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F Ö R O R D
THE EU IS 27



ECR-gruppen bildades 2009 och vi har sedan dess arbetat 
hårt för ett EU som återvänder til l  grunden för att skapa 

lösningar som bygger på sunt förnuft och har medborgarna i 
åtanke.

Vi anser att varje beslut som fattas av EU bör utgå från en enkel fråga: Ger det 

mervärde för hårt arbetande skattebetalare i hela unionen som inte kan 

uppnås av deras nationella demokratier på egen hand?

För att uppnå detta inriktar ECR:s ledamöter sina insatser på decentralisering, 

kontakter mellan människor och företag, främjande av fri och rättvis handel 

och främjande av ett tryggt och säkert Europa, bland många andra mål.

Våra insatser har gett resultat och förbättrat medborgarnas liv i hela EU varje 

dag, och vi kommer att fortsätta att främja ett bredare program för långsiktiga 

EU-omfattande eurorealistiska reformer. Vi kommer också att fortsätta arbeta 

hårt för att säkerställa ett mer flexibelt, öppet och ekonomiskt starkt EU som 

ger medborgarna och skattebetalarna konkreta fördelar.

Med ditt stöd och våra parlamentsledamöters fortsatta ansträngningar tror vi 

på att ett EU som respekterar medborgarnas önskemål, spenderar 

skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt och respekterar de 

nationella regeringarnas suveränitet är ett EU som kan bygga en starkare 

framtid som tjänar medborgarna bättre.

Med vänlig hälsning
ECR-gruppen
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Va d  s t å r 
E C R - g r u p p e n  f ö r ?
Sedan ECR-gruppen bildades har dess ledamöter varit eurorea-
lismens röst i Europaparlamentet genom att vi har ställt krav på 
de europeiska nationella demokratiernas suveränitet, främjande 
av ekonomisk återhämtning och tillväxt, mindre byråkrati, större 
finanspolitiskt ansvar, kontrollerad invandring och jämlikhet för 
alla medlemsstater.

Vi förkastar den centralistiska federala agendan som säger att det enda valet är 
mellan mer Europa eller inget Europa. ECR-gruppen erbjuder en alternativ vision 
om ett reformerat EU som en lösare sammanslutning av nationalstater som väljer att 
samarbeta på områden där de har gemensamma intressen. Europeiska unionen bör 
existera som en gemenskap av europeiska stater som respekterar varje 
medlemsstats rättigheter och legitimitet.

ECR-gruppen vet att det enda sättet att blåsa nytt liv i unionen, återvinna väljarnas 
förtroende och finna lösningar på de gemensamma utmaningar som Europa står 
inför i dag är genom att verkligen lyssna på Europas folk. EU måste vara mycket mer 
uppmärksamt på de åsikter som finns bland medborgarna i medlemsstaterna. 
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Som många folkomröstningar har visat har Europeiska unionen blivit alltför 
centraliserad, alltför ambitiös och har tappat kontakten med vanliga medborgare. 
Kort sagt menar vi att Europas folk vill att Europeiska unionen ska göra mindre och 
göra det bättre.

ECR-gruppen anser att ett av de bästa sätten att förbättra EU-medborgarnas vardag 
är att främja jobbskapande och ekonomisk återhämtning. EU bör inrikta sig på att 
minska hindren på den inre marknaden, se till att konsumenträttigheter upprätthålls i 
alla medlemsstater, främja små och medelstora företag och förbättra den 
grundläggande infrastrukturen – från den digitala marknaden till transportnäten.

De europeiska nationella demokratiernas rätt att utöva kontroll över 
vem som får resa in i och lämna landet bör erkännas.

VI ÄR EN RÖST FÖR SUNT FÖRNUFT 
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Europeiska unionen bör inriktas på områden där den kan tillföra 
verkligt mervärde.

Principen om tilldelade befogenheter måste slås fast: detta är den grundläggande 
principen att EU endast bör göra det som medlemsstaterna tydligt har bett EU att 
göra. För att uppnå detta är de nationella parlamentens roll avgörande och måste 
stärkas.

Vi stöder åtgärder mot klimatförändringarna – men på ett välavvägt och försiktigt 
sätt som syftar till att lösa problem och inte bara exportera dem. Vi anser att 
förändringar bör planeras realistiskt så att medlemsstaterna kan bygga upp rena 
och hållbara ekonomier som bygger på välstånd och inte på fattigdom.

Europeiska unionen bör inte vara en plats där man gömmer sig för världen och den 
globala ekonomin, utan en plats där medlemsstaterna kan öka sin säkerhet och sitt 
välstånd. EU bör därför vara utåtriktat och söka partnerskap med sina internationella 
allierade för alla medlemsstaters gemensamma bästa.
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ECR-gruppen har en unik plats i Brysselpolitiken som den enda politiska gruppen 
som motsätter sig ytterligare centralisering och skapandet av en europeisk fede-
ral superstat samtidigt som den försvarar de positiva resultat som uppnåtts sedan 
1950-talet. Vi erbjuder en medelväg mellan ytterkanterna mer Europa och inget 
Europa. Vi vill skydda allt som uppnåtts genom det europeiska samarbetet och stå 
emot den farliga riktning som både federalister och gröna extremister vill gå mot. 
Deras fixa idé om att centralisera Europa och införa fler och fler byråkratiska hinder 
– samtidigt som medlemsstaterna marginaliseras – kommer oundvikligen att förs-
vaga dess ekonomi och undergräva dess demokratiska och kulturella grund. Men 
genom att Europas nationella demokratier åter sätts i förarsätet kan vi bygga ett 
Europa som erbjuder en plattform för samarbete och bidrar till att främja Europas 
välstånd och säkerhet för kommande generationer.

VI ÄR EN RÖST FÖR SUNT FÖRNUFT 
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EU är

27
medlemsstater − demokratier

huvudstäder − kulturer − ekonomier
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Det europeiska projektet håller på att tappa kontrollen.

Från slutet av 1950-talet till 1990-talet var Europas politiska struktur balanserad. 
EU-institutionerna hade tydliga men begränsade befogenheter som var underställda 
de suveräna europeiska demokratiernas ledning. Den gamla Europeiska gemens-
kapen hade därför stort värde.

En rad hastigt genomdrivna fördrag efter Maastrichtfördraget 1992 (Amsterdamfördra-
get 1999, Nicefördraget 2002 och Lissabonfördraget 2009) har dock rubbat denna 
balans och lett till en överföring av betydande politisk makt till Bryssel – en makt som 
i allt högre grad utnyttjas utan kontroll och utan verklig ansvarsskyldighet.
Strävan efter en allt fastare sammanslutning är inte längre ett uttryck för hopp om 
samarbete mellan europeiska medborgarna. Det har blivit en dogm för att motivera 
ett centraliserat federalt Europa, som allt mindre respekterar de nationella demokra-
tiernas rättigheter. ECR-gruppen föreslår en medelväg mellan ”mer Europa” och ”inget 
Europa”: Ett nytt hopp för Europas framtid.

Oavsett vad Eurofederalisterna påstår behöver alternativet till ytterligare centralise-
ring inte vara en återgång till internationell anarki.

Vi vill  överväga bättre modeller för samarbete mellan våra 
nationer inom en gemenskap av europeiska stater – att 
återuppbygga en Europeisk union som är en lösare sammanslut-
ning av nationalstater som agerar til lsammans endast när så 
krävs, en alternativ vision som kommer att rädda Europa från 
en federalistisk ideologis klor.

H u r  s e r 
E C R - g r u p p e n  p å 
E u r o p a s  f r a m t i d ?

THE EU IS 27
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Europeiska unionen bör:

– prioritera skapandet av arbetstillfällen och välstånd,

– stödja våra medlemsstater i skyddet av medborgare och gränser,

– respektera medlemsstaternas suveränitet och överge tanken om en 
 universallösning och vara flexiblare när det gäller att erkänna de enskilda 
 omständigheterna i varje nationell demokrati,

– på ett realistiskt sätt utveckla en konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som   
 skyddar vår miljö utan att skapa mer arbetslöshet eller fattigdom,

– göra mindre och göra det bättre genom att förbättra effektiviteten och 
 ändamålsenligheten, genom att fokusera på var den kan tillföra de europeiska  
 medborgarna ett mervärde, genom att minska byråkratin och genom att arbeta  
 med vad som verkligen är viktigt för människor,

– vara utåtriktad och skapa nya ekonomiska och strategiska band över hela 
 världen för vår säkerhet och vårt välstånd.

Europa är en plats där nationer bör främja och slå vakt om sina 
kulturer och traditioner, där frihet, suveränitet och oberoende bör 
försvaras, och där individer, familjer och samhällen bör blomstra.
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Principen att det främst är våra nationalstater som står för känslan av 
kollektiv identitet och solidaritet bör slås fast på nytt. Våra nationella 
demokratier är de främsta politiska enheterna i Europa och är källan 
till unionens demokratiska legitimitet. De är inte underställda den 
Europeiska unionen, utan bör vara dess ledare. De måste åter sättas i 
förarsätet.

Medlemsstaterna 
tar hand om 

vår miljö, och 
skyddar våra 

kulturer.
 Endast genom deras 

demokratier och 
samarbete, 

kan vi 
skapa arbetstillfällen 

och välstånd.
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Ett EU som kopplar samman medborgarna och medlemsstater-
na och låter dem leva, arbeta och resa utan onödiga hinder och 
byråkrati är ett EU som ger valuta för pengarna.

ECR-gruppen är mycket medveten om att varje cent som EU spenderar kommer från 
skattebetalarnas fickor. Därför måste den lagstiftning som läggs fram avseende trans-
portområdet, den inre marknaden och konsumenternas rättigheter vara ändamålsen-
lig och effektiv och erbjuda något som de nationella regeringarna inte kan uppnå på 
egen hand. ECR-gruppen anser att ett av de bästa sätten att förbättra EU-medborgar-
nas vardag är att

– minska hinder på den inre marknaden,

– göra det lättare att köpa och sälja varor och tjänster inom EU, så vi alla får   
 större valmöjligheter och bättre priser,

– se till att konsumenträttigheterna upprätthålls i alla medlemsstater så att vi   
 kan lita på vad vi köper.

För att alla regioner och delar av EU ska kunna dra nytta av denna starkare inre 
marknad stöder vi förbättrad transportinfrastruktur och tillgänglighet. ECR-gruppen har 
framhållit att transportförbindelser av hög kvalitet är grundläggande för Europas 
ekonomiska verksamhet och medborgarnas livskvalitet. Lättillgängliga och väl 
sammankopplade transportnät för både person- och godstransporter är avgörande 
för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning mellan EU:s medlemsstater.

THE EU IS 27

E C R - g r u p p e n 
v i l l  a t t  E U  s k a 
s k a p a  m e r v ä r d e 
f ö r  v å r a  f ö r e t a g .
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ECR-gruppen har varit ledande när det gäller sunt förnuft i 
beslutsfattandet och när det gäller att se til l  att EU – särskilt 
när det gäller små och medelstora företag – genomför testet av 
konkurrenskraften korrekt, för att undvika onödig byråkrati. EU 
behöver reglering som ger företagen lika spelregler samtidigt 
som konsumenterna skyddas, utan att genomförandet blir 
ojämlikt i hela EU.

Som en del av vår strategi för att främja ekonomisk til lväxt och 
välstånd står diskussionen om frihandelns möjligheter och 
utmaningar i centrum för ECR:s politik.

I princip stöder ECR-gruppen öppnandet av den europeiska marknaden för produkter 
från länder utanför EU för att få de bästa avtalen för våra europeiska konsumenter och 
skapa nya möjligheter för våra exportörer. ECR-gruppen anser dock att det är viktigt 
att frihandel och globalisering gynnar alla, och därför måste lagstiftarna vara medvet-
na om effekterna på löner, arbetstillfällen, lokal industri och framtiden för EU:s ekono-
mi när de förhandlar om internationella handelsavtal. 

Sådana avtal ska ingås med omsorg för att säkerställa att handelspartnerskapet är 
rättvist och att inga sektorer eller regioner förbigås. Det är viktigt att vi skyddar vissa 
EU-sektorer från chockeffekter. Därför stöder vi ett begränsat och kontrollerat öpp-
nande av våra hemmamarknader för produkter från länder utanför EU, samtidigt som 
det säkerställs att EU:s produkter får större tillgång till marknader utanför EU, för våra 
mest populära exportvaror. Vi anser att EU:s frihandelsavtal måste gynna konsumen-
terna genom att erbjuda dem fler valmöjligheter, även när det gäller tjänster, och ökad 
rörlighet för anställda i företag.

THE EU IS 27

E C R - g r u p p e n 
v i l l  a t t  E U  s k a 
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Ett EU som kopplar samman sina medborgare och dess 
medlemsstater och låter dem leva, arbeta och resa utan onödiga 
hinder och byråkrati är ett EU som ger ett mervärde.



E C R - g r u p p e n 
s t r ä v a r  e f t e r  i n r e 
o c h  y t t r e  s ä ke r h e t

ECR-gruppen i Europaparlamentet har hela tiden varit en röst för 
realism när det gäller att stärka Europas inre och yttre säkerhet.

Vi anser att ett snabbt och grundligt informationsutbyte mellan medlemsstaternas bro-
ttsbekämpande myndigheter är avgörande i kampen mot gränsöverskridande brotts-
lighet, it-brottslighet och terrorism. Att skydda Europas medborgare mot hot om våld 
och kriminalitet måste vara en prioritering för Europeiska unionen. Vi anser att invan-
dringsnivån till EU måste bli mer hållbar. 

Först och främst behöver vi ett migrationssystem som respekterar medlemsstaternas 
och deras medborgares röst och önskemål. För att EU:s migrationssystem ska vara 
hållbart måste det stödjas fullt ut av alla medlemsstater och folk i Europa. EU kan inte 
fortsätta att tvinga fram ett invandringssystem som endast stöds av ett fåtal av dess 
medlemsstater. Ett system för samarbete i stället för tvång måste ha företräde.
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I  stället bör EU inrikta sig på de grundläggande principerna. 
ECR-gruppen anser att en mer hållbar invandringsnivå til l  EU 
kan uppnås om vi

– tillhandahåller mer stöd till medlemsstaterna för att skydda EU:s yttre gränser,

– återsänder fler asylsökande som fått avslag till deras ursprungsland,

– bekämpar missbruk av EU:s asylsystem,

– stärker Frontex roll,

– antar åtgärder som omfattar hela EU och som stöds av alla medlemsstater,

– och fortsätter att samarbeta med tredjeländer om ingående av samarbetsavtal  
 som hindrar migranter från att göra den livsfarliga resan över Medelhavet till EU.
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S k y d d a  d e n 
g l o b a l a  m i l j ö n 
t i l l  e n  ko s t n a d 
s o m  v i  h a r  r å d  m e d
Det är rätt att EU och dess globala partner tar itu med frågor som 
klimat, återvinning, avfall, utsläpp och föroreningar, l ivsmedelsk-
valitet och livsmedelstrygghet, men EU måste anta förnuftiga och 
hållbara lösningar som inte medför onödiga och kostsamma bör-
dor för företag och enskilda medlemsstater.
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Bördan får inte läggas oproportionerligt på vissa av medlemss-
taterna. I stället för att fastställa alltmer orealistiska mål som 
aldrig kommer att uppnås eller genomföras ordentligt stöder 
ECR-gruppen en ambitiös, stegvis och förnuftig strategi som alla 
medlemsstater kan stödja.

I  skyddet av den globala miljön 
måste vi sträva efter att 
säkerställa ett hållbart välstånd 
och inte en ständig fattigdom.
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F ö r b ä t t r a  u n i o n e n s 
e f f e k t i v i t e t  o c h 
ä n d a m å l s e n l i g h e t 
Ökad demokratisk ansvarsskyldighet och transparens är centra-
la mål för ECR-gruppen för att garantera att Europeiska unionen 
reformeras.

Utan ökad transparens och ansvarsskyldighet för EU:s 
institutioner, byråer, budget och politik kommer allmänhetens 
tro på och förtroende för EU att fortsätta att urholkas.

ECR-gruppen tror på att ställa de svåra frågorna och se till att Europeiska kommissio-
nen hålls ansvarig för genomförandet av EU:s budget. Om EU ska kunna genomföra 
djupgående och meningsfulla reformer för att fungera bättre för medborgarna måste 
Bryssel och dess politiker först identifiera vad som inte fungerar, kritiskt utvärdera 
befintliga program och erkänna vad som tidigare har gått fel. Först då kan vi bygga en 
bättre och starkare framtid för EU.
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Genom att EU-medel används för att uppmuntra privat 
företagande och ekonomisk til lväxt i utvecklingsländer runt om i 
världen minskar EU fattigdomen, skapar framtida handelspartner 
och bidrar samtidigt til l  att stödja demokratisk stabilitet och 
mänskliga rättigheter.

Den banbrytande idén att använda privata företag för att bidra till att minska fattigdo-
men runt om i världen var en idé som lades fram av ECR-gruppen.

ECR-gruppen är stolt över att vi har fått Europeiska kommissionen att frångå kortsikti-
ga lösningar och bidrag, och i stället gå mot ett system som hjälper länder och samhä-
llen att långsiktigt bygga upp starkare ekonomier och industrier.

Genom att använda denna fond för att tillhandahålla pengar till privata företag i utvec-
klingsländerna bidrar vi till att öka innovationen i utvecklingsländerna, ge människor 
värdighet genom arbete och ta itu med en grundläggande orsak till massmigration till 
EU – fattigdom.

Först då kan vi bygga en bättre och starkare framtid för EU.
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ECR-gruppens insatser för att skapa ett EU med global öppenhet 
sträcker sig längre än bara til l  handel med nationer i hela 
världen, och strävar efter att skapa en friare och mer demokratisk 
värld för alla.

ECR-gruppen har sett till att den svåra situationen för förföljda kristna satts högt på 
EU:s utrikespolitiska dagordning. Runtom i världen ökar förföljelsen av kristna. Mer än 
någon annan grupp är kristna utsatta för religiöst våld. Detta är en situation som länge 
har ignorerats i EU:s utrikespolitik, men ECR-gruppens ledamöter hör till dem som har 
efterlyst fler åtgärder. Vi kommer att fortsätta att kämpa för fler åtgärder för att hjälpa 
dem som förföljs på grund av sin tro.

S k y d d  a v  d e m o k r a t i 
o c h  r e l i g i o n s f r i h e t  i 
h e l a  v ä r l d e n
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Skyddet av frihet och mänsklig värdighet står i centrum för 
ECR-gruppens utrikespolitiska mål. ECR-gruppen fortsätter att se 
til l  att Europaparlamentets agenda för mänskliga rättigheter 
respekterar nationella intressen och maximerar hela EU:s 
kollektiva makt när det gäller att se til l  att tredjeländer uppfyller 
sina internationella skyldigheter. Vi stöder de insatser som görs 
av alla i världen som kämpar för frihet.

ECR-gruppen anser inte att EU behöver en centraliserad 
utrikespolitik för att uppmärksamma viktiga internationella frågor 
och påverka kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Skyddet av frihet och 
mänsklig värdighet står i 
centrum för ECR-gruppens 
utrikespolitiska mål.
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Gruppen Europeiska konservativa och reformister är medveten om det 
brådskande behovet av att reformera EU på ett sätt som bygger på 
eurorealism, öppenhet, ansvarsskyldighet och demokrati, med respekt 
för våra nationers suveränitet och inriktning mot ekonomisk 
återhämtning, til lväxt och konkurrenskraft. Gruppen har därför 
följande gemensamma principer:

– Fritt företagande, fri och rättvis handel och konkurrens, minimal reglering, lägre  
 beskattning och liten offentlig förvaltning som de yppersta katalysatorerna för  
 individuell frihet och personligt och nationellt välstånd.

– Frihet för individen, mer personligt ansvar och större demokratisk 
 ansvarsskyldighet.

– Hållbar, ren energiförsörjning med tonvikt vid energitrygghet.

– Vikten av familjen som samhällets grundval.

– Nationalstatens suveräna okränkbarhet, motstånd mot EU-federalism och 
 förnyad respekt för verklig subsidiaritet.

– Det allt överskuggande värdet av en transatlantisk säkerhetsförbindelse genom  
 ett vitaliserat Nato, och stöd för unga demokratier i hela Europa.

– Effektivt kontrollerad invandring och ett slut på missbruket av asylförfaranden.

– Effektiva och moderna offentliga tjänster och lyhördhet för behoven hos såväl  
 landsbygdssamhällen som tätortssamhällen.

– Ett slut på överflödig och överdriven byråkrati, och engagemang för större insyn  
 och redlighet i EU-institutionerna och i användningen av EU-medel.

– Respekt och lika behandling för alla EU:s medlemsstater, nya som gamla och   
 stora som små.
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Likvärdig 

behandling av alla 

medlemsstater.
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Att göra mindre, 

på ett bättre sätt.

VI ÄR EN RÖST FÖR SUNT FÖRNUFT 

  –  35  –  EUROPEISKA KONSERVATIVA OCH REFORMISTER



The EU  is 27

www.ecrgroup.eu

ecrgroupeu

ecrgroup

ecrgroupeu

OUR SOCIAL MEDIA


