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1.  Förord av Raffaele Fitto MEP och Ryszard Legutko MEP
      Ordförandena för gruppen för Europeiska konservativa och reformister.

Kära läsare,

ECR-gruppen skapades 2009 då vi inte 
var nöjda med i den riktning EU var på 
väg. ECR-gruppen vill se ett EU som går 
tillbaka till sina rötter, och som levererar 
resultat på de kärnvärderingar som var 
anledningen till att medlemsstaterna gick 
med från början.

vi blev den enda mainstream organisa-
tionen i Europaparlamentet engagerade 
att få EU att endast fokusera på vad EU 
kan tillföra ett mervärde, så som öppna 
upp marknader och stödja gränsöverskri-
dande samarbete. ECR-gruppen tror att 
kärnan av varje beslut inom EU, borde 
vara tanken om EU tillför ett mervärde el-
ler inte för hårt arbetande skattebetalare 
inom EU.

ECR-gruppen arbetar hårt för att se till att 
EU decentraliserar tillbaka makt till de 
nationella huvudstäderna, stadshus och 
till familjer och individer.

I Europaparlamentet har ECRs ledamöter 
“kavlat upp armarna” och har fördjupat 
sig i detaljerna i utskottsarbetet för att 

FÖRORD

kunna leverera lösningar byggda på sunt 
förnuft.

Våra ansträngningar har gett resultat. 
Många av dessa resultat ger inte alltid 
bra rubriker i media, men de förbättrar 
människors liv varje dag.

ECR-gruppen kommer att fortsätta att 
främja en större agenda av långsiktiga 
europeiska reformer som innebär att 
göra EU mer flexibelt, öppet och ekono-
miskt levande. På daglig basis arbetar 
våra ledamöter för att leverera påtagliga 
fördelar för Europas medborgare och 
skattebetalare.

För att vara en ny grupp som ofta arbetar 
i motvind mot de federalistiska vindarna, 
har vi en gedigen lista av vad vi har 
levererat i Bryssel och Strasbourg för 
Europas medborgare. Här är bara några 
exempel hur vi har börjat påverka EU i rätt 
riktning där det gör mindre men gör det 
bättre.

Det är fortfarande en hård och lång kamp 
framför oss, mot slöseri, ständigt ökande 
centralisering och federalism. Med ert 
stöd och fortsatta ansträngningar av 
ECR-ledamöterna, så tror vi att ett EI som 
respekterar medborgarnas vilja, spend-
erar skattepengar ansvarlsfullt, respek-
terar suveräniteten hos medlemsländer-
nas nationella parlament, är ett EU som 
kan bygga en starkare framtid som bättre 
tjänar sina medborgare.

Med vänliga hälsningar 

Raffaele Fitto and Ryszard Legutko
Ordförandena för ECR-gruppen i 
Europaparlamentet 

Doing
 LESS,  but 
    BETTER
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2.  Ett fungerande migrationssystem i EU

Sedan bildandet av ECR-gruppen har vi 
påpekat brister i EUs migrationssystem 
och varit en ledande röst för att reformera 
och förändra det gemensamma europei-
ska asylsystemet. Det är en av ECR-grup-
pens grundprinciper och är därmed en 
kärnfråga. Det EU-system som finns idag 
hanterar inte effektivt de utmaningar som 
finns i och med globalisering, regionala 
konflikter och fattigdom.

Först och främst behöver vi ett migrations-
system som respekterar medlemsstater-
nas och medborgarnas vilja och åsikter. 
För att ett migrationssystem inom EU ska 
vara hållbart måste det stödjas av alla 
medlemsstater och Europas folk. EU kan 
inte fortsätta påtvinga ett migrationssys-
tem som bara stöds av ett fåtal av dess 
medlemsstater.

Istället borde EU fokusera på att 
grundläggande rättigheter som att ge mer 
stöd till medlemsstaterna att skydda sina 
yttre gränser, öka antalet återvändande 
av migranter som fått avslag på sin asyl 
till sina hemländer, och fortsätta att jobba 
med tredjeländer för att nå en överen-
skommelse för att hindra migranter från 
att göra den livsfarliga resan över Medel-
havet till EU. Vi måste ha ett system byggt 
på samarbete inte på tvång.

Skydda infrastrukturen under 
flyktingkrisen:

Migrationskrisen påverkade alla delar av 
EUs beslutsfattande, även transportsek-
torn. ECR-gruppen höll diskussioner som 
uppmanade Europiska kommissionen att 
arbeta närmare med transportföretag och 
för att ge ekonomiskt stöd för att öka säk-
erheten för lastbilschaufförer. Transporter 
är pulsådern i den europiska ekonomin. 

ETT FUNGERANDE MIGRATIONSSYSTEM I EU

Varje allvarlig störning i transportsystemet 
skapar förluster för entreprenörer och 
förseningar.

Öka antalet återvändande vid avslag av 
asyl:

ECR-gruppen förstår att om migrationen 
till EU ska vara hållbar och för att de mest 
behövande asylsökande ska får hjälp av 
EU, är det viktigt att medlemsstaterna kan 
skicka hem asylsökande till sina hem-
länder om de fått avslag.

ECR-gruppen har drivit på lagstiftning 
som ger medlemsstaterna ett europiskt 
standardresedokument för att skynda 
på återvändandet av icke EU-medbor-
gare som stannar oregelbundet i EU-
medlemsstaterna utan giltigt pass eller 
identitetskort. 

En viktig punkt för ECR-gruppen var att 
stärka formulärets säkerhetsfunktioner 
och tekniska skydd för att främja dess ac-
ceptans hos tredjeländer. 

Före införandet av det här dokumentet, 
accepterade inte tredjeländerna inte 
återvänandedokument från medlemssta-
terna av flera olika anledningar så som 
bland annat otillräckliga säkerhetsde-
taljer och olika format. Hursomhelst de 
här dokumenten påvisar många av de 
brister som finns i systemet. Det är inte 
en magisk lösning men det är ett vik-
tigt steg att bekämpa utnyttjandet av 
EUs asylsystem, och det förbättrar EUs 
förmåga att minska antalet asylsökande 
som fått asylavslag men inte lämnar 
EU. Sedan det här dokumentet har in-
förts i medlemsländerna har antalet 
återvändande ökat.
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Vi behöver ett 
migrationssystem 
som respekterar  
medlemsstaternas och 
medborgarnas vilja 
och åsikter.
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3.  Valuta för pengarna

et i medlemsländerna. ECR-gruppen tror 
att fokus borde vara att sköta Eurozonen 
bättre än att fördjupa penningpolitiken 
inom EU

ECR-gruppen tror inte att tvångsinförande 
av stabilitetsmekanismen är  den bästa 
lösningen för Eurozonens länder att åter-
hämta sin konkurrenskraft. Ordning och 
reda i finanserna, en oberoende central-
bank utan politisk agenda, och respektera 
medlemsländernas beslut att inte införa 
Euro, är huvudingredienserna för att 
förhindra framtida ekonomiska kriser.

Arbeta för att minska det ekonomiska 
risktagandet:

Centrala motparter (CCP), inte så kända 
men en viktig del av finansmarknaden, 
kommer att övervakas av striktare regler 
tack vare ECR-gruppen. ECR-gruppen har 
jobbat hårt för att se till att investerare 
(pensionsfonder och småföretag) är sky-
ddade. Syftet med dessa nya regler är att 
förhindra skattebetalare från att behöva 
betala för CCP - via centralbanken eller 
genom statlig inblandning. Det uppnåd-
des genom att uppmuntra till god översyn, 
och att se till att de som tar riskerna inom 
CCP i slutänden också får ta ansvaret för 
riskerna.

ECR-gruppen har framgångsrikt stoppat 
planerna för en riskdelningsplan som in-
nebär att europiska länder solidariskt ska 
dela och betala för andra. Banklån i vissa 
länder skulle garanteras utav bankin-
sättningar i andra. ECR-gruppen anser det 
bara är rättvist om alla europiska länder 
visar och tar sitt ekonomiska ansvar. Na-
tionellt ekonomiskt ansvar bör uppmuntra, 
inte straffas.

VALUE FOR YOUR MONEY

ECR-gruppen har fortsatt vara den 
ledande rösten för att sätta stopp för Eu-
ropaparlamentets flytt mellan Bryssel och 
Strasbourg varje månad, vilket innefattar 
750 ledamöter, 3000 anställda och flerta-
let lobbyister och andra tjänstemän som 
måste omflyttas till det andra parlamentet 
i Strasbourg under fyra dagar. Beräknad 
kostnad för flytten är mellan 102 miljoner 
till 180 miljoner Euro varje år. Flytten orsa-
kar 20 000 ton onödigt utsläpp av CO2.

Enligt EU-fördragen kräver det att alla 
EUs ledare är överens för att ändra på 
detta. Hursomhelst har ECR-gruppen 
skapat större stöd än någonsin mellan 
olika politiska grupper och nationaliteter 
för att få till förändring, och vi kommer att 
fortsätta belysa det extrema slöseri och 
miljöpåverkan som flytten innebär och 
hoppas att det en dag kommer att up-
phöra.

En ekonomisk gemenskap som respek-
terar alla medlemsstater:

Eurokrisen var den avgörande frågan i 
förra Europavalet. Nu jobbar Europeiska 
Unionen för att skapa en framtid för Euro-
zonen där det inte ska vara möjligt att bli 
en Eurokris igen. ECR-gruppen tror att de 
beslut vi tar nu kommer att ha allvarliga 
och långsiktiga konsekvenser för alla 
medlemsstater oavsett om de har Euro 
eller inte. ECR-gruppen tror att vi måste 
försiktigt överväga konsekvenserna av att 
hastigt implementera Euroriktlinjer.

Mer Europa, mer byråkrati och andra EU-
institutioner är inte lösningen på krisen. 
Ta fel politisk väg kan skapa långsiktiga 
budgetbegränsningar, systematisk risk i 
valutasystemet och framförallt arbetslösh.

6

Gör 
att EU  fungerar 
bättre för DIG



VALUE FOR YOUR MONEY

Lära oss av våra misstag:

Om syftet med Euron och dess institu-
tioner är att ha en stabil valuta och skapa 
tillväxt inom EU, då måste europiska cen-
tralbanken kunna hållas ansvarig. 
Det innebär att det måste säkerställas 
alla utvärderingar och årsrapporter ger 
än ärlig bild av dagsläget. Utan en trans-
parent och ärlig hållning till utvärderingar, 
så är det svårt att införa de reformer och 
förändringar som är nödvändiga för få en 
stabil Euro.

Transparens är en av huvudprioriteringar-
na för ECR-gruppen. Genom betydande 
påtryckningar från ECR-gruppen har de 
senaste rapporterna från ECB gett en mer 
ärlig och kritisk bedömning av ECBs ar-
bete än någonsin tidigare. Det innefattar 
erkännandet av de negativa

konsekvenserna av de okonventionella 
penningpolitiska åtgärderna för smås-
parare, pensions- och försäkringssystem 
som riskerar att bygga upp tillgångsbub-
blor.

Även om det är en lång väg att gå för 
att se till att Euron fungerar bättre, är 
ett erkännande av både tidigare och 
nuvarande brister ett viktigt steg för att 
skapa en mer stabil ekonomisk framtid. 
ECR-gruppen vill fortsätta se till att ECB 
och EU hålls ansvariga för sina beslut och 
riktlinjer för Euron.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP
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Skydda visselblåsare och skattebetalar-
nas pengar:

ECR-gruppen är fullt medvetna om att 
varje krona som EU spenderar kommer 
från Europas skattebetalares fickor. Det är 
därmed absolut nödvändigt för medbor-
garnas att kunna rapportera om slöseri 
med skattemedel på EU-nivå.

ECR-gruppen har fått igenom rekommen-
dationer i Europaparlamentet som ska 
säkerhetsställa att det ska vara tryggt för 
visselblåsare att rapportera missbruk, oe-
gentligheter och olaglig verksamhet relat-
erat till offentlig verksamhet och företag, 
organiserad brottslighet, skatteflykt och 
skatteplanering.

Enskildas förmåga att rapportera felaktiga 
handlingar är en grundläggande aspekt 
av vår demokrati. Att se till att företag, 
politiker och offentliga institutioner agerar 
i allmänhetens bästa är avgörande för 
att samhället ska fungerar korrekt. Om 
EU inte tar ekonomiskt missbruk på allvar 
kommer förtroendet hos väljarna, skat-
tebetalarna och Europas folk att urholkas 
allvarligt.

ECR-gruppen har arbetat hårt för att mot-
verka de negativa uppfattningarna kring 
visselblåsare och har skapat rekommen-
dationer som hjälper till att öka rapporter-
ingen om oegentligheter, höja nivåerna av 
etiska standarder och uppmuntra utbild-
ning hos anställda för att hjälpa till att 
skapa en ”speakup-kultur”.

ECR-gruppen nådde en överenskommelse 
inom europaparlamentet om att uppmana 
kommissionen att införa en standardklau-
sul i kontrakt och bidrag som kräver att 
stödmottagare och personer som arbetar 
för dessa stödmottagare rapporterar all-
varliga oegentligheter till OLAF.

Underlätta för företag:

En huvudfråga för ECR-gruppen är att 
minska mycket av de skadliga regler som 
EU har infört och ålagt på företag och att 
förhindra det inte fortsätter. EU behöver 
regler som skapar lika villkor för företag 
och som skyddar konsumenterna.

ECR-ledamöterna har varit den ledande 
rösten in Europaparlamentet för att öka 
transparensen och ansvarstagandet när 
det kommer till kostnader på grund av 
lagstiftning. ECR-gruppen jobbar ständigt 
med att se över var medlemsstaterna och 
EU inför EU-regler på ett onödigt byråk-
ratiskt och komplicerat sätt. ECR-gruppen 
har drivit att sunt förnuft-principen ska 
råda och att EU verkligen implementerar 
konkurrenstestet, särskilt när det kommer 
till små och medelstora företag.

Konkurrenstestet identifierar eventuell 
negativ påverkan av EU-lagstiftning på 
företagens och ekonomins konkurrensk-
raft när man utarbetar och tillämpar EU-
regler. Genom att se till att EU hålls ans-
varig för att om de inför onödiga regler, så 
kommer företagen kunna bli bättre, kunna 
växa mer, fortsätta vara konkurrenskraft-
iga och lönsamma, och kunna skapa fler 
arbetstillfällen.

Det var också ECR-gruppen ledde fram 
till framtagandet av rekommendationen 
som ska säkerställa att alla nya lagar 
som föreslagits eller ska införas inom EU 
först ska bedömas över deras potentiella 
påverkan på små och medelstora företag.

VALUTA FÖR PENGARNA 8
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1 0FÖRA SAMMAN MÄNNISKOR OCH FÖRETAG INOM EUROPA

Sammankoppla Europas järnvägar:

ECR-gruppen anser att ett av de bästa 
sätten att förbättra EU-medborgarnas 
vardagliga liv är att förbättra grundläg-
gande infrastruktur och tillgänglighet till 
transporter för medborgarna.

Det var ECR-gruppen som förespråkade 
transportförbindelser med hög kvalité 
som är grundläggande för Europas 
ekonomiska verksamhet och livskvalitet 
för medborgarna. Lättillgängliga och 
välanslutna transportnät för både person-
transporter och godstransporter är kärnan 
i att främja ekonomisk, social och territo-
riell sammanhållning mellan medlemssta-
terna i EU.

Trots betydande framsteg var det fortfar-
ande stora luckor i tillgängligheten och 
anslutningen för transportinfrastruktur i 

i hela Central- och Östeuropa. ECR-
gruppen ledde kampanjen för att övervin-
na dessa luckor och visade att ökad 
anslutning av transporttjänster skulle 
öka den ekonomiska tillväxten och sys-
selsättningsmöjligheterna för medborgare 
och företag i hela EU.

ECR betonade behovet av att öka utveck-
lingen av nord-syd-transportkorridorer, 
såsom “Via Carpathia” -rutten och “järn-
väg Baltica” höghastighetstågslinje, 
som förbinder baltiska stater med Cen-
traleuropa och förbinder därför hela 
Europa .

ECR-gruppen ledde också vägen för att 
öppna marknaden för inhemsk person-
trafik för konkurrens. Dessa nya åtgärder 
kommer att hjälpa järnvägssektorn att bli 
mer attraktiv för passagerare och konkur-
renskraftigare bland andra transportsätt.

4.  Föra samman människor och företag inom Europa
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Tågföretag kommer nu att kunna erb-
juda nya högkvalitativa, pålitliga, säkra 
och effektiva tågresor på inrikeslinjer. En 
mer konkurrenskraftig miljö för järnvägar 
kommer att innebära fler valmöjligheter 
för passagerare, vilket leder till tågresor 
av högre kvalité för konsumenterna. 
Dessa viktiga reformer innebär också att 
järnvägsoperatörer kommer att kunna 
sänka kostnaderna, göra det möjligt 
för tågindustrin att driva gränsöverskri-
dande vagnar och få säkerhetsintyg från 
EU: s järnvägsbyrå. Genom att förbättra 
den tekniska kapaciteten på järnvägsin-
frastrukturen och ha bättre anslutande 
järnvägar över hela EU kommer vi att säk-
erställa snabbare, smidigare resealterna-
tiv för passagerare. Bon Voyage!

Skydda medborgare och teknologisk 
utveckling:

ECR-ledamöter utarbetade viktiga rekom-
mendationer som antogs av Europaparla-
mentet, som tittade på hur EU kan utveck-
la användningen av icke-militära drönare 
och skydda medborgarna med avseende 
på deras användning. ECR-gruppen anser 
att en pragmatisk och förnuftig strategi för 
denna framväxande teknik är viktig.

ECR-gruppen anser att EU: s regler måste 
säkerställa att medborgarnas säkerhet 
alltid är av största vikt. ECR-parlament-
sledamöter betonade behovet av att 
utveckla strikta regler för att skydda 

medborgarnas integritet och behovet av 
teknik som geoblockering för att förhindra 
missbruk av drönare i farliga områden 
som flygplatser och kraftverk.

Drönare används av företag över hela 
kontinenten på olika sätt - från bönder 
som använder drönare för att kontrollera 
sina grödor, till underhållningsföretag som 
spelar konserter. Därför, när det gäller 
framväxande och fortfarande utvecklande 
teknik, borde det inte finnas en strategi 
som passar alla användningsområden 
som skulle hindra deras utveckling och 
fortsatta innovation.

Dessa riktlinjer för sunt förnuft som led-
des av ECR-gruppen fick omfattande stöd 
i parlamentet och har utgjort grunden 
för den framtida utvecklingen av denna 
teknik. ECR-gruppen anser att främjande 
av innovation och skydd av medborgar-
nas integritet alltid bör gå hand i hand.

Förbättra bilars effektivitet:

År 2015 släpptes nyheterna om att Volk-
swagen hade installerat program för 
utsläppsbedrägerier i miljoner dieselfor-
don som såldes över hela världen. Denna 
skandal utlöste en internationell uppman-
ing till EU och dess medlemsstater att 
vidta åtgärder.

Som svar på det här drev fram ECR-grup-
pen en ny lag genom Europaparlamentet 
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som införde viktiga nya regler för att 
förhindra att detta händer igen.

Dessa nya regler kommer att införas i 
hela EU och kommer att hindra biltill-
verkare från att fuska med säkerhet och 
utsläppstester. Det kommer också att ge 
de nationella myndigheterna större befo-
genheter att kontrollera om bilar uppfyller 
lämpliga standarder och fastställa ekono-
miska påföljder för biltillverkare som 
bryter mot reglerna. De nya EU-reglerna 
kommer också att se till att när bilister 
köper bilar från en återförsäljare kan de 
lita på att deras bilar kommer att fungera 
som annonserat.

För oberoende verkstäder och reparatör-
er förespråkade ECR-gruppen nya möj-
ligheter för dem genom att öppna infor-
mationsflödet från biltillverkare så att de 
kan reparera nya generationer av fordon 
som alltmer styrs av datorer. Detta håller 
lokala företag blomstrande och erbjuder 
konsumenterna fler valmöjligheter och 
lägre priser när de söker bilreparationer. 
Det här är goda nyheter för konsumenter, 
företag och miljö! 

En app som förespråkats av ECR-medlem-
mar ger nu en enhetlig rådgivning för 
tvistlösning med företag. Dessa regler 
utgör nu grunden för nya EU-regler för 
konsumentskydd.

Appen samlar flera befintliga tjänster och 
gör det möjligt för användare att enkelt få 
tillgång till den hjälp de behöver.
ECR anser att onlinemarknadsplatser 
bör vara mer öppna för vilka som säljer 
produkter och tjänster.

Det finns redan en rad tjänster för kon-
sumenter, men de är fragmenterade och 
många människor är inte medvetna om 
att de finns. Denna app skulle identifiera 
vilken hjälp användare behöver, om det 
är information om deras rättigheter, hjälp 
med att säkra återbetalning eller lösning 
av en långvarig tvist, och den här appen 
kommer att rikta dem till rätt part.

När fler och fler människor gör inköp 
via appar är det vettigt att de också kan 
vända sig till en app när ett fel inträffar.

Ibland är det omöjligt att upptäcka den 
slutliga säljaren av en produkt, men 
denna information är viktig. Till exempel, 
var en säljare är baserad kan påverka 
köparens rättigheter.

Konsumenter bör inte avskräckas från att 
köpa på nätet eftersom de känner att det 
kanske är svårt att returnera produkter. 
Det ligger inte i någons intresse, därmed 
gör ECR allt de kan för att säkerställa att 
den inre marknaden fungerar bättre och 
mer effektivt för konsumenterna.

Gör 
att EU  fungerar 
bättre för DIG



Skydda våra fiskare och våra hav:

ECR-gruppen har varit rösten för sunt 
förnuft inom Europaparlamentet när det 
gäller att hitta rätt balans mellan att 
säkerställa en välmående fiskesektor för 
nationella fiskare, möta konsumenternas 
krav och se till att fiskets avkastning inom 
EU är hållbart.

Havet är en av våra viktigaste resurser på 
planeten, och vi måste skydda det samti-
digt som vi föder en växande befolkning. 
ECR-gruppen ledde fram den fleråriga 
planen för små pelagiska fiskbestånd i 
Adriatiska havet. Detta inkluderar fisk som 
sardiner och ansjovis.

ECR-gruppen motsatte sig kommission-
ens försök att reglera fisket genom att 
fastställa totala fångstvolymer och up-
prätta ett kvotsystem. Medelhavsfiskesek-
torn har varit i kris i mer än tjugo år. Nya 
bestämmelser som inte är ordentligt 
genomtänkta och saknar flexibilitet har 
betydande påverkan på fisket och kan 
riskera att slå ut hela sektorn.
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5.  En säker framtid för jordbruk och 
fiske

Konkurrenskraftig
hållbar
ekonomi

ECR-gruppen lyckades förhindra införan-
det av ett kvotsystem som förespråkas av 
Bryssel.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP
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överväga när vi går framåt i denna sek-
tor. Precisionslasrar kan användas för att 
applicera droppar av bekämpningsmedel 
på grödor för att ersätta utbredd använd-
ning av bekämpningsmedel. Vad betyder 
det här? Friska, näringsrika och säkrare. 
livsmedel som produceras på ett hållbart 
och kostnadseffektivt sätt.

ECR-gruppen anser också att vi bör an-
vända mer vetenskap när det kommer till 
havet. ECR-gruppen drev i EU-lagstiftnin-
gen  igenom tanken att fiskeförvaltnin-
gen ska baseras på “bästa tillgängliga 
vetenskapliga bevis”. Detta infördes i 
den fleråriga fiskeriförvaltningsplanen för 
Nordsjön. Genom att Bryssel antar denna 
strategi innebär det att detta krav måste 
gälla alla fiskeriförvaltningsplaner. Som 
en följd av detta ändrades BalticPlan i 
efterhand för att anpassa sig till detta 
koncept.

Försäkra att maten vi äter är säker och 
hållbar:

Vetenskapliga och tekniska framsteg har 
lett till förändringar i livsmedelsproduk-
tionen, genererat nya ingredienser och 
nya produktionsmetoder, såsom na-
noteknik. Ökad turism och migration har 
ökat intresset för livsmedel som inte 
ingår i traditionell kost i EU, såsom in-
sekter eller tropisk frukt. Detta har ökat 
behovet av att lugna konsumenterna om 
att nya produkter på marknaden är säkra. 
ECR-gruppen drev igenom nya regler 
i parlamentet som underlättar den fria 
rörligheten för nya livsmedel på EU:s inre 
marknad samtidigt en hög livsmedelssäk-
erhet bibehålls på marknaden. Dessa nya 
regler är bra för både affärer och konsu-
menter Bon Appetit!

Vetenskap och sunt förnuft borde gå 
hand i hand:

En hållbar fiske- och jordbrukssektor är en 
sektor som skyddar miljön, ger hållbara 
produkter för konsumenterna och skyddar 
dess fiskare och jordbrukare. ECR vet att 
vetenskapen är en viktig del i framtidens 
jordbruk och fiske. Det är viktigt att vi 
utnyttjar tekniken för producenternas och 
konsumenternas bästa.

ECR-gruppen har kämpat för att EU ska 
ha en strategi som bygger på vetenska-
plig grund för jordbruket. Jordbrukare 
är de viktigaste förvaltarna och besky-
ddarna av vår miljö, och för att de ska 
kunna producera mer mat för att föda en 
växande befolkning behöver bönder och 
producenter fortsatt tillgång till innova-
tioner och ny teknik.

ECR poängterar att möjligheten att ga-
rantera lika villkor för jordbrukare på 
EU: s inre marknad kräver en fullständig 
anpassning av nivån på direktstöd mellan 
medlemsstaterna

ECR betonar att en moderniserad och 
välfinansierad gemensam jordbrukspolitik 
(CAP), mer integrerade riktlinjerna, spelar 
en avgörande roll för att uppnå viktiga 
EU-mål, inklusive livsmedelssäkerhet, 
genom att tillhandahålla säkra livsmedel 
av hög kvalité till överkomliga priser till 
konsumenterna. bevarandet av landskap 
och den naturliga miljön och garanterar 
en rättvis levnadsstandard för jordbru-
kare.

ECR-gruppen har säkerställt att parla-
mentet och Bryssel fortsätter att granska 
forskning om grödor, precisionsodling, 
precisionsförädling och växtskydd som är 
viktiga frågor att debattera, diskutera och

Gör 
att EU  fungerar 
bättre för DIG
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Jordbrukare är de 
viktigaste förvaltarna 
och beskyddarna av 
vår miljö.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP



6.  Skydda och respektera medlemsstaterna

ECR-gruppen anser att en av de viktigaste 
prioriteringarna för Europeiska unionen 
bör vara att skydda sina medborgare 
från hoten våld, kriminalitet och terrorism. 
ECR-gruppen har varit den ledande rösten 
i Europaparlamentet i frågor som rör 
säkerhet, dataskydd och säkerhet sedan 
bildandet 2009.

Där många andra politiska grupper inom 
parlamentet har försökt att fördröja eller 
försvaga väsentliga avtal om antiterrorism 
och polisinformation, har ECR varit den 
drivande rösten för förnuft inom Europa-
parlamentets väggar för att säkerställa att 
medborgarnas säkerhet förblir  högst upp 
på den europeiska politiska dagordnin-
gen.

ECR-gruppen anser att ett ändamålsenligt 
och noggrant utbyte av viktig informa-
tion mellan nationella lagstiftningsmyn-
digheter är av yttersta vikt i medlemssta-
ternas ansträngningar att förebygga, 
utreda och lagföra gränsöverskridande 
brottslighet.

Utbyte av flygpassageraruppgifter för 
att öka säkerheten:

ECR-gruppen var den ledande politiska 
kraften för införandet av passager-
arnamnregistret (PNR) mellan EU: s 
medlemsstater. EU-PNR-systemet kräver 
att medlemsstaterna utbyter grundläg-
gande passagerarinformation mellan 
flygbolag och polismyndigheter innan ett 
flyg startar. Detta hjälper till att upptäcka, 
förebygga och lagföra allvarliga brott 
och terrorism. PNR-uppgifter inkluderar 
grundläggande passagerarinformation 
såsom passagerares rutt, resedatum och 
betalningsmetod. PNR-uppgifter har hjälpt 
till att fånga hundratals mördare, pedofil-
er, människohandlare, sexuella angripare, 
kidnappare, narkotikahandlare och stora 
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errorister, inklusive de som var inblan-
dade i Mumbai-attackerna 2008 och den 
förkastliga Times Square-bombaren.

Utbyte av brottsregister inom Europa:

ECR-gruppen drev igenom nya regler i 
Europaparlamentet som ger de nationella 
myndigheterna befogenhet att snabbt 
och effektivt fastställa om en annan 
medlemsstat har ett kriminellt register 
över en icke-EU-medborgare som vill 
komma in i landet. Det europeiska infor-
mationssystemet för kriminalregister är ett 
viktigt verktyg för europeiska åklagare, 
domare och polisstyrkor för att förhindra 
förflyttning av brottslingar över hela Eu-
ropa och hjälpa till med åtal.

De nya reglerna som antagits gör det 
möjligt för andra organ som EUROPOL 
och EURO JUST att få tillgång till denna 
information. Detta är ett viktigt steg 
för att öka sammankopplingen mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter och därmed öka EU: s 
förmåga att bekämpa gränsöverskridande 
brottslighet.

ECR-gruppen har också varit angelägen 
om att säkerställa att högsta möjliga 
dataskyddsstandarder finns i alla dessa 
brottsbekämpande åtgärder och att EU-
medborgarnas rättigheter och integritet 
respekteras. ECR-gruppen anser att 
skydd av integritet och data bör gå hand i 
hand med att använda uppgifter av brotts-
bekämpande myndigheter.

Skydda EUs yttre gränser:

ECR-gruppen förstår att skydda 
Schengenområdets integritet och upprät-
thålla fri rörlighet går hand i hand med EU 
och dess medlemsstater upprätthåller inre 
säkerhet och skyddar EU: s yttre gräns

Gör 
att EU  fungerar 
bättre för DIG
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Tack vare ECR-gruppens arbete är 
medlemsstaterna nu skyldiga att genom-
föra systematiska kontroller mot relevanta 
databaser vid de yttre gränserna. Denna 
åtgärd var ett svar på uppkomsten av 
terrorhot i Europa. Denna åtgärd kommer 
att säkerställa att utländska terrorister, 
migranter och människohandel kommer 
att upptäckas vid de yttre gränserna och 
hindras från att komma in och röra sig fritt 
inom EU.

Skydda terroroffer:

ECR-gruppen anser att skydd av EU: s 
medborgare inte bara innebär att före-
bygga och lagföra brott, utan att se till att 
vi tar hand om offren för terrorism efter 
att dessa tragiska händelser har ägt rum. 
ECR-gruppen var en ledande röst när 
det gäller att säkra ett pilotprojekt för en 
miljon euro som kommer att tillhandahålla 
vitala tjänster för skydd av terroroffer 
genom att inrätta ett samordningscentrum 
för terrorism.

Detta centrum kommer att hjälpa nationel-
la myndigheter att genomföra EU s lag-
stiftning som syftar till att skydda offren 
för terrorism och tillhandahålla stödtjän-
ster för offer såsom rådgivning. Centret 
kommer också att tillhandahålla nödvän-
dig expertis och utbildning för att hjälpa 
medlemsstaterna vid en terroristattack.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP
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7.  Ett globalt närmande

Mer öppen handel innebär fler jobb, 
ökade affärsmöjligheter och billigare 
varor för konsumenterna. Det är därför 
ECR-gruppen har varit den drivande kraf-
ten inom Europaparlamentet för att införa 
ett antal viktiga internationella avtal som 
kommer att ta bort de hinder som för när-
varande finns och som hindrar europeiska 
företag att handla med stora ekonomiska 
marknader runt om i världen. ECR-grup-
pen anser att finna nya tillväxtmarknader, 
liksom att hantera utvecklade marknader, 
är ett viktigt sätt för EU att få en större 
marknad och därmed få EU:s ekonomi 
att växa. Det var ECR-gruppen som ledde 
fram till det mest omfattande handelsavtal 
som någonsin ingåtts med ett utvecklings-
land: frihandelsavtalet EU-Vietnam.

ECR-gruppen har varit rösten för sunt för-
nuft i parlamentet när det gäller att dis-
kutera möjligheterna och utmaningarna 
med frihandel. Detta var viktigt när man 
antog handelsavtalet mellan Kanada och 
EU, även känt som CETA. Trots en mycket 
negativ och vilseledande kampanj från 
politiska vänstern, som var avsedd att 
hindra antagandet av detta avtal, spelade 
ECR-gruppen och dess medlemmar en 
integrerad roll för att konfrontera dessa 
missuppfattningar och ge verklig fakta 
till allmänheten. Tack vare detta säker-
ställdes majoritetsstöd i Europaparla-
mentet och CETA antogs.

EU-företag beräknas tjäna 590 miljoner 
euro extra per år genom CETA, det är vad 
EU-företag idag betalar i tullar för varor 
som exporteras till Kanada. Den 21 sep-
tember 2018 upphörde tullarna på 98 pro-
cent av produkterna som EU handlar med 
Kanada. Vad betyder det? Det betyder att 
EU-företag har större chans än någonsin 
att bjuda på offentlig upphandling och 
sälja europeiska produkter till Kanada.

ECR-gruppen vet att det finns oro för 
globaliseringen och utvidgningen av 
EU:s handelsmarknad. Det är viktigt att 
vi skyddar vissa EU-sektorer från smäl-
lar. Därför har EU under CETA öppnat 
sina marknader för vissa konkurrerande 
kanadensiska produkter på ett begrän-
sat och kontrollerat sätt, samtidigt som 
man säkerställer förbättrad tillgång till 
den kanadensiska marknaden för viktiga 
europeiska exportprodukter som vin, sprit, 
frukt, ost och grönsaker.

ECR-gruppen har också varit i framkant 
när det gäller att driva på EU:s handel-
savtal med Japan och Singapore, som 
båda är i slutskedet av att ratificeras. 
Handeln med Japan täcker 30% av EU:s 
globala BNP och kommer att minska mer 
än 90% av de tullar som för närvarande 
införs på EU:s export. Singapore har bara 
en befolkning på 5,6 miljoner människor 
men är EU:s 14: e största handelspartner 
och har en handel mellan sig som uppgår 
till ett värde av över 50 miljarder euro per 
år. Över 10 000 europeiska företag har 
inrättat sina kontor / regionala nav i Sin-
gapore och avtalet kommer att avsevärt 
minska hindren för både export och inves-
teringar mellan de två parterna.

Vi tror att EU:s frihandelsavtal kommer att 
gynna konsumenterna genom att erbjuda 
dem fler produktval, ett bredare utbud av 
tjänster och större rörlighet för företagets 
anställda. ECR-gruppen är mycket med-
veten om att frihandel och globalisering 
måste gynna alla, och att i alla interna-
tionella handelsavtal som uppnås måste 
lagstiftare vara medvetna om effekterna 
på löner, jobb, lokal industri och framtiden 
för EU: s ekonomi.

Gör 
att EU  fungerar 
bättre för DIG
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Mer öppen handel
innebär fler jobb,
och billigare varor
för konsumenterna
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Att skydda frihet
och mänsklig värdighet,
är kärnvärden i ECR’s 
utrikespolitiska mål

Gör 
att EU  fungerar 
bättre för DIG
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Skydda demokrati och religionsfrihet 
världen över:

ECR-gruppens ansträngningar för att 
skapa ett globalt och öppet EU sträcker 
sig till mer än bara handel med andra 
nationer över hela världen, vi vill också 
skapa en mer demokratisk och friare värld 
för alla.

ECR har gjort att förföljda kristna fått en 
högre prioritet på EU:s utrikespolitiska 
dagordning. Runt om i världen ökar för-
följelserna av kristna. Kristna är den 
grupp som utsätts för mest religiöst 
våld. EU:s utrikespolitik ignorerade allt 
för länge situationen och det var ECR-
gruppens ledamöter som pressade på för 
mer åtgärder. ECR-gruppen kommer att 
fortsätta att kämpa för mer åtgärder för 
att hjälpa dem som förföljs för sin tro.

Att skydda frihet och mänsklig värdighet 
är kärnan i ECR:s utrikespolitiska mål. 
ECR-gruppen fortsätter att se till att Eu-
ropaparlamentets mänskliga rättighetsa-
genda respekterar nationella intressen 
och maximerar EU:s kollektiva makt som 
helhet när det gäller att säkerställa att 
tredjeländer uppfyller sina internationella 
skyldigheter. ECR-gruppen har lett vä-
gen mot ett antal allmänt stödda resolu-
tioner och kampanjer om förföljelse av 
kristna och Rohingya-folket. ECR-gruppen 
anser att EU inte behöver en centralis-
erad utrikespolitik för att uppmärksamma 
pressande internationella frågor och ha 
inverkan på kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Driva på tillväxt över hela världen:

Genom att använda EU-pengar för att 
uppmuntra privata företag och ekono-
misk tillväxt i utvecklingsländer runt om 
i världen minskar EU fattigdomen, ska-
par framtida handelspartner och hjälper 
till att stödja demokratisk stabilitet och 
mänskliga rättigheter i processen. Den 
banbrytande idén att använda privata 
företag för att minska fattigdomen runt 
om i världen var en idé som lades fram av 
ECR-gruppen. Denna idé togs upp av Eu-
ropeiska kommissionen och som en följd 
av detta skapade EU en fond som mobi-
liserade 44 miljarder euro i investeringar 
med början i Afrika och EU:s södra och 
östra grannskap. ECR-gruppen är stolt 
över att vi har drivit Europeiska kommis-
sionen bort från kortsiktiga lösningar och 
utdelningar och istället gå mot ett system 
som hjälper länder och samhällen att 
bygga långsiktigt starkare ekonomier och 
industrier.

Genom att använda denna fond för att 
ge pengar till privata företag i utveckling-
sländer hjälper vi växande innovation i 
utvecklingsländer, ger människor deras 
värdighet tillbaka genom arbete och tar 
itu med de grundläggande orsakerna till 
massmigration till EU. För första gången i 
Europaparlamentets historia har den pri-
vata sektorn erkänts som en avgörande 
aktör för utveckling och förmögenhetsska-
pande.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP
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Om EU och dess globala partners verkli-
gen vill ta itu med frågor som klimatförän-
dringar, återvinning, avfall, utsläpp och 
föroreningar, måste EU vidta känsliga och 
hållbara åtgärder som inte lägger onö-
diga och kostsamma bördor på företag 
och medlemsstater. I stället för oreal-
istiska mål som aldrig kommer att upp-
nås eller genomföras ordentligt, stöder 
ECR-gruppen ett ambitiöst, inkrementellt 
och förnuftigt tillvägagångssätt som alla 
medlemsstaterna kan stödja.

Skydda djurlivet och utrotningshotade 
djur:

Världen upplever en oöverträffad ökn-
ing av den olagliga handeln med vilda 
djur och vilda produkter. Detta hotar att 
förstöra årtionden av hårt vunna bevar-
andevinster. Den illegala människohan-
deln med vilda djur och växter har blivit 
en av de mest lönsamma kriminella aktiv-
iteterna världen över, med uppskattningar 
av dess totala värde mellan 8 - 20 mil-
jarder euro per år.

Den olagliga handeln med vilda djur har 
inte bara en förödande effekt på biolo-
gisk mångfald utan har också en nega-
tiv inverkan på regional utveckling och 
rättsstatsprincipen, med tanke på dess 
nära koppling till korruption.

ECR-parlamentsledamöter ledde en rap-
port som beskriver de mycket allvarliga 
utmaningar och hinder som krävs för 
att övervinna EU och länder över hela 
världen om de ska lyckas minska och i 
slutändan eliminera dessa fruktansvärda 
brott mot vilda djur. I denna rapport gav 
ECR-gruppen många rekommenda-
tioner och lösningar för hur EU, och dess 
medlemsstater och det internationella 
samfundet att ska agera för att hantera 
detta växande problem. ECR-gruppen 
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kommer att fortsätta att kämpa för djurens 
välbefinnande och att brott mot djurlivet 
ska vara högst upp på den politiska 
dagordningen.

Minska utsläppen:

ECR-gruppen drev i parlamentet igenom 
EU:s system för handel med utsläppsrät-
ter, även känt som ETS. Avtalet var en 
världens första och hittills det största 
avtalet för att minska konstgjorda 
växthusgasutsläpp. Systemet lägger ett 
monetärt värde på koldioxidutsläppen 
för att återspegla klimatförändringskost-
naderna och möjligheterna för alternativ 
med låga koldioxidutsläpp att införas i EU: 
s produktions- och konsumtionsval. ETS 
inkluderar utsläpp från el, industri och luft-
fart - som täcker cirka 40 procent av dess 
totala utsläpp.

De förändringar som införts genom detta 
system skapar rätt balans mellan EU:s 
långsiktiga klimatåtaganden, samtidigt 
som de garanterar att europeiska indus-
trier skyddas från att slås ut av externa 
konkurrenter som har lägre utsläpps-
standarder.
De tar också hänsyn till situationen i de 
fattigare medlemsstaterna genom att till-
handahålla ytterligare gratis utsläppsrät-
ter för modernisering av sina energisys-
tem och spara fler gratis utsläppsrätter för 
fjärrvärme.

Hålla Europas luft ren:

ECR-gruppen ledde också vägen för den 
viktiga frågan om luftkvalitet och behovet 
av ren luft i Europa. Dålig luftkvalitet är 
ett akut folkhälsoproblem. Luftförorenin-
gar känner inga nationella gränser, där-
för är det viktigt att vi samarbetar med 
våra EU-grannar för att ta itu med det. 
Dålig luftkvalitet bidrar till för tidig död, 
till sjukfrånvaro från arbetet, betydande 
sjukvårdskostnader, skördeförluster och 
skador.

Gör 
att EU  fungerar 
bättre för DIG
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i Europa är de totala externa hälsore-
laterade kostnaderna för samhället på 
grund av luftföroreningar kolossala och 
uppskattas till mellan 330 och 940 mil-
jarder euro per år. Med de nya åtagande-
na, som sätter nya tak för luftkvaliteten för 
utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, am-
moniak och anpassning av mål för 2020 
med internationella åtaganden och mer 
ambitiösa mål fram till 2030, beräknas de 
negativa hälsoeffekterna av luftförorenin-
garna minska med cirka 50 procent 2030 
jämfört med 2005.
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Skydda djurliv och 
utrotningshotade 
djur

SUNT FÖRNUFT OCH HÅLLBARHET 
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Gör 
att EU  fungerar 
bättre för DIG



EU:s framtid behöver inte vara ett enkelt 
val mellan att förstöra EU eller ett full-
ständigt federaliserat EU. Vi i ECR-grup-
pen tror att det finns en tredje väg.

Vi tror att EU måste återföra sunt förnuft 
till hur saker och ting fungerar.

Vi har lett vägen för att förespråka likabe-
handling av alla medlemsstater, driva EU 
att vara mer ansvarsfullt med människors 
pengar, hitta nya sätt att koppla ihop 
människor och företag, hitta lösningar på 
invandrarkrisen och terrorhotet samt driva 
på en mer global strategi för att öka EU:s 
konkurrenskraft på världsscenen.

Endast ett EU som verkligen lyssnar på 
sitt folk kan erbjuda verkliga lösningar på 
de problem vi står inför idag.

Med ditt stöd och det hårda arbetet från 
våra ECR-ledamöter kommer vi att fortsät-
ta bygga en bättre framtid för både dig 
och EU.
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ecrgroup.eu

facebook.com/ECRgroupEU

twitter.com/ecrgroup

youtube.com/ECREuroParl

ecrgroupeu

https://www.ecrgroup.eu/
https://www.facebook.com/ECRgroupEU
https://twitter.com/ecrgroup
https://www.youtube.com/user/ECREuroParl
https://www.instagram.com/ecrgroupeu/

