možné skĺbiť ochranu súkromia a údajov 
s ich využitím orgánmi činnými v trestnom 
konaní.

Ochrana vonkajšej hranice EÚ:
 
Skupina EKR rozumie, že ochrana integrity 
schengenského priestoru a zabezpečenie 
slobody pohybu ide ruka v ruke s 
udržiavaním vnútornej bezpečnosti EÚ a 
jej členských štátov a ochranou vonkajšej 
hranice EÚ.

Zlepšovanie 
fungovania ЕÚ pre VÁS
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Vďaka práci skupiny EKR sú teraz členské 
štáty povinné vykonávať systematické 
kontroly na vonkajších hraniciach 
overením dát v príslušných databázach. 
Toto opatrenie bolo reakciou na nárast 
teroristických hrozieb v Európe a 
zabezpečí, že zahraniční teroristickí 
bojovníci, nelegálni migranti či obchodníci 
s ľuďmi budú odhalení na vonkajších 
hraniciach, zabráni sa im vo vstupe do 
EÚ a v pohybe po nej.

Ochrana obetí terorizmu:
 
Skupina EKR je presvedčená, že ochrana 
občanov EÚ neznamená iba prevenciu
a stíhanie trestných činov, ale aj 
zabezpečenie starostlivosti o obete 
terorizmu po týchto tragických udalostiach.
Skupina EKR bola vedúcim hlasom pri 
zabezpečovaní miliónového pilotného 
projektu - Koordinačného centra pre 
reakciu na terorizmus, ktoré bude 
poskytovať dôležité služby na ochranu 
obetí terorizmu.

Toto centrum bude pomáhať vnútroštátnym 
orgánom pri implementácii právnych 
predpisov EÚ určených na ochranu obetí 
terorizmu a bude poskytovať služby na 
podporu obetí, napríklad poradenstvo. 
Centrum bude tiež poskytovať potrebné 
odborné znalosti a školenia na pomoc 
členským štátom v prípade 
teroristického útoku.

SKUPINA EURÓPSKYCH KONZERVATÍVCOV A REFORMISTOV
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7.  Globálny prístup

Viac voľného obchodu znamená pre 
spotrebiteľa viac pracovných miest, viac 
obchodných príležitostí a lacnejší tovar. 
Preto je skupina EKR hybnou silou v 
Európskom parlamente pri uzatváraní 
mnohých dôležitých medzinárodných 
dohôd, ktoré rušia bariéry brániace 
európskym spoločnostiam obchodovať s 
významnými hospodárskymi mocnosťami 
po celom svete. Skupina EKR je 
presvedčená, že hľadanie rozvíjajúcich sa 
trhov a budovanie vzťahov s rozvinutými 
trhmi sú dôležité pre rast trhu EÚ, a tým aj 
hospodárstva EÚ. Práve skupina EKR viedla 
rokovania o najkomplexnejšej 
obchodnej dohode, ktorá bola kedy 
uzavretá s rozvojovou krajinou, o dohode 
o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. 

Skupina EKR bola v parlamente 
hlasom zdravého rozumu pri diskusiách o 
príležitostiach a výzvach voľného obchodu. 
Nevyhnutné to bolo pri prijímaní obchodnej 
dohody medzi Kanadou a EÚ, známej tiež 
ako CETA. Uprostred vysoko negatívnej a 
zavádzajúcej kampane politických skupín 
na ľavej strane, ktorá mala brániť prijatiu 
tejto dohody, skupina EKR a jej členovia 
zohrali integrálnu súčasť pri konfrontácii
mylných predstáv a pri poskytovaní 
skutočných informácií verejnosti. V 
dôsledku toho sa podarilo zabezpečiť 
väčšinovú podporu v Európskom 
parlamente a dohodu CETA prijať. 

Odhaduje sa, že CETA prinesie podnikom 
z EÚ ročne ďalších 590 miliónov EUR, čo 
je suma zaplatená na clách podnikmi z 
EÚ za tovar vyvážaný do Kanady. Od 21. 
septembra 2018 sa neuplatňujú clá na 98 
percent výrobkov, s ktorými EÚ obchoduje 
s Kanadou. Čo to znamená? Spoločnosti 
z EÚ majú väčšiu šancu než kedykoľvek 
predtým uchádzať sa o zmluvy o verejnom 
obstarávaní a predávať európske výrobky 
do Kanady.

Skupina EKR vie, že existujú obavy z 
globalizácie a rozširovania trhu EÚ. Je 
nevyhnutné, aby sme vybrané odvetvia 
EÚ chránili pred akýmikoľvek šokovými 
účinkami. V rámci dohody CETA preto EÚ 
otvorila svoje trhy pre niektoré
konkurenčné kanadské výrobky 
obmedzeným a kontrolovaným spôsobom. 
Zároveň zabezpečila lepší prístup na 
kanadský trh pre kľúčové európske 
výrobky, ako sú víno, liehoviny, ovocie, 
syry a zelenina.

Skupina EKR bola tiež na čele 
presadzovania obchodných dohôd EÚ 
s Japonskom a Singapurom, ktoré sú 
v záverečnej fáze ratifikácie. Dohoda s 
Japonskom pokrýva 30% globálneho HDP 
a po jej zavedení sa zníži viac ako 90% 
ciel, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na 
vývoz z EÚ. Hoci má Singapur iba 5,6 
milióna obyvateľov, je 14. najväčším 
obchodným partnerom EÚ pričom obchod 
medzi nami dosahuje hodnotu viac ako 50 
miliárd EUR ročne. Viac ako 10 000 
európskych spoločností založilo svoje 
kancelárie či regionálne uzly v Singapure 
a dohoda výrazne zníži bariéry vývozu aj 
investícií medzi oboma stranami.

Veríme, že dohody EÚ o voľnom obchode 
prinesú úžitok spotrebiteľom tým, že im 
ponúknu väčší výber produktov a služieb a 
väčšiu mobilitu zamestnancov spoločností. 
Skupina EKR si zároveň veľmi dobre 
uvedomuje, že voľný obchod a 
globalizácia musia byť prospešné pre 
všetkých, a že pri všetkých dohodách 
o medzinárodnom obchode musia mať 
zákonodarcovia na pamäti ich dopady na 
mzdy, pracovné miesta, miestny priemysel 
a budúcnosť hospodárstva EÚ.

Zlepšovanie 
fungovania ЕÚ pre VÁS
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Viac otvoreného obchodu 
znamená viac pracovných 
miest a lacnejší tovar pre 
spotrebiteľa.
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Ochrana slobody a 
ľudskej dôstojnosti je 
jadrom cieľov zahraničnej 
politiky EKR.

Zlepšovanie 
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Ochrana demokracie a náboženskej 
slobody po celom svete:

Úsilie skupiny EKR o vytvorenie 
svetovo orientovanej EÚ presahuje rámec 
obchodovania s národmi na celom
svete a zameriava sa aj na vytvorenie 
demokratickejšieho a slobodnejšieho 
sveta pre všetkých. 

EKR zaradila kritickú situáciu 
prenasledovaných kresťanov do programu 
zahraničnej politiky EÚ. Prenasledovanie 
kresťanov na celom svete rastie. Kresťania 
sú viac ako ktorákoľvek iná skupina terčom 
náboženského násilia. Práve členovia 
skupiny EKR boli tými, ktorí v tejto  dlho 
ignorovanej téme tlačili na uskutočnenie 
ďalších krokov. Skupina EKR bude naďalej 
bojovať za ďalší postup na pomoc tým, 
ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. 

Ochrana slobody a ľudskej dôstojnosti je 
kľúčovým cieľom zahraničnej politiky EKR. 
Skupina EKR dozerá na to, aby agenda 
ľudských práv v Európskom parlamente 
rešpektovala národné záujmy a 
maximalizovala kolektívnu silu EÚ ako 
celku, pokiaľ ide o zabezpečenie plnenia 
medzinárodných záväzkov tretími 
krajinami. Skupina EKR stála na čele 
mnohých široko podporovaných uznesení 
a kampaní týkajúcich sa prenasledovania 
kresťanov a rohingyaského obyvateľstva. 
Skupina EKR je presvedčená, že EÚ 
nepotrebuje centralizovanú zahraničnú 
politiku, aby upriamila pozornosť na 
naliehavé medzinárodné problémy a mala 
vplyv na porušovanie ľudských práv.

Podpora hospodárskeho rastu na 
celom svete:

Použitím peňazí EÚ na podporu 
súkromného podnikania a hospodárskeho 
rastu v rozvojových krajinách na celom 
svete redukuje EÚ chudobu, vytvára si 
nových budúcich obchodných partnerov a 
pomáha podporovať demokratickú 
stabilitu a ľudské práva. Prelomovú 
myšlienku využitia súkromného podnikania
na zníženie chudoby na celom svete 
predložila skupina EKR. Túto myšlienku 
prevzala Európska komisia a v súvislosti 
s ňou vytvorila EÚ fond, ktorý zmobilizoval 
44 miliárd EUR investícií na začiatok pre 
Afriku a južné a východné susedstvo EÚ. 
Skupina EKR je hrdá na to, že sme vytvorili 
tlak na Európsku komisiu na upustenie od 
krátkodobých riešení a rozdávaní k 
systému, ktorý pomáha krajinám a 
komunitám budovať dlhodobejšie a 
silnejšie ekonomiky a priemyselné 
odvetvia. 

Využitím fondu, ktorý zabezpečuje 
financovanie súkromných   podnikov v 
rozvojových krajinách pomáhame rozvíjať 
inovácie, vraciame ľuďom dôstojnosť 
prostredníctvom práce a riešime základnú 
príčinu masovej migrácie do EÚ, ktorou je 
chudoba. Prvýkrát v histórii Európskeho 
parlamentu bol súkromný sektor uznaný 
ako rozhodujúci činiteľ pre rozvoj a tvorbu 
bohatstva.

SKUPINA EURÓPSKYCH KONZERVATÍVCOV A REFORMISTOV
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Ak EÚ a jej globálni partneri chcú skutočne 
riešiť problémy ako zmena podnebia, 
recyklácia, odpady, emisie a znečistenie, 
musí prijať rozumné a udržateľné 
opatrenia, ktoré nebudú zbytočne a 
nákladne zaťažovať podniky a členské 
štáty. Namiesto nerealistických cieľov, ktoré 
nikdy nebudú splnené alebo správne 
implementované, podporuje skupina EKR 
ambiciózny, postupný a rozumný prístup, 
ktorý môžu podporiť všetky členské štáty.

Ochrana voľne žijúcich a ohrozených 
zvierat:

Svet zažíva bezkonkurenčný nárast 
nezákonného obchodu s voľne žijúcimi 
zvieratami a výrobkami z nich. Hrozí, že 
desaťročia ťažko získaných výsledkov 
ochrany prírody budú zničené. Nezákonné 
obchodovanie s divými zvieratami a 
produktmi z nich sa stalo jedným z 
najvýnosnejších zločinov na svete a 
odhaduje sa, že jeho celková hodnota sa 
pohybuje medzi 8 - 20 miliardami 
EUR ročne.

Nezákonný obchod s voľne žijúcimi druhmi 
zvierat má nielen zničujúci vplyv na 
biodiverzitu, ale aj negatívny vplyv na 
regionálny rozvoj a právny štát vzhľadom 
na jeho úzku súvislosť s korupciou. 

Poslanci EKR viedli prijatie správy, ktorá 
načrtáva veľmi vážne výzvy a prekážky, 
ktoré musia EÚ a krajiny na celom svete 
prekonať, ak majú uspieť pri znižovaní a 
eliminácii týchto hrozných zločinov proti 
divej zveri. V tejto správe poskytuje
skupina EKR množstvo odporúčaní a 
riešení pre EÚ, jej členské štáty a 
medzinárodné spoločenstvo. Skupina EKR 
bude pokračovať v boji za to, aby dobré
 životné podmienky zvierat a zločiny proti 
divej zveri ostali na vrchole 
politickej agendy.

2 2ZDRAVÝ ROZUM A UDRŽATEĽNOSŤ 

Znižovanie emisií:

Skupina EKR viedla v parlamente 
rokovania o systéme EÚ na obchodovanie 
s emisiami (ETS). Dosiahnutá dohoda bola 
svetovou novinkou a doposiaľ najväčšou 
dohodou o znižovaní emisií skleníkových 
plynov spôsobených ľudským zavinením. 
Schéma monetarizuje uhlíkové emisie, čím 
poukazuje na náklady zmeny podnebia a 
na príležitosti, ktoré majú nízko uhlíkové 
alternatívy zaviesť do výroby a spotreby v 
EÚ. ETS zahŕňa emisie z elektriny, 
priemyslu a letectva, ktoré pokrývajú 
približne 40 percent celkových emisií.

Zmeny zavedené touto schémou vytvárajú 
správnu rovnováhu pre dlhodobé záväzky 
EÚ v oblasti klímy a zároveň zabezpečujú, 
aby boli európske priemyselné odvetvia 
chránené pred externými konkurentmi 
uplatňujúcimi nižšie emisné štandardy.

Dohoda berie do úvahy aj situáciu 
chudobnejších členských štátov 
poskytovaním dodatočných bezplatných 
kvót na modernizáciu ich energetických 
systémov a úsporou bezplatných kvót na 
diaľkové vykurovanie.

Udržiavanie čistoty európskeho vzduchu:

Skupina EKR stála tiež na čele hľadania 
riešenia pre dôležitú otázku kvality 
ovzdušia a potreby čistého ovzdušia v 
Európe. Zlá kvalita ovzdušia je naliehavým 
problémom verejného zdravia. Znečistenie 
ovzdušia nerozpoznáva štátne hranice, 
a preto je nevyhnutné, aby sme na jeho 
riešení spolupracovali s našimi susedmi 
z EÚ. Zlá kvalita ovzdušia prispieva k 
predčasným úmrtiam, práceneschopnosti 
z dôvodu choroby, značným nákladom 
na zdravotnú starostlivosť, a k strate a 
poškodeniu úrody. 

Zlepšovanie 
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Ochrana voľne 
žijúcich a 
ohrozených 
zvierat.

ZDRAVÝ ROZUM A UDRŽATEĽNOSŤ 

V Európe sú celkové externé náklady na 
zdravie spojené so znečistením ovzdušia 
obrovské, odhadujú sa v rozmedzí 330 - 
940 miliárd EUR ročne. Po zavedení 
záväzkov, ktoré stanovujú nové stropy 
kvality ovzdušia pre emisie oxidu siričitého, 
oxidov dusíka, amoniaku a zosúladenie 
cieľov do roku 2020 s medzinárodnými 
záväzkami a ambicióznejšími cieľmi 
do roku 2030, sa odhaduje, že vplyv 
znečistenia ovzdušia na zdravie bude v 
roku 2030 v porovnaní s rokom 2005 
znížený o zhruba 50 percent.
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Budúcnosť EÚ nemusí byť jednoduchou 
voľbou medzi zničením EÚ alebo úplne 
federalizovanou EÚ. My v skupine EKR 
veríme, že existuje tretia cesta. 

Sme presvedčení, že EÚ potrebuje vrátiť 
zdravý rozum do spôsobu, akým funguje. 
Stali sme sa priekopníkom v presadzovaní 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
členskými štátmi, vytváraní tlaku na 
zodpovednosť EÚ za peniaze ľudí, hľadaní 
nových spôsobov prepojenia ľudí a 
podnikov, hľadaní riešení migračnej 
krízy a teroristickej hrozby, ako aj pri 
presadzovaní globálnejšieho prístupu s 
cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ 
na svetovej scéne. 

Iba EÚ, ktorá počúva svojich obyvateľov 
môže ponúkať skutočné riešenia 
problémov, ktorým dnes čelíme. 

S vašou podporou a tvrdou prácou našich 
EKR poslancov budeme pokračovať v 
budovaní lepšej budúcnosti pre vás aj pre 
EÚ.
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