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Præambel

001. Den Europæiske Union og dens medlemsstater står over for en række alvorlige og hidtil
usete udfordringer. På den anden side står de også overfor store nye muligheder. Hvis
udfordringerne fortsætter med at forblive ubesvarede og muligheder uudnyttede, risikerer
Europa en permanent krise, stagnation og tilbagegang. Men hvis vi tage udfordringen op og
udnytter vores potentiale rigtigt, kan vi lægge krisen bag os og føre Europa til større styrke og
velstand.

002. Vores politiske familie er drivkraften i den europæiske integration. De europæiske
kristelige demokrater grundlagt i 1976 - som den første europæiske parti - Det Europæiske
Folkeparti. Det er blevet centrum- og centrum-højrepartiet. Efter afslutningen af den kolde krig
for to årtier siden, var vi med til at lægge grunden til et Europa som i sandhed var samlet og
frit. 1990'erne var et årti præget af konsolidering af integrationen og forberedelse af en hurtig
udvidelse af de euro-atlantiske institutioner. Det årti blev styret af en følelse af optimisme om
den globale spredning af liberale demokratier og den sociale markedsøkonomi. EPP var på
forkant med denne udvikling. Derfor afspejler vores 1992 Athen-program om grundlæggende
principper denne ånd, ligesom Berlin-erklæringen 2001 ”En union af værdier” afspejler den
udvidede EPP-familie på tærsklen til de central- og østeuropæiske demokratier optagelse i
Unionen.

003. Overalt i verden forsætter udfordringerne med bekæmpelse af fattigdom, vold, den
manglende respekt for den menneskelige værdighed og for menneskerettighederne. Desuden
er der i årtiet efter år 2000 opstået nye udfordringer. Vesten befinder sig i en hidtil uset og
intensiveret global konkurrence med nye økonomiske magter. Mens de demokratiske ideer
spredes i nogle dele af verden, er forklædte autoritære styrer og fundamentalistisk, antivestlig
tankegang er blevet yderligere intensiveret andre steder. Denne situation kræver et endnu
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tættere transatlantisk

partnerskab. Klimaforandringer, miljøødelæggelse,

udpining af

naturressourcer, bølger af migration, global markedsvolatilitet, svigtende stater, terrorisme og
transnationale kriminelle netværk kræver bedre samarbejde på globalt plan.

004. Den Europæiske Union, efter at have reformeret sine strukturer i en lang og kompliceret
proces, står nu over for nødvendigheden af fundamentalt at forbedre sin økonomiske og
politiske styring. Den skal også genvinde sin konkurrenceevne og bæredygtig og
inkluderende vækst samt fortsætte bestræbelserne på at øge borgernes tillid til EUinstitutionerne og det europæiske projekt. Konfronteret med flere demografiske udfordringer,
står EU og dets medlemsstater nu over for en tidsalder med gældsreduktion af hidtil uset
omfang. Disse udfordringer tæller blandt andet aldrende befolkninger, nødvendigheden af at
integrere et stort antal indvandrere mere effektivt og hurtigt ofte med teknologibaserede
ændringer i samfundet, og at give yngre generationer muligheder. Civilsamfundet og
civilsamfundsorganisationer bliver vigtigere end nogensinde før.

005. Alle disse udfordringer, globale og europæiske, kollektive og individuelle, kan kun
adresseres på en vellykket måde med basis i grundlæggende værdier. Disse værdier er
forblevet den samme i de sidste to årtier. EPP har næsten fordoblet antallet af
medlemspartier siden 2000. Det er især center og centrum-højre partier fra Central- og
Østeuropa, der har tilsluttet sig EPP, øget den politiske rækkevidde af vores familie, og
beriget den med friske idéer, der tager deres oprindelse i deres historiske erfaringer. Efter at
have medvirket til befrielsen af deres lande fra kommunismen er de mere end nogen klar
over, at frihed og menneskerettigheder ikke kan tages for givet og at disse skal beskyttes
hver dag. Sammen i en politisk familie, som nu er bredere end nogensinde, bekræfter vi
derfor vores engagement i de fælles EPP-kerneværdier.

006. Disse værdier er: værdien af et menneskeliv i alle faser af dets eksistens, frihed og
ansvar, lighed og retfærdighed, sandhed, solidaritet og nærhedsprincipper. Udgangspunktet
for disse værdier er det kristne billede af mennesket. Opnåelse af den fælles bedste er det
endelige mål. Et stærkt civilsamfund er nødvendigt for at kunne implementere disse værdier. I
stræben efter disse styres vi af fornuft og historiske erfaringer. Vores politiske og
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samfundsmæssige valg er inspirerede af det konstante behov for forandring og korrekt brug
af værktøjer til at opnå denne ændring, samt en respekt for historien og for den måde, vores
værdier er blevet anerkendt, og deres fortolkning udviklet.

007. Vi er overbeviste om, at uden et stærkere EU på dette tidspunkt vil det fælles bedste
ikke kunne opnås, og vores kerneværdier ikke kunne gennemføres. Til denne Union er liberalt
demokrati og den sociale markedsøkonomi de definerende karakteristikas. En stærkere EU
kræver mere samarbejde og med hensyn til nogle spørgsmål også at fastholde og udbygge
brugen af fællesskabsretlig samarbejde i EU beslutningstagning. Støtten fra vores borgere til
det europæiske projekt vil være afgørende for dens fremtidige succes. Yngre generationer
ofte tager fred, velstand og sikkerhed for givet, og vi er derfor nødt til at forklare mere
effektivt, at den fred og fremgang er vi nu nyder lige nu i største omfang siden slutningen af
Anden Verdenskrig, er et resultat af kloge og modige politikker. Disse politikker har lagt
grundstenen til den Europæiske Union, og har opretholdt dens videre udvikling. Vi er
ligeledes nødt til at forklare, at de økonomiske fordele, der stammer fra den europæiske
integration i høj grad opvejer omkostningerne.

008. Kombineret udgør disse kerneværdier og instrumenter et samlet hele, der adskiller os fra
alle vores politiske konkurrenter. Socialisme og radikal økologi giver ikke samme prioritet til
frihed, personligt ansvar og nærhedsprincipper. Libertarianisme forsømmer solidaritet og
iboende værdier. Populisme og radikal økologi er på harmonerer ikke med fremskridt,
demokrati og social markedsøkonomi. Populisme, nationalisme og EU-skepsis er uforenelige
med et stærkt og effektivt EU, der er i stand til at tackle fremtidens udfordringer.

009. Den Europæiske Union har stået over for en alvorlig økonomisk krise, som har sine
rødder i årtiers overforbrug, nogle medlemsstaters manglende konkurrenceevne, forkerte
fremgangsmåder og den manglende regulering på de finansielle markeder og utilstrækkelige
mekanismer til at løse fundamentale problemer i medlemsstaterne og på europæisk plan. For
at vende tilbage til en bæredygtig økonomisk vækst og sikre en god fremtid i hele EU, er vi
nødt til at få flere mennesker til at arbejde og at arbejde længere. Dette er kun muligt baseret
på de værdier vores politiske familie besidder værner om. Vi bliver nødt til at videreudvikle
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den Økonomiske og Monetære Union, at styrke den økonomiske forvaltning og at udvikle
bedre og mere effektive koordineringsinstrumenter til skattemæssige og tværnationale sociale
politikker. Og vi bliver nødt til hele tiden at arbejde på at øge vores konkurrenceevne på de
globale markeder, samt frigøre ubrugt vækstpotentiale på protektionistiske og fragmenterede
markeder fra overregulering og bureaukrati. Vi ved at alt dette ikke vil være let, men hvis
vores politiske familie ikke tackler disse udfordringer, er der ingen andre, der vil.

010. For tyve år siden var Europa triumferende. I mellemtiden har nye risici akkumuleret sig,
men der er gjort enorme fremskridt i at gøre Europa mere stabilt og velstående. Vores
politiske familie har spillet, og vil fortsætte med at spille, den ledende rolle i denne proces. Vi
har været og vil være i stand til at gøre det ved at holde os til vores kerneværdier og samtidig
tilpasse vores strategier til udfordringerne i dag og i morgen. Vores fremtidige opgaver er at
styrke Europas følelse af formål og retning og til at bekræfte disse værdier, at anvende dem
på de udfordringer og muligheder som vi bliver udsat for, og ud fra disse værdier at udvikle de
politiske strategier, der vil hjælpe EU til at overvinde dette kritiske tidspunkt. Sammen kan vi
opbygge et Europa, der er stabilt, fri og velstående, sikkert for vores børn og godt for verden.

Del I: Værdier

Mennesket som begreb

101. Vi, medlemmerne i EPP, bekræfter den umistelige værdighed ethvert menneske har fra
begyndelsen og i alle faser af dens eksistens. Vi betragter mennesket som subjektet og ikke
objektet i historien. I erkendelse af jødisk-kristne værdier og græsk-romerske arv som vores
fundament, betragter vi enhver mand og enhver kvinde som et unik menneske, der som
person er uerstattelige, helt ureducerbar, fri af natur, og åben for transcendens. I
særdeleshed erklærer vi, at alle mænd og alle kvinder har den samme medfødte værdi og
vigtighed og er derfor lige af natur. De deler samme rettigheder og pligter.

102. Vi lægger stærkt vægt på en passende balance mellem tradition og modernitet. Faktisk
supplerer de hinanden. På den ene side respekterer vi de afgørende institutioner og værdier i
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europæisk historie og stabiliteten og sammenhængskraften i samfundet. På den anden side,
er vi styret af de to grundlæggende begreber, der ligger til grund for moderniteten: Fremskridt,
tanken om at vi kan og skal arbejde for en bedre fremtid gennem konstant forandring og
europæiske oplysning og at bruge fornuft til at frigøre os fra alle selvforskyldt afhængighed.

103. Fordi folk er frie, ansvarlige og indbyrdes afhængige, tager de del i opførelsen og
forbedring af samfundet.

104. Frihed er iboende i menneskets natur. Det betyder, at enhver person har ret og pligt til at
være fuldt ansvarlige for deres handlinger og til at dele ansvaret med deres nabo og med
resten af jorden med hensyn til integriteten af den skabte verden.

105. Fremskridt er resultatet af flere forsøg på at opnå det fælles bedste via forskellige veje,
gennem forsøg, fejl og dialog. Sandhed er ikke automatisk tilgængelig for mennesker og
mennesket er af natur fejlbarlig. Derfor anerkender vi, at det er umuligt for nogen at forestille
sig, for ikke at tale om konstruere, et perfekt samfund fri for smerte eller konflikt. Vi afviser
enhver form for totalitarisme baseret på en sådan stræben. Ethvert menneske er i stand til at
holde, forfølge og revidere sit eget opfattelse af hvad, der er godt. De demokratiske samfund
behandler mennesker med forskellige opfattelser af, hvad det gode er, med lige respekt og
interesse, forudsat at de er udtrykt med tolerance og at de er demokratiske.

106. EPPs ideer og politiske aktivitet er baseret på grundlæggende, indbyrdes afhængige,
lige vigtige og universelt gældende værdier: frihed og ansvar, grundlæggende lighed,
retfærdighed, sandhed og solidaritet, samt nærhedsprincippet. Vi anser disse værdier som
universelle, ikke udelukkende vestlige, selvom de historisk er opstået i Vesten og udviklet i
dialog med andre kulturer. Dette refererer især til ligestilling mellem kvinder og mænd,
adskillelsen mellem statslige myndigheder og religiøse institutioner, magtens tredeling,
demokrati og retsstaten.
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Frihed og ansvar

107. I mere end to årtier har vi levet i et Europa, der er mere forenet og friere end nogensinde
før. Dette skyldes dels en proces med europæisk integration, som har været en succes ud
over alle forventninger. Men det skyldes også befrielsen af Central- og Østeuropa fra den
totalitære kommunisme og af dele af Sydeuropa fra autoritært styre. Oplevelsen af at blive fri
for totalitarisme og diktatur, og for at blive berøvet grundlæggende individuelle og politiske
rettigheder og at kæmpe for frihed, at sætte personlig trivsel og nogle gange liv i fare, har
beriget hele Europa. I vores politiske familie har det konsolideret en uigenkaldelig forpligtelse
til menneskets frihed og en urokkelig afvisning af totalitære og autoritære styrer. Selv efter
20 år skal og bør den indsats, som disse parter, der arbejder i de tidligere kommunistiske
lande gennemfører og opretholde de demokratiske værdier ikke lempes på grund af
indlejrede og vedvarende autokratiske traditioner eller på grund af en forstilt konvertering til
europæiske standarder af arvingerne til tidligere kommunistiske parter.

108. Vi mener, at ægte frihed betyder selvstændighed og ansvar, ikke uansvarlig
uafhængighed. Ægte retfærdighed og solidaritet kan ikke eksistere medmindre eksistensen af
frihed er accepteret af alle som en væsentlig forudsætning.

109. Ifølge dette koncept deler alle ansvaret den skabte verdens integritet. Personer, grupper,
fællesskaber, folkeslag, nationer og stater er derfor ansvarlig for deres handlinger over for
ethvert nulevende og fremtidigt menneske, som alle er unikke dele af den skabte verden.

110. Derfor forsøger EPP at gøre det muligt for alle i deres daglige tilværelse at nyde godt af
de umistelige rettigheder, der er anerkendt som tilhørende alle. Dette indebærer både retten
til at udvikle og bruge deres gaver, talenter og evner fuldt ud og på den anden side,
forpligtelsen til at tilbyde disse til samfundet og på alle tidspunkter at søge at anvende de
værdier til retfærdighed og solidaritet i forholdet til andre.

111. Myndigheder får deres legitimitet fra kravet om at etablere de rette betingelser for alles
personlige udvikling, individuelt såvel som i forbindelse med fællesskaber. Enhver
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myndighed, offentlig såvel som privat og uanset på hvilket niveau det opererer, skal derfor
under alle omstændigheder beskytte den almene interesse og menneskehedens fælles
bedste med særlig opmærksomhed på de fattigste og de mest sårbare.

112. Den fælles bedste må ikke forveksles med summen af individuelle interesser. Dog skal
disse interesser altid være forenelige med en behørig respekt for rettighederne for hver
person: individuelle, borgerlige og politiske, økonomiske og sociale, religiøse, kulturelle og
kollektive.

113. Folks selvbestemmelsesret og den frie udøvelse af deres legitime rettigheder kan ikke
påberåbes til at nægte en enkelt person udøvelse eller brug af hans eller hendes
grundlæggende rettigheder eller til at lede folket på voldens vej.

114. Denne respekt for andres frihed og lighed bør efter EPPs mening, også anerkendes i
den måde, vi behandler, diskuterer og kommunikerer med hinanden på, især i den offentlige
debat, uanset andres mening og overbevisning, og i den måde vi refererer til andre grupper,
deres overbevisning, mindretal og institutioner på.

115. Vi mener, at det er nødvendigt at respektere retten til militærnægtelse.

Værdighed og de grundlæggende ligestilling

116. Alle mennesker har samme rettigheder, fordi de er udstyret med samme værdighed
baseret på den menneskelige natur. I forholdet til andre er hver persons frihed derfor
begrænset af en respekt for andres frihed og værdighed som følge af anerkendelsen af
denne grundlæggende lighed. Uanset forskelle med hensyn til gaver, talenter og evner, skal
hver person være i stand til at opnå personlig udvikling i frihed og lighed uagtet hans eller
hendes oprindelse, køn, alder, race, seksuel orientering, nationalitet, religion, overbevisning,
social status eller helbredstilstand.
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Retfærdighed

117. Med begrebet retfærdighed følger, at de nødvendige betingelser for enkeltpersoner og
også deres lokalsamfund til at gøre brug af deres frihed, afhængig af deres karakter og
formål, skal sikres på alle tidspunkter. Det er karakteristisk for retfærdighed at det tilkommer
hvert individ aktivt at stræbe efter større lige muligheder og et liv i samfundet baseret på
gensidig respekt. Det er statens, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets ansvar gennem
lovgivning, partnerskaber og deltagelse på alle niveauer - private, nationale og internationale at sikre social retfærdighed.

118. En dimension af retfærdighed er respekt for loven og dens upartiske anvendelse.
Borgerne skal være lige for loven. Loven er i konstant udvikling i harmoni med dynamikken i
samfundet og de tekniske fremskridt, men de skal altid respektere den menneskelige
værdighed og menneskerettighederne, og den skal være frit accepteres af mennesker og
deres lokalsamfund.

119. Love skal udvikle sig på grundlag af almindelig respekt for menneskets grundlæggende
og ubestridelige rettigheder, som defineret i menneskets og borgerens rettigheder fra 1948,
den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950 og chartret om Den Europæiske
Unions grundlæggende rettigheder som bekræftet i Lissabontraktaten af 2009.

120. Retfærdighed kan ikke være vilkårlig eller forveksles med flertalsdiktatur. Det kræver
respekt for mindretal, for hvem intet flertal kan benægte den frie udøvelse af sine rettigheder.
Det kræver at give afkald på indførelsen af foranstaltninger og politikker, som ikke er
forenelige med grundlæggende menneskerettigheder.

Solidaritet

121. Retfærdighed og solidaritet er uløseligt forbundet med hinanden. Da alt hvad der sker
med én person har konsekvenser for andre, betyder solidaritet en bevidsthed om indbyrdes
afhængighed og indbyrdes forbindelse mellem mennesker. Det betyder også praktisk
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handling, at dele, effektiv bistand, og rettigheder og pligter i forhold til enkeltpersoner og
deres lokalsamfund.

122. Solidaritet er et fælles ansvar: den stærke skal hjælpe, de der er i nød, der omvendt er
nødt til at gøre en indsats selv for at forbedre deres situation i henhold til deres evner.

123. Med bekræftelsen af menneskehedens samhørighed i tid og rum, ser vi solidaritet ikke
kun som horisontalt mellem mennesker i alle generationer og alle steder, men også lodret
med henvisning til retmæssige interesser i fremtidige generationer og med respekt for den
skabte verden.

124. Solidaritet starter hjemme i familien, og er uundværlig for det fælles bedste for
fællesskaber, nationer og EU som helhed. Subsidiaritetsprincippet kræver, at solidaritet altid
er balanceret med begreberne individuelt ansvar og selvrealisering. Solidaritet og afvisningen
af grådighed er i globaliseringens tidsalder et udtryk for anerkendelse af det globale fælles
bedste. Den indbyrdes afhængighed og fælles politiske skæbne i EU-medlemsstaternes
kalder på europæisk solidaritet. Institutionaliseret solidaritet mellem EU-medlemsstaterne bør
dog pålægge medlemsstaterne at påtage sig deres juridiske ansvar.

Respekt for Jordens integritet og den skabte verden

125. Vi er imod den ureflekterede og uretfærdige udnyttelse af jorden, uden respekt for
naturens begrænsede reproducerende potentiale. Vores opfattelse af mennesket kræver
ansvarlig forvaltning af jorden med henblik på at opfylde alles berettigede behov og forbedre
levevilkårene og livskvaliteten for alle, samtidig med at sikre en bæredygtig udvikling for at
beskytte kommende generationers legitime rettigheder. Dette indebærer, i henhold til
forsigtighedsprincippet at afholde sig fra politikker og praksisser, hvis fremtidige
konsekvenser vi ikke kan overskue. Vi tilskynder ny teknologi, forskning og innovation, da
disse er nøglen til en bæredygtig udvikling. EU skal spille en ledende rolle på dette område.
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126. Derfor bør vi fuldt ud udøve vores personlige, nationale og europæiske ansvar i
forbindelse med håndteringen af klimaforandringer, og vi bør arbejde på alle niveauer for at
afbøde denne forværring og tilpasse sig dens konsekvenser.

127. Høje miljømæssige og sociale standarder er en forudsætning for gode levevilkår. Vi tror
på at folk selv har en sund dømmekraft. Love bør skabe en passende ramme for en
informeret og begrundet beslutning.

Nærhed og mangfoldighed

128. Vi mener, at demokrati er en afgørende forudsætning for livet for mennesker som
borgere og for velstående samfund. Demokrati er altid baseret på retssamfundet, en
magtdeling og frie valg. Borgernes deltagelse i det offentlige liv og i beslutninger, der vedrører
alle, repræsenterer et væsentligt element i demokratiet. Vi anser borgernes deltagelse på alle
niveauer som et uundværligt middel til at opnå et ægte demokrati.

129. Nærhedsprincippet betyder, at magten skal udøves på det niveau, hvor det er både mest
effektivt og tættest på borgerne, forudsat at det effektivt kan udnyttes på det niveau.
Politikker, foranstaltninger og lovgivningsmæssige rammer, der er mest effektive på
europæisk plan skal overføres til EU, mens opgaver, der kan udføres på passende vis på et
lavere niveau ikke skal overføres til et højere niveau. Alle forvaltningsniveauer i EU skal
samarbejde med åbenhed i at fuldføre disse opgaver.

130. De grænser, som sættes af nærhedsprincippet bidrager også til en specifik deling af
magten ved at forhindre deres koncentration. Vi forestiller os et stærkt bottom-up-system, der
går fra selvstændige individer og familier og deres organisationer, lokalsamfund, byer,
regioner og medlemsstater op til niveauet for Den Europæiske Union.

131. Hvis regeringerne krænker grundlæggende menneskerettigheder, har det internationale
samfund af stater ansvaret for at træffe beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af traktater,
konventioner, aftaler og andre tekster, og endog ved kodificering af en forpligtelse til at gribe
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ind ved hjælp af gradvist mere og mere alvorlige, men forholdsmæssige midler til stoppe
overtrædelserne, der er omfattet af streng international, demokratisk kontrol.

132. Den eksistensberettigelse staternes suverænitet har, er at sætte dem i stand til at sikre
det fælles bedste sammen med trivsel og udvikling af deres befolkninger, og at forsvare og
genindsætte den internationale retlige orden, der respekterer den menneskelige værdighed.
Det betyder imidlertid også, at stater skal dele deres suverænitet i overnationale og
internationale organisationer, når de ikke kan gøre en effektiv indsats hver for sig. De skal
kombinere deres evner i internationale og globale partnerskaber og konventioner.

Vores vision for samfundet

133. Vores værdier bør vejlede den politiske orden samt de økonomiske, sociale og kulturelle
områder.

134. Økonomisk udvikling baseret på bidrag fra hver enkelt person kan ikke skabe trivsel og
fred, medmindre dens frugter deles med henblik på at forbedre levevilkårene for hver person
og hans eller hendes personlige udvikling. Det er grunden til, at vi går ind for den sociale
markedsøkonomi og skal understøtte og udvikle bæredygtig solidaritet og ansvarlighed.

135. Det er nødvendigt at være på vagt over for faren for, at misbrug af økonomisk magt
resulterer i hæmning af frihed, i ulighed eller uretfærdighed. Det er derfor vigtigt at sikre
konkurrencen mellem markedskræfterne samt at fremme solidaritet og social retfærdighed.

136. Nærhedsprincippet kommer ikke kun til udtryk lodret i det politiske system, men også
horisontalt i samfundet, baseret på den forudsætning, at samfundet kan konstrueres i frihed.
De

offentlige

myndigheder

skal

derfor

respektere

menneskerettighederne

og

de

grundlæggende frihedsrettigheder, anerkende og støtte sociale gruppers relative autonomi og
ikke erstatte det private initiativ, medmindre sidstnævnte er svagt eller ikke-eksisterende. I
samme ånd opfordrer Det Europæiske Folkeparti til et levende civilsamfund gennem
aktiviteter udført af ngo'er og oprettelsen af foreninger. Vi mener også, at EU bør fremme
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direkte

forbindelse

til

sammenslutninger

af

producenter,

forbrugere,

fagforeninger,

økonomiske kamre og andre samfundsøkonomiske og samfundsmæssige aktører.

Den sociale markedsøkonomi

137. Den sociale markedsøkonomi som et koncept blev udviklet i Europas mørkeste time i
1930'erne og 1940'erne, som en modgift til krise, totalitarisme og krig. Det byggede videre på
koncepter og politikker, som blev udviklet i det nittende århundrede og de første årtier derefter
af samfundsmæssige organisationer og kirker. Den sociale markedsøkonomi er først og
fremmest et yderst politisk koncept til at beskytte menneskers frihed gennem bevarelse og
udvikling af markedet. Det har fundet sit klareste udtryk i de Kristelige Demokraters politikker i
de første årtier af efterkrigstidens Europa og det repræsenterer et grundlæggende princip i
vores politiske familie. Det er en økonomisk og social orden, forankret i traktaterne, og som
forener personlig frihed, privat ejendomsret og fri markedskonkurrence med sociale
rettigheder, offentlighedens interesse, og en bæredygtig udvikling. Vores politiske familie skal
igen understrege arbejdsetikken og iværksætteri, som gør det muligt for alle at være
selvforsynende. EPP går ind for en stærk social dialog og anerkender den vigtige rolle, som
arbejdsmarkedets parter spiller.

138. De svageste i vores samfund fortjener solidaritet, så længe de ikke kan forsørge sig selv.
Denne politik bør dog aldrig være i modstrid med det grundlæggende princip om personligt
ansvar i et konkurrencepræget marked. Efter oplevelsen af en alvorlig verdensomspændende
finansiel og økonomiske krise, må det være vores topprioritet at fremme og styrke
principperne for den sociale markedsøkonomi på europæisk og globalt plan i en stadig mere
forbunden global økonomi. Markederne skal arbejde så frit som muligt og det er nødvendigt at
afskaffe illoyale og protektionistiske foranstaltninger mod fri konkurrence og frihandel.

139. En social markedsøkonomi på europæisk og globalt plan skal være baseret på
princippet om miljømæssig bæredygtighed. Det indebærer en stadig større vægt på
vedvarende energikilder, at udfase ikke-bæredygtig energiproduktion, energieffektivitet,
bevarelse af biodiversitet, bevarelse og regeneration af naturressourcer (vand, luft og jord).
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Det betyder også, at den økonomiske vækst bør støtte de faktorer, der øger borgernes
livskvalitet.

Religion og politik

140. Vi, de deltagende parter i EPP, bekræfter den forbindelse, der eksisterer mellem de
kristne værdier baseret på evangeliet og den kristne kulturarv og de demokratiske idealer om
frihed, grundlæggende lighed mellem alle mennesker, social retfærdighed og solidaritet.
Samtidig understreger vi adskillelsen mellem kirke og stat, og det er nødvendigt at skelne
mellem rollerne for kirken og staten i samfundet, såvel som mellem religion og politik.
Evangeliet er ikke en politisk platform. Men den ovennævnte skelnen skal aldrig begrunde,
udelukkelse af kirker fra det offentlige rum eller fører til nedvurdering af behovet for konstant
dialog og interaktion mellem den politiske og den religiøse sfære. Denne dialog skal styrkes.
EPP hilser artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og betragter det
som et vigtigt redskab, for eksempel, når der beskæftiger sig med spørgsmålet om forfølgelse
af kristne og andre religiøse grupper i verden. Den religionsfrihed, herunder retten til
konvertering eller ikke at have nogen religion, er på lige niveau med andre grundlæggende
menneskerettigheder.

141. I erkendelse af de græsk-romerske og jødisk-kristne rødder i vores civilisation og
oplysningstiden som inspirationskilder ønsker vi at positionere os hovedsageligt som et
værdiparti uden konfessionelle bindinger. Dette gælder både for dem af os, der tror på Gud
som kilde til sandhed, retfærdighed, godhed og skønhed, og som mener, at menneskeheden
opfordres til at bidrage til Guds skaberværk og frihed, samt dem, der ikke deler denne tro,
men som overholder de samme universelle værdier som følge af andre kilder.

142. Hvis vi afviser, glemmer, forsømmer eller udvander vores værdier, vil Det Europæiske
Folkeparti ikke være mere end et instrument af magt, uden sjæl eller fremtid, og samtidig
mister vi det universelle og originale budskab, som er baseret på en helhedsvurdering af
ethvert menneskes og livet i samfundets irreducerbare kompleksitet.
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Del II: Nye udfordringer for vores samfund

201. Det europæiske projekt, for hvilke de partier, der indgår i EPP var pionerer og den
drivende kraft, forbliver endnu uafsluttet. Efterkrigstidens Europa er blevet rekonstrueret, krig
er blevet en fjern trussel, udviklingen hen imod totalitarisme er vendt, kontinentet har været
næsten forenet og er blevet fredeligt og mere velstående end nogensinde. Men der er ingen
grund til at hvile på laurbærrene.

202. Det 21. århundrede tilbyder ikke kun dramatiske nye muligheder, men skaber også
udfordringer og trusler. Globaliseringen kræver et alsidigt svar, men det skal være en stærk
og sammenhængende europæisk reaktion. De enorme magtforskydninger i økonomi og
geopolitik kræver en ny fælles indsats for innovation og kompetence baseret på værdier og
langsigtede visioner og strategier. Den demografiske udvikling, klimaændringer, trusler mod
fødevaresikkerheden, svind i biodiversiteten og nye mangelsituationer gør vidtrækkende
forandringer uundgåelig.

203. Vi mener, at den globale udvikling i de sidste årtier har bekræftet de grundlæggende
principper i den europæiske sociale model samt nødvendigheden af at udvikle den yderligere
for at bevare konkurrenceevnen.

Globale udfordringer

204. Efter at have overvundet totalitarismen og skabt betingelserne for forsoning og
forebyggelse af krig i Europa, er vi nu konfronteret med et dramatisk skift i magtrelationer på
verdensplan og fremkomsten af et nyt globalt landskab. Det går hånd i hånd med
vidtrækkende demografiske og økonomiske forandringer. Desuden forhindrer kulturelle og
finansielle begrænsninger Europas parathed til at påtage sig stærkere geopolitiske ansvar.
Afslutningen på den kolde krig og den vellykkede kamp mod fattigdom og underudvikling i
mange lande skaber nye muligheder for fredeligt internationalt samarbejde og en styrkelse af
den globale regeringsførelse. Men på den anden side er der stigende trusler, der stammer fra
regional usikkerhed, svigtende stater, jagten på naturressourcer, uløste territoriale
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stridigheder, terrorisme og nye og gamle masseødelæggelsesvåben i hænderne på statslige
og ikke-statslige aktører. I dette nye politiske landskab, skal Europa være opmærksom på, at
det nemt kan miste sin hidtidige og stadig betydelige indvirkning på verdensanliggender også
med henblik på skift i opmærksomheden fra sin vigtigste allierede, USA, til andre dele af
verden. Disse muligheder og trusler i domænet for international- og udenrigspolitik vil kræve
et fremsynet, engageret, stærkt, og kreativt svar fra EU. De giver et nyt grundlag for at
fortsætte og intensivere selve den europæiske integration.

205. Globaliseringen og informationssamfundet øger afhængighed og afsmitningsrisici blandt
lande og blandt økonomiske regioner, og kan derfor føre til negative økonomiske udvikling på
meget kortere tid end tidligere. Globalisering og voksende indbyrdes afhængighed har også
skabt overhængende trusler og gode muligheder for den europæiske økonomi. Den stigende
købekraft i mange dele af verden og ekspanderende verdenshandelen har givet nye
muligheder for Europas eksport af varer og tjenesteydelser, mens den verdensomspændende
arbejdsdeling på samme tid har sænket prisen på mange basisprodukter for de europæiske
forbrugere. Millioner af nye arbejdspladser er blevet skabt. På den anden side har den samme
nye arbejdsdeling forårsaget alvorlige tab af arbejdspladser på vores kontinent. Desuden er
Europas globale konkurrenceevne blevet udfordret i et hidtil uset omfang, især med hensyn til
vores demografiske struktur, uddannelse, forskning og udvikling mønstre og mangel på
geografisk mobilitet. Oven i det, er det blevet helt tydeligt, at vores nuværende mønstre af
overdreven offentlige og private udgifter baseret på kredit og udlån er uholdbare, ikke kun i
lyset af fremtidige generationer, men selv på kort sigt. Oprettelsen af euroen har helt sikkert
styrket økonomierne i de deltagende stater, og er derfor uigenkaldelig eller kun muligt at
fortryde til en pris med dramatiske og ukontrollerbare konsekvenser. Det centrale spørgsmål
for borgere og politikere, er, om vi er parate og villige til at drage de fulde økonomiske,
institutionelle og finansielle konsekvenser af at have én valuta. Vi som EPP står derfor over for
en tredobbelt udfordring i form af en intens og bred reform og modernisering af vores
økonomier for at tilpasse den til den globale konkurrence på den ene side, afbalanceringen af
vores offentlige og private indkomster med vores udgifter uden at forårsage økonomisk
afmatning og massearbejdsløshed på den anden side, og at skabe institutionelle reformer, som
er afgørende for bevarelsen af en fælles valuta.
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At redde det europæiske projekt i lyset af disse udfordringer kræver fremsynethed og
ekspertise.

206. Den industrielle revolution, befolkningstilvækst, teknologiske muligheder og frem for alt
den enorme stigning i produktion og forbrug bliver konfronteret med grænserne for, hvad
Jorden kan reproducere og absorbere, og har, i en række tilfælde, overskredet deres kapacitet.
At genoprette denne balance er ikke mindre end et spørgsmål om overlevelse for
menneskeheden og en central udfordring for denne og for kommende generationer. Desuden
kan vores økonomier allerede mærke begrænsningerne af den kommende knaphed, især på
energiområdet. Drastiske ændringer i vores produktions- og forbrugsmønstre er uundgåelige
og den globale opvarmning vil gøre dem mere presserende.
På den anden side, kan eksisterende teknologier og udvikling af nye ikke blot skabe
alternativer til ikke-bæredygtige tendenser i vores økonomier og livsstil, men også give nye
lovende perspektiver for forandring, innovation, beskæftigelse og vækst. Grøn omstilling af
vores økonomier giver muligheder - nationalt, regionalt og globalt - for nye iværksættere og for
modige løsninger på mangelsituationer. Det kan være en ny indtægtskilde for både moderne
og hidtil mindre udviklede samfund. Denne tredje altoverskyggende udfordring er samtidig en
absolut nødvendig ny grund til europæisk samarbejde: miljømæssige udfordringer kræver
løsninger, der overstiger de nationale grænser. De fleste af dem kræver en global tilgang, hvori
fortalerne for Europas visioner og interesser ikke vil være effektive uden stærke, forenede og
fremsynede politikker og praksisser.

Samfund og Kultur

207. Europa har altid været et sted for kultur, rationalitet, fremskridt, viden og humanisme.
Vi i EPP mener, at der er en fælles europæisk kultur, der adskiller sig i globaliseringens
henseende. Derfor går vi ind for en styrkelse af og en samfundsstruktur, hvor der er plads til
familier, lokalsamfund, borgernes foreninger, regioner og nationer. Vi lægger stærkt vægt på
borgernes personlige ansvar, at der eksisterer en balance mellem kommercielle og ikkekommercielle initiativer, herunder kulturelle aktiviteter, og mellem betalt og frivilligt
engagement. Offentlig politik skal understøtte dette.
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208. Det at fremme en stærk følelse af europæisk identitet, som en nødvendig forudsætning
for et dynamisk EU, skal være baseret på vores kontinents sociale, kulturelle og åndelige
mangfoldighed. Denne mangfoldighed omfatter også bidrag fra andre religioner end jødedom
og kristendom, så som islam.

209. På den ene side har vi samtidig brug for beskyttelse og at fremme de officielle lokale og
regionale sprog og retten til uddannelse på modersmålet i et passende antal skoler og på den
anden side en flersproget uddannelse, som gør det muligt Europas borgere at kommunikere
let med hinanden.

210. Vi ser et stort behov for beskyttelse og fremme af værdier løsrevet fra rent kommercielle
interesser, og for udviklingen af moderne kulturelle udtryk inden for medier, herunder nye
medier, arkitektur og fysisk planlægning, kunst, litteratur og bevarelse af vores kulturarv og
dets berigelse gennem fremme af kulturel udveksling og mobilitet.

Familie og demografi

211. Som fastsat i artikel 16 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, er familien
samfundets naturlige og fundamentale enhed og har ret til beskyttelse af samfundet og af
staten. Familie er uerstattelig som kerneinstitution, hvor kærlighed og næstekærlighed,
sympati, og menneskelig solidaritet er næret og indpodet, og derved forener forskellige
generationer. Det er det sted, hvor forældre og børn at tage ansvar og praktiserer solidaritet
overfor hinanden. Stærke familier er også en forudsætning for bedre demografisk udvikling.

212. Vi er opmærksomme på behovet for nye balancer i vores samfund mellem betalt og
professionelt arbejde, på den ene side, og familiepleje på den anden side for at styrke
solidariteten mellem generationerne. Samtidig kræver vores demografiske udfordringer
længerevarende deltagelse i arbejdsprocessen og større muligheder for pleje og uddannelse
af børn, også i form af daginstitutioner og andre sociale tjenester og i form af et aftaler om
arbejdets tilrettelæggelse, som tager hensyn til balancen mellem privatliv og arbejdsliv. Vi
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understreger behovet for at anerkende forældres status som opdragere inden for rammerne
af socialpolitikken. Vi mener, at finanspolitikken bør støtte familier og solidaritet mellem
generationerne.

213. EPP nægter at overveje abort som en metode til familieplanlægning. Vi fremmer
understøttende programmer og initiativer til at hjælpe forældre og familier til at byde ethvert
barn velkommen, især når der opstår vanskeligheder eller uforudsete graviditeter. Intet socialt
pres skal udøves på forældre, der vælger at acceptere et barn med et handicap.

214. Det faktum, at den forventede levetid for europæerne er stigende på grund af de
teknologiske og medicinske fremskridt og sundere livsstil, er i sig selv et positivt resultat. Men
det har konsekvenser for pensions- og sygesikringsordninger, som skal adresseres.
Proportionerne mellem den arbejdende befolkning og dem på pension er dømt til at blive
mere usikkert. Højere produktivitet kan kun delvist opveje denne udvikling og derfor skal den
gennemsnitlige samlede arbejdstid inden for et menneskes levetiden øges. Der er et stadigt
stigende behov for at fremme en sundere livsstil og for forebyggende sundhedspleje. At folk
er sunde og aktive i længere tid vil have en positiv effekt på produktivitet og konkurrenceevne.
Samtidig skal Europa investere mere i uddannelse, herunder på områderne for sprog,
arbejdskraftens mobilitet og for iværksætteri for unge.

Uddannelse og ungdom

215. Uddannelse og viden er afgørende for Europa, men er endnu ikke fuldt ud udnyttet. I de
seneste år har Europa stået over for den udfordring, det er at opbygge sig selv som en viden
baseret økonomi og samfund. Målene for konkurrenceevne og videnskabelig potentiale står
over for hjerneflugtstendenser samt finansielle kriser. Samtidig er uddannelse en hjørnesten
til at gøre den enkelte til en succesfuld og fagperson i udvikling.

216. Vi mener, at uddannelse har forvandlet sig til en livsstil og en ressource, og derfor har vi
i Europa aldrig været mere afhængige af det. I en verden i hastig udvikling, har unge det
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særlige ansvar for at forme Europas fremtid. En større udfordring er at give dem en god start
gennem uddannelse.

Indvandring og integration

217. Mobilitet inden for EU og indvandring fra lande uden for Europa er realiteter. De har
beriget Europa i århundreder. Den europæiske økonomi er interesseret i at tiltrække højt
kvalificerede medarbejdere fra hele verden, men indvandring bør ikke fremmes som den
eneste svar på de demografiske udfordringer. En ”hjerneflugt” bør forhindres. Beføjelser til
beslutninger om adgang til nationale arbejdsmarkeder ligger hos medlemsstaterne. Desuden
vil det altid være nødvendigt at give asyl til mennesker, der er forfulgte. Indvandrere og
flygtninge skal behandles med udgangspunkt i respekt for menneskerettighederne.

218. Vi mener, det er bydende nødvendigt også at diskutere de problemer, der er opstået
som følge af manglende integration og ulovlig indvandring, især med fremkomsten af
”parallelsamfund” af indvandrere, hvor de centrale værdier, der er nedfældet i vores
forfatninger, såsom individuelle frihedsrettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder for
loven, bliver ignoreret. Menneskerettigheder, frihed og tolerance skal respekteres inden for
ethvert kulturelt eller religiøst samfund i Europa. Over hele Unionen bør der ikke være plads
til fristeder for sekteriske retssystemer.

219. Indvandrere bør beherske, eller lære modtagerlandenes sprog, samt historien og
karakteristika for deres nye omgivelser, overholde loven og respektere den kulturelle arv og
de underliggende værdier, samt deltage i de borgerlige rettigheder og pligter i deres
respektive lokale og nationale samfund. Dette er først og fremmest for at alle individuelle
indvandrere kan nyde deres rettigheder fuldt ud. På den anden side, vil EPP kæmpe mod alle
former for diskrimination mod indvandrere. Folk har ret til at udøve deres religion og kultur, så
længe lovgivningen overholdes. Fremkomsten af ghettoer af etniske grupper bør adresseres.
At have mulighed for at arbejde er et vigtigt aspekt for at blive integreret i et samfund.
Faciliteter for samarbejde og for møder mellem indvandrere, deres familier og medborgere fra
værtslandene bør fremmes.
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220. Oprettelse af en fælles asylpolitik er et mål, som alle EU-medlemsstater har tilsluttet sig.
Dog mål en sådan fælles politik bygges på de eksisterende regler på området for EUasylpolitik. Denne politik bør også udvise solidaritet med medlemsstater, der er udsat for et
særligt og uforholdsmæssigt stort pres på deres nationale asylsystemer, navnlig på grund af
deres geografiske placering eller deres demografiske situation. I tilfælde af krig eller
menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer, bør EU og dets medlemsstater lette
modtagelsen af personer med behov for international beskyttelse i EU. Vi er nødt til at
tilskynde deres tilbagevenden, når forholdene på stedet tillader det

Økonomisk, social og territorial samhørighed

221. Et af de afgørende karakteristika ved Den Europæiske Union er samhørighed, hvad
enten det er socialt, territorialt eller økonomisk. Det er overførslen til praksis af princippet om
solidaritet og af den overbevisning, at den sociale fred ikke er bæredygtigt med for stor en
kløft eller varige skel. At fremme samhørighed betyder at bygge bro over kløfter mellem
landene, at forbedre det grænseoverskridende og territorial samarbejde også mellem regioner
inden for landene. Men også at overvinde forskelle inden for vores samfund, hvad enten i
forbindelse med klasse, etnicitet, national oprindelse eller alder. Dette er alvorligt udfordret i
dag af stigende ulighed og fattigdom, hvilket ofte kombineres med stigende arbejdsløshed,
især blandt unge.

222. Lige nu er udfordringerne for det meste på nationalt plan i at stoppe fremkomsten af en
ny underklasse. Social samhørighed i vores samfund er mest truet, når arbejdsløshed,
mangel på uddannelse og indvandrergrupper er koncentreret i samme kvarter, hvilket alt for
ofte fører til en forarmelse af deres omgivelser, en radikalisering, stofmisbrug, vold og
kriminalitet. Desuden kræver fænomener som fattigdom selv blandt dem, der arbejder og
blandt ældre øget opmærksomhed fra regeringer og arbejdsmarkedets parter. Selv om det er
primært de nationale regeringer og lokale myndigheder, der er ansvarlige, og bliver bistået af
civilsamfundets initiativer og bevægelser til selvhjælp, kan EU bidrage til at løse disse
problemer ved at skabe betingelser for beskæftigelse og økonomisk vækst, og ved at udnytte
dets koordinerende kompetencer på området for at bekæmpe kriminalitet og narkotika.
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223. Den tredje dimension samhørighed, er sammen med de sociale og økonomiske,
territoriale. Territorial samhørighed understøtter en forbedring af konkurrenceevnen blandt
lande og regioner.

224. EPP har til hensigt at være mere opmærksom på frafalds problemet og manglende
uddannelse i den yngre generation. Her har EU en vigtig, men sekundær rolle til
medlemsstaten og bør for eksempel støtte programmer for uddannelse, mobilitet og livslang
læring.

225. EPP bekræfter sine bestræbelser på at fremme menneskerettigheden til uddannelse og
forældrenes frihed til at vælge uddannelse.

Skærpelse af den etiske debat

226. Teknologi spiller en stadig større rolle især i begyndelsen og i slutningen af et
menneskeliv. De moralske konsekvenser af vores beslutninger tilføjer nye dimensioner til
vores politiske, samfundsmæssige og individuelle valg. Samtidig kræver nye muligheder for
måle konsekvenserne af vores adfærd og beslutninger for de kommende generationer en
hidtil uset afvejning af nuværende modsat fremtidige konsekvenser.

227. EPP bekræfter menneskets position, menneskelivet og den skabte verden, som
beskrevet i vores grundlæggende politiske program fra Athen, 1992, og i vores 2001 Berlinerklæring "En Union af værdier". På den anden side er ikke alle områder af den teknologiske
udvikling og de etiske udfordringer blevet nævnt i disse dokumenter. Det er grunden til at nye
teknologier baseret på principperne i disse dokumenter fortsat skal evalueres. Vi skal
fortsætte med at have en systematisk og underbyggende etiske debat til at ledsage tekniske
innovationer inden for disse områder. EU bør ikke stille midler til rådighed for de teknologier,
der er i klar modstrid med de værdier, der er skitseret i ovennævnte dokumenter, og på andre
følsomme områder bør EU-midler ledsages af forskning i relaterede etiske aspekter.
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228. Menneskelivet bør beskyttes fra dets begyndelse indtil dets naturlige afslutning.
Genetisk indgriben i begyndelsen af et menneskeliv bør begrænses til indgriben med henblik
på at helbrede dets sygdomme. Kunstig skabelse og udvælgelse af menneskelige embryoner
af forskningsmæssige årsager eller kommercialisering bør være forbudt over hele EU.
Reklamer for abort eller aktiv dødshjælp bør forbydes.

De politiske partiers rolle

229. De politiske partier er en uundværlig institution i det repræsentative demokrati. De spiller
en afgørende rolle i at repræsentere de almene, særlige interesser og spreder folkets
interesser, holder regeringsinstitutioner ansvarlige, integrerer mennesker i den politiske
proces og fremmer demokratiske idealer. Derfor bør de politiske partier fremme ligestilling
mellem kvinder og mænd, samt mangfoldigheden på alle deres valglister og i alle deres indre
organer. Politiske partier på nationalt og europæisk plan skal tilrettelægges og fungere i
overensstemmelse med reglerne for internt demokrati. Desuden skal de være på vagt over for
ideologier og grupperinger, der tager sigte på at ødelægge arven fra fredelig politisk
samarbejde og det demokrati, der er opnået i Europa.

230. Politiske partier spiller en central rolle i at samle borgere og regeringer. Det
repræsentative demokrati er broen mellem borgere og regeringer. På europæisk plan er det
nødvendigt for at bringe Unionen og dens borgere tættere på hinanden og til at forbinde den
europæiske beslutningsproces med folkelig deltagelse. Med udgangspunkt i en blanding af
frivillige bidrag og EU-finansiering bør disse europæiske partier få midlerne til at lave deres
egen research via uafhængige tænketanke, at gennemføre europæiske valgkampagner og til
have adgang til medierne.

231. Med den voksende betydning af beslutningsprocessen på europæisk plan bør
integriteten, gennemsigtigheden og uafhængigheden af de europæiske beslutningstagere og
parlamentarikere blive kontrolleret og forbedret. Finansielle bidrag bør i alle tilfælde være
gennemsigtige.
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232. EPP selv vil engagere sig i en permanent proces med at styrke og vinde tillid fra
borgerne ved dialog, tilstedeværelse, gennemsigtighed og ansvarlighed. EPP bestræber sig
på en dybere integration med sine medlemspartier på grundlag af nærhedsprincippet og har
til formål at realisere det fulde potentiale af den institutionelle beslutningsproces i EU.
Samtidig med at drage fordel af ændringerne i Europas nabolag, bør EPP fortsat styrke de
politiske kræfter i sit nabolag, der deler de grundlæggende værdier.

233. EPP fremmer og støtter virkningen af sine parlamentariske grupper i alle europæiske
organisation, i Den Europæiske Union, Europarådet, OSCE og NATO.

Beskyttelse af nationale mindretal

234. Oprindeligt bosiddende nationale mindretal og traditionelle mindretal i denne forstand er
grupper, som har været beboere i det samme område i generationer, mens de nationale
grænser har flyttet sig. Deres rettigheder og bestræbelser på at bevare forskellige kulturelle
traditioner og tale deres eget sprog skal respekteres og fremmes af nationalstaterne, lige så
meget som mindretallene skal respektere den forfatningsmæssige orden i deres lande. Den
Europæiske Union, med klare tilsagn om kooperativ problemløsning af minoriteter såvel som
de nationale regeringer, bør bidrage til at svare på dette komplekse spørgsmål, som ofte har
været roden til konflikter i europæisk historie.

235. Vi mener, at EU gradvist kan udvikle et sæt af juridisk bindende EU-standarder og
normer for beskyttelse af personer og fællesskaber, der tilhører mindretal, samtidig med at
tilskynde positive foranstaltninger og politiske redskaber, der skal gennemføres med henblik
på at beskytte personer, der tilhører mindretal og grupper. Princippet om deling af bedste
praksis ligger til grund for en konkret og effektiv EU-strategi for autoktone nationale mindretal
og traditionelle minoriteter.
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Vigtigheden af regioner

236. EPP understøtter bidrag fra Det Europæiske Regionsudvalg som politisk forsamling og
som et institutionelt organ i Den Europæiske Union, der forsvarer interesserne for regioner og
byer. Lissabontraktaten har styrket regionernes rolle og de lokale myndigheder i Den
Europæiske Union og styrket den institutionelle rolle i Regionsudvalget under hele
lovgivningsprocessen. EPP favoriserer og fremmer en stærk position for regionerne som et
centralt element i EU til at reagere på det vitale behov for at reducere det demokratiske
underskud i EU. De spiller vigtige økonomiske, kulturelle og sociale roller, der nogle gange
hæver sig over grænserne for de respektive medlemsstater. Vi ser fremme af regionerne og
de lokale myndigheder og deres samarbejde i mange aspekter som en merværdi i den
europæiske integrationsproces.

Frihed i internettets tidsalder

237. De seneste fremskridt inden for informations- og kommunikationsteknologi, især med
hensyn til sociale medier på internettet, er begyndt at ændre vores liv og samfund på en hidtil
uset måde. Dette har bidraget til fremkomsten af et globalt civilsamfund og øget vores
kapacitet til økonomisk vækst gennem innovation og udvikling af et digitalt indre marked for
ytringsfriheden og for uhæmmet adgang til information. Samtidig er nye trusler opstået mod
intellektuel ejendomsret, privatlivets fred og personlig integritet. EPP står for en rimelig
balance mellem den enkeltes frihed og maksimale kreativitet og regulering for at bekæmpe itkriminalitet og al misbrug af digitale teknologier, herunder krænkelser af intellektuel
ejendomsret, samtidig med at fremme udviklingen af nye forretningsmodeller i det digitale
miljø. Menneskerettighederne skal respekteres, også på internettet. Det omfatter den
individuelle ret til datasikkerhed. Beskyttelsen af individuelle data på internettet kan kun
brydes i sager, der involverer kriminel aktivitet.

238. Den teknologiske udvikling har en dybtgående indvirkning på den politiske proces.
Kombineret med samfundsudviklingen har dette bidraget til en hidtil uset acceleration af den
politiske udvikling, til en faldende langsigtede parti-loyaliteter fra vælgerne og derfor en højere
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omskiftelighed og uforudsigelighed samt en svækkelse af store folkepartier. EPP og dets
medlemspartier bliver nødt til at tage hensyn til dette, og konstant forbedre deres evner til at
gøre brug af teknologi og samtidig bevare personlig kommunikation med vælgerne og bringe
politik tættere på borgerne. Meddelelsen bør gå i begge retninger og især muligheden for at
kommunikere fra græsrodsniveau til toppen af partihierarkiet bør forbedres. Samtidig kan intet
erstatte et demokrati med et flerpartisystem baseret på retsstatsprincippet. EPP tilskynder
sine medlemmer til at gøre fuld brug af internettets potentiale som et værktøj til at åbne op for
den politiske proces og nå ud til tidligere uengagerede borgere. Sociale medier har en rolle at
spille i dette.
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Del III: Den Europæiske Union

EU - En union af værdier

301. Gennem mange århundreder har Europas befolkninger udviklet sig til særprægede og
selvbevidste nationer. På trods af deres nationale forskelle har de bevaret deres fælles
kulturarv, rodfæstet i hebraisk profeti, græsk filosofi og romerretten, som er blevet
harmoniseret og beriget af det kristne budskab og jødisk-kristne værdier. Begrebet
nationalstaten er forblevet intakt gennem de forskellige faser af kulturel udvikling:
renæssancen, oplysningstiden og modernismen. Nationalstaten som en form for politisk
organisation og en livsstil er blevet en model for hele verden.

302. Vi står i øjeblikket over for store grænseoverskridende udfordringer, der kræver
løsninger på europæisk plan. Det europæiske projekt, en stadig snævrere union af forenede
nationalstater, skal ikke ødelægge nationalstaterne i Europa, men er en forudsætning for at
undgå nationalisme, som har gjort så meget skade på vores borgere, og at genoprette den
reelle kapacitet til at opfylde deres vigtigste ansvar. Europæisk integration er en forudsætning
for løsningen af de grundlæggende problemer, som vores nationer står over for, og er som
sådan, det afgørende gennembrud i historien for vores kontinent. Bygget på ruinerne af
Anden Verdenskrig og trådt ud af totalitarismen, har den europæiske integration givet sine
borgere varige fred, frihed, stabilitet og velstand. Vi, europæerne, kan være stolte af at have
opnået denne fælles tilgang i vores nyere historie.

303. Desuden har den europæiske måde for fredeligt samarbejde og integration udviklet sig til
en model for andre regioner i verden. Dette giver et grundlag for os til at fremme de
mangeårige værdier, der kendetegner de europæiske samfund: fred, frihed, demokrati,
ligestilling mellem kvinder og mænd, retsstatsprincippet, tolerance og privat ejendom baseret
på den sociale markedsøkonomi. EU og dets medlemsstater skal, sammen med vores
transatlantiske partnere og andre internationale aktører, med hvem vi deler fælles værdier,
fortsætte med at kæmpe for de værdier, som udgør grundlaget for vores samfund, og som
har bidraget til demokrati og menneskerettigheder, samt som retsstatsprincip over hele
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verden. Vi bør intensivere vores indsats for at hjælpe demokrater i nød over hele kloden og
for at imødegå autoritære og fundamentalistiske ideologier.

304. I fremtiden vil EU fortsat være en succes, hvis alle EU-medlemsstater og EUinstitutionerne deler en fokuseret og sammenhængende vision for fremtiden. For EPP er det
at fremme den europæiske model afgørende, hvis vi ønsker at europæiske værdier skal have
en indvirkning på en verden i hastig forandring. EPP er fortsat engageret i visionen om politisk
integration i Den Europæiske Union. Denne vision er et resultat af historien. I dag er det
stadig det bedste svar på fremtidens udfordringer, såsom globalisering, migration, nye
sikkerhedstrusler, klimaændringer og energisikkerhed. Det er nu vores opgave at tilpasse EU
til realiteterne og det 21. århundredes behov ved at prioritere rigtigt og ved at bringe EU
tættere på borgerne.

Europa i en globaliseret verden

305. Det følger af den stigende indbyrdes forbundethed af vore samfund og økonomier, at der
er brug for en europæisk indsats, ikke blot med henblik på at skabe et indre marked og et rets
fællesskab, men også at styrke frihed, lige muligheder, solidaritet og bæredygtighed, hvor
nationalstaten alene ikke længere er i stand at sikre dette fuldt ud. Men EU skal også
begrænse sig, i henhold til nærhedsprincippet, til de opgaver, som ikke i tilstrækkelig grad kan
behandles på lavere niveauer, og som kan samtidig blive bedre behandles på europæisk
plan. Et slankt EU er bygget på selvstyre fra de lokale og regionale myndigheder og
nationalstaternes rolle og identitet. Den Europæiske Union er ikke en stat, men arbejder med
instrumenter i en føderal union i de politiske områder, hvor den har modtaget dets
medlemsstaters beføjelser.

306. I overensstemmelse med den forpligtelse til Europa, som de kristelige demokrater har
udvist siden begyndelsen, kræver EPP gradvise, men handlekraftige fremskridt i retning af en
egentlig politisk union, som følger de grundlæggende linjer, som blev defineret i Athenprogrammet fra 1992 og de efterfølgende kongresser. Vi ønsker en europæisk politisk union.
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EU vil i de kommende år blive nødt til at reformeres grundlæggende. Unionen og
medlemsstaterne skal udvise flere beføjelser i fællesskab.

307. Den institutionelle struktur i EU skal udvikles yderligere omkring dens grundlæggende
principper. Det kræver at EU-institutionerne giver lige opmærksomhed til alle borgere og
medlemsstater. Der er behov for demokratisk repræsentative institutioner, herunder en mere
effektiv Europa-Kommissionen, og en mekanisme til at sikre en bedre økonomisk styring i
hjertet af EU. Den fælles beslutningsprocedure mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet
skal blive mere gennemsigtig. Ministerrådet, som andet kammer, bør derfor offentligt tage
beslutninger om lovgivningen. Den skal indføres mere deltagelsesdemokrati, hvilket
indebærer nye former for direkte interaktion mellem borgerne og de europæiske institutioner,
såsom borgerinitiativ. Direkte valg af formanden for Europa-Kommissionen er et af vores mål.
Dette vil reducere det opfattede demokratiske underskud i EU og fremme en større fælles
identitet blandt EU-borgere.

308. Efter at have tjent som verdens model for forsoning og fremgang i hele det europæiske
kontinent i mere end et halvt århundrede, skal EU naturligvis være involveret i udformningen
af regler og normer i det nye internationale system. Både vores borgere og vores globale
partnere forventer, at Europa omfavner udfordringerne i det 21. århundrede, spiller en
fremtrædende og proaktiv rolle i internationale forhandlinger, kommer med levedygtige
innovative forslag, tager ansvar og fremmer europæiske værdier over hele verden. Men for at
kunne reagere effektivt og til tiden på sin nye kald og på de globale udfordringer, indebære
det, at Europa taler med én stemme og optræder som en enkelt enhed.

309. En globaliseret verden kræver global ledelse. Derfor er det at styrke de internationale
organisationer og gøre dem mere receptive over for magtskifte i hele verden er bydende
nødvendigt, især med hensyn til FN, som det har den stærkeste berettigelse i håndteringen
og løsningen af globale problemer. IMF bør også styrkes, da den bidrager til mere stabilitet og
sikkerhed på de internationale finansielle markeder. Styrkelse af WTO er af fundamental
betydning for den globale velstand og er med til at afdramatisere konflikter baseret på
forskellige nationaløkonomiske interesser. Fjernelse af barrierer og øget markedsadgang på
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verdensplan bør ledsages af en afgørende indsats for et mere effektivt internationalt
regulatorisk samarbejde.

310. Nye globale realiteter kræver også reformer af eksisterende og/eller oprettelse af nye
institutioner. Fleksible samarbejdsaftaler som G20 vil vokse i betydning, og fremhæver den
øgede tyngde af vækstøkonomierne i Asien, Latinamerika og Afrika.

311. For at styrke vores økonomier og, som et resultat, opbygge vores internationale appel og
etablere Europa som en stærk global aktør, er bedre koordinering og integration af de
nationale økonomiske og budgetmæssige politikker påkrævet. Dette vil tilskynde en
genoplivning af europæisk økonomisk aktivitet og jobskabelse. En periode med økonomiske
vanskeligheder kan ikke overvindes uden afgørende skridt fremad i den europæiske
integration. Dette er vigtigt for at sikre vækst, men også euroens stabilitet. Det fælles marked
og den fælles valuta kan bedst understøttes af en fælles politisk beslutning.

312. Vi anser den økonomiske dynamik i Europa ikke kun som forenelig med social
ansvarlighed, men i virkeligheden som en forudsætning for det. Der bliver ingen social
samhørighed og politisk stabilitet uden bæredygtig økonomisk udvikling og et håndfast svar
på bedrageri, skatteunddragelse og hvidvaskning af penge. Opfyldelsen af målene for den
økonomiske og politiske integration i Europa er til gavn for alle europæiske borgere. Det bør
ske under de eksisterende europæiske traktater, der respekterer EU-reglerne, princippet om
lighed, det fællesskabsretlige samarbejde og aktiv støtte fra borgerne.

313. En stærkere inddragelse af EU i international kriseforebyggelse, støtte til den
demokratiske udvikling, undertrykkelse af fundamentalistisk terrorisme og konflikt løsning er
af den største betydning. Europa skal være i stand til at bidrage med afbalancerede og
levedygtige diplomatiske løsninger.

314. EU kræver en forbedret evne til at sætte og forfølge politiske prioriteringer, og den bør
globalt fortsætte med at engagere sig i situationer, hvor den kan spille en nyttig rolle. Vi
mener også, at EU skal drage fuld fordel af de muligheder, som Lissabontraktaten giver til at
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styrke sin udenrigs- og sikkerhedspolitik. Styrkelsen af den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik samt sikkerheds- og forsvarspolitik, der supplerer den transatlantiske
alliance, og også det aktive og fælles forsvar af menneskerettighederne og bekæmpelse af
fattigdom på globalt plan i internationale forbindelser, vil være afgørende for videreudviklingen
af den Europæiske Union. Den Europæiske Union skal også have bedre operationel kapacitet
inden for forsvarspolitikken. Det er et centralt mål at skabe en særlig tæt form for samarbejde
mellem EU og NATO. Dette berører ikke den særlige karakter af sikkerheds- og
forsvarspolitikken for visse medlemsstater.

315. Selvom truslen om et konventionel angreb mod europæiske territorium er lav, skal EU
forblive

årvågen

og

styrke

indsatsen

på

området

for

ikkespredning

af

masseødelæggelsesvåben, terror, og organiseret kriminalitet samt regionale konflikter. Derfor
skal EU samarbejde med partnere og fremme aftaler, der vil sikre regionale balancer.
Samtidig er EU nødt til at øge indsatsen for at reducere risikoen for energiafhængighed,
klimaændringer, piratkopiering og ukontrolleret handel med konventionelle våben.

316. For at øge EU-diplomatiet og viljen til at bevare freden på kontinentet og sikre stabilitet
og demokrati i hele verden, er det påkrævet at effektive militære kapaciteter står til rådighed
for EU og dets medlemsstater. EU må også til at intensivere sine bestræbelser på fælles
indkøb, specialisering, forskning og udvikling, og uddannelse med henblik på at øge
effektiviteten af sine militære kapaciteter. De finansielle og økonomiske kriser tvinger os til
radikalt at forbedre den budgetmæssig effektivitet og realisere de positive virkninger af civile
og militære synergier samt sammenlægning og deling af militære og civile ressourcer. Dette
er også vigtigt i lyset af de nye ansvarsområder inden for fredsbevarelse, krisestyring og
terrorbekæmpelse; samt trusler mod vores almindelige transportmidler og kommunikation. At
styrke vores forsvar mod internettrusler gennem et forstærket samarbejde på europæisk plan
er af særlig betydning, hvilket supplerer allerede eksisterende NATO-kapaciteter på dette
område.

317. EU har også en stærk interesse i og ansvar for sine nærmeste geografiske naboer. Den
europæiske naboskabspolitik dækker lande fra Middelhavet til Sortehavsområdet og
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Kaukasus, men respekterer også det unikke i hvert land. Processen med stabilisering og
demokratisering i nabolandene har høj prioritet, og bidrager til at styrke deres og EUs
stabilitet, sikkerhed og velfærd. I betragtning af de oprør mod autoritære styrer og dystre
økonomiske forhold i Nordafrika og Mellemøsten, må EU styrke sine instrumenter til at støtte
overgangen til demokrati og social markedsøkonomi med henblik på at udvide området for
stabilitet og sikkerhed omkring den, mens den også skal være opmærksom på demokratiets
tilstand og økonomi i den østlige naboområde. Det omfatter politisk dialog, handel,
udviklingsbistand og støtte til civilsamfundet. Særlig opmærksomhed i denne forbindelse skal
gives

til

de

unge

i

denne

region

gennem

EU-udvekslingsprogrammer

og

undervisningsfaciliteter. Vores støtte til frihedsbevægelser i Mellemøsten og Nordafrika går
hånd i hånd med en fast forpligtelse til et særligt partnerskab mellem EU og Israel. Den
Europæiske Union bør forfølge en stabilisering af fred i Middelhavsområdet. Vi er nødt til at
føre en politik for dialog med henblik på at forbedre respekten for de grundlæggende
menneskerettigheder ved at styrke euro-middelhavs fællesskabet.

318. Derfor er EU-naboskabspolitikken, af hensyn til EU og vores nabolande, blevet styrket
med skræddersyede tilgange tilpasset den specifikke situation i de enkelte partnerlande. Vi er
overbeviste om, at et mere effektivt EU-samarbejde med disse lande, der fokuserer tydeligere
end før på menneskerettigheder, religiøse og andre grundlæggende frihedsrettigheder,
demokrati, retsstaten samt godt naboskab baseret på klare betingelser også vil udvide
området af stabilitet og sikkerhed omkring den. EPP anerkender det bidrag, som EU's
naboskabspolitik kan føre med sig til de lande, der oplever en tilstrømning af indvandrere fra
konfliktområder i EUs naboområder.

319. Østpartnerskabet for Den Europæiske Union fortjener særlig opmærksomhed. Vi bør
forfine vores instrumenter til at fremme demokrati og menneskerettigheder, sætte mere fokus
på god regeringsførelse, anti-korruptionsforanstaltninger og retsstatsprincippet. Historisk, har
østpartnerskabslandene altid haft meget stærke bånd til resten af Europa, i det de deler vores
demokratiske værdier og kulturelle arv. Den vanskelige historie i denne region med alt for ofte
at skulle kæmpe for uafhængighed kræver en særlig indsats fra os for at hjælpe de lande på
en præcis og praktisk måde. Denne bistand bør ikke alene bidrage til at styrke de europæiske
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værdier, men også i retning af at opbygge fungerende demokratiske strukturer i de østlige
partnerskabslande og bringe deres økonomier op på et højere niveau. I et strategisk
perspektiv, vil det også hjælpe dem til at bekræfte deres suverænitet og territoriale integritet,
og bekræfte deres uafhængighed af deres stærkere naboer, det være sig af politisk eller
økonomisk art. Desuden vil det at styrke deres forbindelser til EU blive til gavn for EU-landene
på længere sigt. Vi fortsætter med at støtte princippet om "mere for mere" i leveringen af den
finansielle støtte og at belønne fremskridt.

320. Den arktiske region bliver stadig vigtigere økonomisk, men også med hensyn til behovet
for at øge samarbejdet ved at bruge nyåbnede sejlruter, i beskyttelsen af miljøet og i mange
andre vigtige spørgsmål. Derfor må EU til at danne en sammenhængende arktisk politik.

321. Omend i stigende grad udfordret af nye magtcentre i Asien og Latinamerika vil de
transatlantiske forbindelser, ifølge de fleste kriterier, fortsat være en af de mest magtfulde
søjler i et multilateralt system. Rammerne for forbindelserne mellem EU og USA vil fortsat
være hjørnestenen i vores udenrigspolitik. Der bør tages skridt til at styrke dem og at finde
måder, hvorpå det transatlantiske partnerskab skal tackle de nye globale udfordringer baseret
på vores fælles værdier og overbevisninger. Oprettelsen af et barrierefrit transatlantisk
marked ville give et sådant grundlag for et styrket transatlantisk partnerskab og ville skabe
økonomisk vækst og beskæftigelse.

322. Med Rusland EUs største naboland i øst er det vigtigt at udvikle tætte og vidtrækkende
forbindelser med henblik på at samarbejde om spørgsmål af fælles interesse, såsom stabilitet
ud over EUs østlige grænser, energisikkerhed og internationale anliggender. Derfor bør en
åben og realistisk dialog føres med Rusland om førsteprioritetsspørgsmål. Respekten for
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder bør fortsætte med at indtage
en fremtrædende plads på dagsordenen. Derfor bør EU tage hensyn til situationen for lande i
vores fælles nabolag, når der konstrueres en politik over for Rusland. EU bør modstå ethvert
forsøg på at dele Europa i indflydelsessfærer eller zoner af ulige suverænitet og sikkerhed
samtidig
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menneskerettigheder og retsstaten, som også vil øge den økonomiske tiltrækningskraft og
tiltrække udenlandske investeringer.

323. Europa er en global aktør og bør engagerer sig i de nye økonomiske magter på en åben
og konstruktiv måde, men skal på samme tid granske alle deres handlinger på den
internationale scene. Europa skal fortsætte med at fremme privilegerede forbindelser med de
lande i Asien, Latinamerika og Afrika, der deler vores værdier. Desuden skal EU udvikle
strategiske partnerskaber med nye vækstlande, som må acceptere deres voksende globale
ansvar.

324. Det er vigtigt, at Europa rekonstruerer sin sikkerhedsstrategi for at integrere
energipolitikken i sin udenrigspolitiske tilgang til tredjelande med henblik på at opbygge en
strategisk udenrigspolitik med centrale partnerlande. Den skal styrke og udvikle en tilgang til
klima- og energipolitik, der vil øge EU's energisikkerhed, herunder adgang til naturressourcer
og råmaterialer og samtidig fremme dens konkurrenceevne og indre energimarked.
Færdiggørelsen af det transeuropæiske energinet og udvikling af nye kilder og ruter bør være
en prioritet for EUs energisikkerhed. Vi er forpligtet til effektivt at styre vores naturlige
ressourcer og omdanne Europa til en yderst energieffektiv, kulstoffattig økonomi. Desuden
besidder EU større forhandlingserfaring og magt, når der tales med én stemme og
teknologisk knowhow, og den bør fortsætte sin ledende rolle i bekæmpelsen af
klimaforandringer og global opvarmning, men også med at håndtere deres virkninger. Vi skal
hele tiden tilpasse vores produktions- og forbrugsmønstre og forme vores internationale og
diplomatiske dagsorden i overensstemmelse hermed.

325. Øget ulovlig migration, ulovlig våbenhandel, narkohandel og menneskehandel, samt
international terrorisme er udfordringer i den globaliserede verden. Europa har brug for at
beskytte sine grænser og finde en balance mellem at minimere truslen om forbrydelser og
maksimere letheden og bekvemmeligheden for rejsende. EU er et område med frihed,
retfærdighed og sikkerhed. Dette giver behov for klare strukturer til støtte for ofre for
kriminalitet og deres rettigheder. Eftersom kriminalitet nu kan bevæge sig frit på tværs af de
indre grænser, er det vigtigt, at EU spiller en aktiv rolle i koordineringen af opgaver mellem
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medlemsstaterne med henblik på at drage fordel af ofrenes rettigheder. Styrkelse af
sikkerheden ved de ydre grænser ved at styrke Frontex og optrappe fælles operationer
mellem medlemsstaterne er af påtrængende nødvendighed sammen med oprettelsen af en
europæisk kystvagt. EU bør også samarbejde effektivt med eksterne landes myndigheder for
grænsesikkerhed, især lande, der er identificeret som en kilde eller transitrute for irregulær
migration. For ikke at unødigt øge antallet af flygtninge i EU-medlemsstaterne, skal EU øge
den humanitære bistand til de lokale samfund i tredjelande, som bifalder flygtninge og sigter
mod bekæmpelse af fattigdom og ustabilitet på deres rødder.

326. Det er uacceptabelt, at der i vor tid er en og en halv milliard mennesker over hele
verden, der sulter og lever under fattigdomsgrænsen. Europa skal fortsætte med at spille en
ledende rolle i at intensivere det globale udviklingssamarbejde og at bekæmpe fattigdom og
støtte økonomisk og social udvikling i Afrika, samt i mindre udviklede lande andre steder.
Manglen på demokrati og menneskerettigheder er en væsentlig hindring for økonomisk og
social udvikling i flere regioner. EU skal fortsætte med at sætte demokratisk dialog og bistand
blandt de øverste prioriteter i sine forbindelser med tredjelande. At fremme landbrug og
fødevareproduktion

bør

være

en

prioritet

i

vores

fælles

handlinger.

Miljø-

og

sundhedspolitikker samt politikker for bedre uddannelse og udvikling af fysisk infrastruktur er
alle områder, hvor EU kunne bidrage væsentligt til at nå årtusindudviklingsmålene og derfor til
en bedre verden. EU-partnerskabet med vores nabokontinent Afrika bør styrkes og blive mere
effektivt. I tilfælde af færdiggørelsen af de eksisterende aftaler mellem AVS og EU skal vi
passe på, at deres centrale elementer indgår i nye separate samarbejdsmekanismer med
Afrika, Stillehavet og Caribien. EPP er overbevist om, at anvendelsen af principperne for den
sociale markedsøkonomi bedst tjener udviklingen af fattigere økonomier og vækstøkonomier.
Bistand til denne udvikling bør give rigelig plads til iværksætteri og investeringer, til
kooperativer og ikke-statslige organisationer, og den bør belønne kombinationen mellem
personligt ansvar og solidaritet.

327. EU bør fortsætte med at udvikle sine relationer med landene i Latinamerika og deres
befolkninger, der rækker ud over den tidligere donor-modtager afhængighed. Nu hvor mange
af dem er ved at blive selvforsynende og endda velstående, bør vi, på baggrund af vores
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fælles værdier og gensidige grænser, samarbejde på områder af gensidig strategisk
interesse. Den Europæiske Union og begge amerikanske kontinenter bør sigte efter et
strategisk partnerskab i den nye globale orden. Vi går ind for en menneskelig
globaliseringsproces.

328. Vi er overbeviste om et stort behov for en vidtrækkende reform af indsatsen for at
bekæmpe den globale fattigdom. Deres effektivitet vil ikke kun være bestemt af mængden af
vores bidrag, herunder ambitionen om at bruge 0,7% af BNP, af sammenhængen i vores
overordnede udviklingspolitik, og af koordinering og specialisering mellem de enkelte
medlemsstater og Kommissionen. I alle EU-aftaler med tredjelande må EU sørge for, at en
væsentlig ”demokratisk- og menneskerettighedsklausul”, herunder en ”religiøs friheds klausul”
indsættes og gennemføres effektivt. Global respekt for religionsfrihed skal gennemføres fuldt
ud i alle dele af verden og betingelserne skal spille en vigtig rolle i udenlandske relationer.

Hvad kan Europa gøre bedre? Nærhedsprincip og handleevne

329. Den europæiske integration har været en enorm succes. Vi er forpligtet til at løse EU's
problemer især i tider med økonomisk og finansiel krise, hvor grundlaget for EU blev stærkt
udfordret. Hidtil har dette grundlag vist sig at være solidt og robust, men som en politisk kraft
er vi er nødt til at garantere, at de også fortsat kan være det i fremtiden.

330. Af alle disse udfordringer vi har foran os, er det afgørende, at vi reagerer på vores
borgeres bekymringer, og at vi formår fuldt ud at inddrage og engagere dem i processen.
Solidaritet og social, økonomisk og territorial samhørighed er vigtige målsætninger i den
europæiske integration. Succesen af hele projektet afhænger af støtte fra alle EU-borgere.

331. EPP er overbevist om, at et klart flertal af mennesker i hele Europa også ønsker et
stærkt EU, der beskæftiger sig effektivt med problemer på europæisk plan. Disse problemer
er kun dem, der ikke i tilstrækkelig grad kan løses af medlemsstaterne på egen hånd.
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332. Vores politiske metoder, baseret på nærhedsprincippet og solidaritet, bør være de
ledende principper i vores samfund. En klarere kompetencefordeling mellem europæiske,
nationale og subnationale niveauer, solidaritet og det personlige liv, samt en styrkelse af den
europæiske enhed og at tale med én stemme vil være af afgørende betydning. Først da vil vi
være i stand til at give de bedste svar på globale, europæiske, nationale, regionale og lokale
udfordringer.

333. Mange af disse udfordringer er presserende problemer i alle vores samfund, ligesom
terrortruslen, grænseoverskridende kriminelle netværk, ulovlig migration, menneskehandel,
organiseret kriminalitet og stor skala politisk korruption. Nogle er helt klart fælles udfordringer,
såsom økonomisk genoplivning, støtte til forskning og uddannelse, energipolitik eller fælles
infrastrukturprojekter, og kan derfor kun blive behandlet effektivt, hvis vi formår at stå
sammen.

Økonomi, arbejdsmarkeder, innovation

334. Økonomien skal tjene befolkningen og ikke den anden vej rundt. Europa har brug for en
stabil, sammenhængende, ambitiøs, vækstorienteret og langsigtet økonomisk og finansielt
udsigt både i krisetider og efterfølgende snarere end en samling af individuelle og ad-hocløsninger. Skabelsen af arbejdspladser og at opretholde en høj beskæftigelse skal forblive en
Hovedfokus i dette langsigtede økonomiske perspektiv.

335. Vi lægger stærkt vægt på skabelsen og bevarelsen af arbejdspladser af høj kvalitet
baseret på vores befolknings højere kvalifikationer. I den forbindelse vil vi løbende stimulere
små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og iværksætteri som en kilde til beskæftigelse og
vækst. Det er vigtigt at målrette nøgleindustrier med stigende jobskabelsespotentiale (såsom
grøn økonomi, sundhed og uddannelsessektoren, digitale økonomi). Konkurrencen bør
forblive socialt bæredygtig og hindre skadelig konkurrence mellem europæiske arbejdstagere.
Den sociale dialog bør forblive en vigtig mekanisme til at styrke samhørigheden i tider med
strukturreform. Vi er nødt til at styrke vores indsats for at forbedre relevansen af vores
uddannelsessystemer til de fremtidige behov på arbejdsmarkedet. Praktiske færdigheder skal
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styrkes i ungdoms- og videregående uddannelse. Vi lægger også vægt på overgangen fra
skole til et kvalificerende job for vores yngre del af arbejdsstyrken som foranstaltninger til
forebyggelse af ungdomsarbejdsløshed.

336. Det indre marked er rygraden i EU og at det er velfungerende er grundlaget og rammen
for det økonomiske opsving i Europa. Vi har derfor, at forpligte os til korrekt håndhævelse af
lovgivningen for det indre marked ved at styrke dens forvaltning, samtidig med hensyntagen
til dets sociale dimension. Stærk ledelse på den del af de europæiske institutioner og politisk
ejerskab hos medlemsstaterne er stadig nødvendig for at løfte de resterende restriktioner for
frihedsrettigheder på det indre marked: Projektet er ikke færdigt, så længe borgere og
virksomheder endnu ikke fuldt ud har nydt godt af deres potentiale. Arbejdskraftens mobilitet
er af stor betydning i denne sammenhæng. Det europæiske indre marked kræver også en
europæisk patentlov. Færdiggørelse af det indre marked vil være af særlig betydning for den
digitale økonomi.
Et velfungerende indre marked afhænger på den ene side af medlemsstaternes fælles
indsats, som er nødt til at sørge for, at det indre markeds lovgivning er fuldt ud og rettidigt
omsat og gennemført, og EU på den anden, som skal gøre det lettere for medlemsstaterne til
at overholde lovgivningen.

337. SMV'erne er rygraden i vores sociale markedsøkonomi, fordi deres jobskabende
kapacitet er den største bidragyder til det europæiske arbejdsmarked. Den europæiske
økonomi har brug for sunde små og mellemstore virksomheder, og små og mellemstore
virksomheder har brug for en stabil ramme, som sikrer lige vilkår, hvor markedssvigt samt
stærk konkurrencepolitik behandles. Vores politiske familie skal presse på for at skabe et
miljø, hvor små og mellemstore virksomheder er i stand til at vokse og til at innovere og hvor
individer, især unge og kvinder, er ivrige efter at etablere deres egen virksomhed. At opnå
dette kræver en betydelig og vedvarende reduktion af de administrative byrder især for
mikrovirksomheder. SMV'er udnytter deres vækstpotentiale gennem fremme af adgang til
finansiering, og adgang til det indre marked såvel som internationalt. For at høste deres
innovationspotentiale skal små og mellemstore virksomheder have støtte i opbygningen af
kreative partnerskaber mellem industrien og akademikere, da synergier er væsentlige for
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kreativitet og for fremtidig vækst. Således vil iværksætteri blive en katalysator for innovation
og bæredygtig udvikling i Europa.

338. Konfronteret med den globale konkurrence, må Europa åbent støtte og opmuntre sin
ungdom, dets kreative individer, dets hårdtarbejdende arbejdsgivere og arbejdstagere, dets
opfindere, dens virksomheder, og det må igen blive et yndet sted for alle nye jobskabende
aktiviteter.

339. Den økonomiske politik bør føre til stabile offentlige finanser. Dagens generationer skal
skabe fundamentet for en velstående og stabil økonomi for de kommende generationer. Vi
skal beskytte de offentlige finanser og gøre EU klar til fremtidens udfordringer. Det er derfor,
vi siger nej til løfter, som ville føre til ufinansierede udgifter. Den økonomiske politik bør bestå
af krav til overskud, krav til et balanceret budget, nedbringelse den offentlige gæld til under
60% af BNP i henhold til stabilitets- og vækstpagten, mere frihandel og konkurrence inden for
EU. Alle dele af samfundet skal dele byrden på en retfærdig og afvejet måde.

340. Knowhow er centralt for den økonomiske vækst og jobskabelse, så vi kan skabe de
bedste betingelser for at omdanne vores samfund til et videnssamfund. For at nå dette
grundlæggende mål er investeringer i uddannelse og forskning og innovation et væsentligt
element. Den fremtidige succes i den europæiske økonomi vil blive bestemt af de relevante
finansielle forpligtelser over for disse sektorer.

341. EU er stadig den største økonomiske magt i verden, og der er ingen grund til, at Europa
ikke bør lede verden inden for innovation og videnskab. For at opretholde en høj
levestandard, må EU være på forkant med de andre. Generelt bør udgifter til videregående
uddannelse og videnskab hælde mod de mest effektive institutioner. Tættere koordinering
mellem politikker på nationalt og på EU-plan på dette område vil være tilrådeligt, især med
hensyn til de politikker, der tager sigte på at styrke de offentlige udgifter som en løftestang til
at fremme F&U. Det er klart, at vi i Europa har brug for et mere innovationsvenligt miljø. Dette
betyder mindre bureaukrati, mere fleksibilitet til at gøre arbejds- og familieliv kompatible og
mere tværnationalt samarbejde inden for forskning og udvikling.
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342. Kun hvis vi accepterer den gensidige afhængighed mellem forudsætningerne for mere
beskæftigelse og høje sociale standarder, vil vi være i stand til at sikre den sociale
samhørighed. Vi er også nødt til at fremme mobilitet gennem investering i uddannelse og
undervisning, især i sproglige færdigheder og specielt for unge. Samtidig har Europa brug for
bedre tilskyndelsesforanstaltninger til talentfulde mennesker med henblik på at mindske
hjerneflugten over Atlanten.

Uddannelse og forskning

343. Det er vores overbevisning, at de videregående uddannelser skal betragtes som et
centralt politisk spørgsmål på EU-plan. Det vil være den eneste måde for os at etablere en
videnbaseret økonomi og for at opnå konkurrenceevne globalt. En vigtig prioritet er til
stadighed at udvikle videregående uddannelse og forskningspolitik, og at fremme processen
med modernisering i medlemsstaterne på området.

344. EU skal fremme stabil og klog investering i videregående uddannelser og
forskningssystemer. Vi bør se frem til en yderligere og stabil harmoniseringsproces blandt de
forskellige videregående uddannelser og forskningssystemer i hele Europa. EU skal fremme
og koordinere reformerne i systemerne for videregående uddannelse, forskning og
innovation. Vi mener, at der bør være en stærkere sammenhæng mellem erhvervslivet og de
videregående uddannelser på den ene side, og videnskabelig forskning og videregående
uddannelse på den anden.

Udvidelse

345. Udvidelsen har været en af de mest succesfulde europæiske politikker og har i høj grad
bevist tiltrækningskraften i den europæiske model. EU-udvidelsen er fortsat et vigtigt svar på
den dobbelte udfordring at konsolidere Europas globale rolle og at stabilisere sit nærområde.
EU-udvidelsen har været et effektivt redskab til at fremme frihed, demokrati, fred, stabilitet og
økonomisk udvikling, samt menneskerettigheder og retsstaten på tværs af hele Europa.

40

346. Den Europæiske Folkeparti har været tilhænger af stærke bånd til alle lande på det
europæiske kontinent. Vores mål er at danne et virkeligt forenet Europa gennem medlemskab
eller strategisk partnerskab. Stærkere bånd vil tjene de lande, der er inspireret af de
europæiske resultater til at dele de fælles europæiske værdier. Kandidatlandene bliver nødt til
fuldt

ud

at

opfylde

alle

specifikke

kriterier

og

krav

før

tilslutningen,

mens

integrationskapaciteten i Unionen til at integrere nye stater samtidig skal respekteres.
Desuden bør de europæiske lande, der ikke kan eller ikke ønsker at blive medlemmer af Den
Europæiske Union, blive tilbudt et strategisk partnerskab med EU. Dette koncept bør udvikles
mere konkret for at repræsentere et reelt alternativ til fuldt medlemskab. Tænkelige
muligheder kunne være multilaterale aftaler om deltagelse i det indre marked og et tæt
samarbejde på området for udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Der bør således opnås en
passende balance mellem at udvide EU og at styrke dens identitet og evne til at handle
effektivt.

Miljø, klimaforandringer og energi

347. Klimaforandringer er en anden vigtig global udfordring med en betydelig indvirkning på
de kommende generationer. Stigende naturkatastrofer rundt om i verden, samt stigningen i
gas- og oliepriser, viser behovet for en hurtig og modig bevægelse mod de mest moderne og
effektive teknologier. Med konkrete og langsigtede skridt i retning af vedvarende og
kulstoffattige energikilder vil gøre os i stand til at undgå de negative virkninger af
klimaforandringer og samtidig reducere vores afhængighed af importerede fossile
brændstoffer.

Den Europæiske Union bør fortsat være frontløber på dette område, fordi

beskyttelse af miljøet ikke kan gøres i de enkelte stater alene. På samme måde har Den
Europæiske Union brug for også at tackle vandforsyningsudfordringer og stoppe forringelse af
miljøet i almindelighed, især tabet af biodiversitet, og bidrage til bevarelse og regenerering af
naturressourcer (luft, vand, jord).

348. Afhængigheden af fossilt brændsel fra politisk ustabile regioner er en anden vigtig grund
til at øge energieffektiviteten og fremme kulstoffattige energikilder og at sprede
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energiforsyningskilder og forsyningsruter. Den fortsatte globale stigning i efterspørgslen efter
energi vil sammen med faldende reserver gøre energi dyrere. Derfor er nye metoder
nødvendige for at garantere energiforsyningssikkerheden for vores borgere og et
konkurrencedygtigt og stabilt miljø for europæiske industrier. Transport er vigtigt både for
mennesker og varer. Den globale handel er stigende, og det kan føre til vækst. Derfor har
transportsektoren brug for et hurtigt fald i brugen af fossile brændstoffer, og en stor
nedskæring i produktionen af drivhusgasser.

Indvandring og integration

349. Følelsen af ”høre sammen”, og at dele de samme værdier og principper skal
eksemplificeres og styrkes, for ikke at miste den offentlige støtte til det europæiske projekt. Vi
skal passe på ikke at give efter for frygt, had og vold, og at styrke samarbejdet og
solidariteten med de moderate røster fra forskellige kulturer.

350. EU behøver en indvandringspolitik, der reagerer på stigende pres fra migrationsstrømme
på den ene side, og på den anden behovet for at tage udfordringen op med sine egne
demografiske situation. Behovet for en fælles politik for kontrolleret og målrettet indvandring,
for forebyggelse af ulovlig indvandring, for en mere effektiv grænsekontrol, for håndhævelse
af tilbagetagelsesaftaler, og for integration af lovlige indvandrere i bredere samfund, er
nødvendige set ud fra et synspunkt om effektiv kontrol af indvandring samt grundlæggende
krav om overensstemmelse og solidaritet mellem medlemsstaterne.

351. En voksende divergens mellem grader af befolkningstilvæksten i ilande og ulande såvel
som klimaforandringer vil sandsynligvis anspore til et mere intenst syd-nord migrationstryk,
som kan føre til sociale spændinger, hvis det resulterer i et betydeligt fald i levestandarden på
grund af en massive tab af talent og færdigheder.
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Demografiske ændringer

352. Vi skal også være opmærksomme på, at der er få økonomier i verden med en lignende
demografisk profil. At håndtere aldrende befolkninger skal være en top prioritet for EU. En af
måderne at gøre det på er ved at supplere vores arbejdsstyrke på forskellige
kvalifikationsniveauer.

353. Dette vil også medføre bestemmelser såsom udvidelse af den faktiske pensionsalder og
incitamenter for ældre borgere til at forblive aktive på arbejdsmarkedet. Inden for en mere
gennemsigtig og bedre reguleret finansiel infrastruktur, bør der etableres private
pensionsfonde som supplement til de offentlige og klart definerede bidrag bør fremmes
gennem gunstige skattesystemer.

354. Yderligere foranstaltninger skal træffes for at øge beskæftigelsesfrekvensen, især i de
befolkningsgrupper, hvis potentiale er afgørende for at møde fremtidens udfordringer på
arbejdsmarkedet: ældre arbejdstagere, unge og generelt kvinder. Særlige foranstaltninger
skal træffes for at fremme integrationen af handicappede på arbejdsmarkedet.

355. Det vil også være nødvendigt at styrke foreneligheden af arbejde og familieliv. Samtidig
med at ære vigtigheden af børnefamilier bør pro-familiepolitik også fokusere på instrumenter,
der har bevist deres positive indflydelse på den demografiske udvikling såsom
tilgængeligheden af børnepasning og støtte til familien i de første år efter fødslen.

Tættere på borgerne - Fremtiden for EU-institutionerne

356. Den igangværende europæiske integrationsproces kræver en styrkelse af den
demokratiske deltagelse i den europæiske beslutningsproces. Demokratiske procedurer skal
anvendes på de områder, hvor medlemsstaterne har givet beføjelser til EU. I den forbindelse
er det ikke desto mindre nødvendigt at styrke forbindelserne mellem de europæiske
institutioner, især Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Lissabontraktaten baner
vejen for nationale parlamenter til at værne om nærhedsprincippet i beslutningsprocessen.
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Solidaritet og social, økonomisk og territorial samhørighed er vigtige målsætninger i den
europæiske integration.

357. Europa-Parlamentet er i dag den eneste demokratisk valgte EU-institution og er blevet
en central institution i beslutningsprocessen i Den Europæiske Union. Den lave
valgdeltagelse til de europæiske parlamentsvalg viser, at der er mangel på nødvendige
offentlige engagement i europæisk politik. Valget til Europa-Parlamentet skal udvikle sig til
egentlige europæiske valg i den forstand, at have flere rigtige europæiske spørgsmål
debatteret, fordi vi tager de demokratiske rettigheder for europæiske vælgere alvorligt. Vi er
nødt til at øge vælgernes bevidsthed om relevansen af deres deltagelse i disse valg for
berettigelsen af det europæiske projekt.

358. Derfor er vi også nødt til at videreudvikle vores paneuropæiske politisk parti og
håndhæve et større europæisk fokus i debatten. Den europæiske proces skal have en mere
fremtrædende plads i den politiske debat. Vi er derfor nødt til at videreudvikle et mere
demokratisk, gennemsigtigt og effektivt Europa. EU-borgere der føler, at de ikke har nogen
indflydelse på beslutningsprocessen i EU, vender ryggen til fælles projekter og søge national
identifikation. EU-institutionerne må derfor i tæt samarbejde med medlemsstaterne sikre, at
borgerne kan have tillid til effektivitet og reel merværdi af EU-programmer. Som sådan skal
borgerne have adgang til alle beslutninger og oplysninger fra EU på deres nationale sprog.
EPP ser dette som et væsentligt element i forsoningen mellem Unionen og dens borgere, og
støtter kraftigt flersprogethed.

359. Fremtiden for EU frem for alt afhænge af, om den faktiske evner at forudse, adressere
og løse de særlige problemer, der optager borgerne. Denne udfordring kan kun løftes, hvis
EU på alle sine niveauer kræver demokratisk ansvarlig, gennemsigtig og effektiv forvaltning.
Der er behov for at bygge bro mellem dets medlemsstaters interesser og borgernes behov
med udgangspunkt i frihed, demokrati, ansvarlighed, lighed, retfærdighed, solidaritet og
nærhedsprincippet.
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360. Unionen skal forenkle og tydeliggøre dens institutioners anvendelsesområdet og ansvar.
Hertil kommer, en forenkling af loven og indførelsen af et lovgivningshieraki, der vil fremme
gennemsigtigheden og sammenhængen i lokalsamfundets retssystem, vil forbedre borgernes
forståelse af EU.

361. Styrkelse af EU-institutionerne og samfundets metoder til beslutningstagning og ansvar
er en forudsætning for at opnå, og også forbedre gennemsigtighed, effektivitet, demokratisk
ansvarlighed og evnen til at handle i enighed, alt sammen for at klare de enorme udfordringer
forude. I virkeligheden er det en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for succes for
den fremtidige udvidelse.

362. EU skal konsolideres ved at forblive i stand til at nå sine mål, selv i tilfælde af tiltrædelse
nye medlemsstater. Derfor er det afgørende, at der indgås større institutionelle ændringer før
tiltrædelsesforhandlingerne.

Økonomiske og monetære Union

363. Euroen er uigenkaldelig, og vi støtter de nødvendige handlinger fra medlemsstaterne og
EU-institutionernes for at øge offentlighedens og markedets tillid til valutaens stabilitet. EPP
ser euroen som en af de mest dybtgående udtryk for den europæiske integrationsproces.
Fordelene ved euroen som vores fælles valuta opvejer langt omkostningerne. Mulighederne
for borgere, virksomheder og økonomier opvejer risiciene, men mere økonomisk og
finanspolitisk integration er nødvendige for at sikre dette resultat. For at give borgere,
virksomheder og investorer et stabilt økonomisk miljø, har vi brug for mere disciplin fra alle
medlemsstater, mere konvergens på grundlag af bedste praksis og en bedre koordinering
mellem de nationale finanspolitikker.

364. Opfyldelsen af ansvar ved både medlemsstaterne og EU-institutionerne er den
grundlæggende forudsætning for god økonomisk forvaltning i EU. EPP er klar til at tage fat på
de begrænsninger, der stammer fra en fælles pengepolitik og separate, undertiden
divergerende, finanspolitik på nationalt plan. I betragtning af nødvendigheden af at udvikle en
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fælles økonomiske politik, indebærer medlemskabet i en monetær union ansvar og solidaritet
for den fælles valuta. Det kræver sunde politikker, finanspolitisk disciplin og løbende
økonomiske reformer. Det kræver også, at en væsentlig del af skattemæssige ressourcer
kanaliseres gennem EU-budgettet.

365. Voksende indbyrdes afhængighed blandt vores europæiske økonomier, der deler et
fælles marked og fælles valuta kræver en yderligere styrkelse af den økonomiske styring. Vi
har brug for værktøjer og institutioner, der kan gennemføre vores konvergerende økonomiske
mål. Vi er fast besluttede på at være den drivende kraft for tilpasning af EU-institutioner,
politikker og instrumenter på en sådan måde, at fremtidige økonomiske kriser kan forebygges
og fremtiden for vores fælles valuta euroen kan sikres. Troværdig økonomisk styring
forudsætter oprettelse ad konkrete mål og forpligtelser. Europa-Kommissionen udarbejder
sådanne mål og overvåger deres gennemførelse. I den forbindelse skal Kommissionen
gennemføre et system af anbefalinger, rettelser og sanktioner. Rådet er kun berettiget til at
suspendere eller afvise sådanne beslutninger med kvalificeret flertal.

366. I betragtning af de forpligtelser, som de fleste medlemsstater afgiver for at deltage i
fælles valuta, når de opfylder kriterierne, er vi opmærksomme på behovet for større
konvergens mellem EU og eurozonen. På dette grundlag fremmer vi inklusionen af ikkeeuroområdets medlemsstater i beslutningsprocesser, som påvirker deres økonomiske og
monetære problematikker. Vi ser dette som et instrument til at evaluere effekten af
beslutninger i eurozonen i alle EU-medlemsstater, og som et redskab til at styrke
koordineringen mellem de nuværende og fremtidige medlemmer af euroområdet. Vi er
overbeviste om, at hver medlemsstat bør holde sig til den finanspolitiske disciplin. I
betragtning finansielle, økonomiske og politiske risici, modsætter vi os at udelukke nogen
medlemsstat fra eurozonen. Dette ville være en fare for stabiliteten af euroen og et
tilbageslag for den europæiske integrationsproces.

367. Vi har forpligtet os på den Europæiske Centralbanks uafhængighed og dens primære
målsætning om at levere prisstabilitet i euroområdet. Den lave inflation fra ECB muliggør en
stabil købekraft for vores borgere. Vi glæder os over enhver foranstaltning truffet af Den
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Europæiske Centralbank inden for rammerne af dens vedtægter, for at sikre stabiliteten i det
europæiske finansielle system som helhed.

368. Høje niveauer af offentlig og privat gæld skaber makroøkonomiske og finansielle
sårbarheder, som begrænser regeringernes muligheder for at svare på uforudset økonomisk
udvikling og øge markedets afhængighed. Meget forgældede lande står over for yderligere
udfordringer med at muliggøre økonomisk vækst. Der bør udføres en forsigtig finanspolitik,
således at markedernes tillid sikres og hensættelser skabes til uforudsete begivenheder. Vi
skal sikre stabiliteten i euroområdet på en sådan måde, at den er troværdig for investorer, og
giver dem er stabil og forudsigeligt erhvervsklima. Vedligeholdelse af investorernes tillid skal
altid være en prioritet under beslutningsprocesser. Dette kan bedst realiseres gennem
reformer og opretholdelse af ingen rednings-princippet i traktaten, og dette udelukker ikke
gensidig solidaritet mellem medlemsstaterne.

369. Vi er opmærksomme på de risici, der stammer fra ikke-bæredygtig gæld, og er stærkt
imod ophobning af privat og offentlig gæld, som går ud over bæredygtighedsniveauer.
Overdreven offentlige gæld placerer urimelige byrder på de kommende generationer, og er
derfor uacceptabel. Vores politikker skal altid være i overensstemmelse med målene for den
sociale markedsøkonomi og bæredygtige økonomiske målsætninger. Vi anerkender også, at
storstilet bedrageri, skatteunddragelse og korruption har bidraget til den økonomiske og
finansielle krise, og derfor skal alle finansielle interventions og bistandspakker kobles med
foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af sådanne forbrydelser.

370. Vi går ind for en reform af Europas økonomi på en sådan måde, at stabilitet, social
velfærd og velstand bliver sikret. Dette indebærer foranstaltninger til reform af ineffektive
sociale sikringsordninger og regler på arbejdsmarkedet på en måde, der stimulerer sikker
beskæftigelse og vækst. Strukturreformer bør også hvile på konkrete tiltag for at stimulere
beskæftigelse og social integration. Sunde finanspolitikker er uden tvivl en kilde til vækst og
beskæftigelse i det lange løb. Den finanspolitiske konsolidering bør altid tage hensyn til den
virkning, som budgetmæssige foranstaltninger har på vores arbejdsmarked.
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371. EPP er af den opfattelse, at konkurrenceevnen og den økonomiske konvergens i retning
af det de bedst performende medlemsstater er nøglefaktorer for den langsigtede succes for
vores fælles valuta. At reducere forskelle og skævheder mellem EU-medlemsstaterne bør
være et langsigtet mål for koordinering af økonomisk politik på EU-plan. Vi vil fortsætte med
at være en stærk fortaler for strukturreformer som en generator for vækst. I den forbindelse
tror vi på sammenhængen mellem løn og produktivitet og at opretholde økonomisk vækst
gennem konkurrence på markedet i et fuldt ud gennemført fælles økonomiske marked. Vi er
opmærksomme på behovet for at øge den faktiske arbejdstid i Europa for at sikre
konkurrenceevnen og bæredygtigheden af vores pensionssystemer.

372. EPP anerkender nødvendigheden af at finansiere investeringer for fremtidig vækst mere
effektivt. I den forbindelse skal vi yderligere at forbedre effektiviteten af Den Europæiske
Investeringsbank (EIB) og bedre bruge dens ekspertise til at forbedre virksomhedernes
adgang til kredit.

373. Til gavn for menneskers sociale trivsel er det vigtigt, at der i samfundet er der én fælles
fridag i ugen. I århundreder har denne dag været søndag i Europa. Det er også vigtigt for at
bevare de kulturelle rødder i Europa at forsvare søndag som en fælles paneuropæisk
arbejdsfri dag.

374. EPP understreger behovet for at reformere det globale bank- og finanssystem. Banker
har brug for at vende tilbage til deres primære funktion, som er at tjene realøkonomien,
stimulere iværksætterkultur og økonomisk udvikling. Banker skal være en katalysator for
økonomisk vækst og jobskabelse. Et pålideligt banksystem er nøglen til vores velstand.
Finansielle tjenester skal hjælpe de økonomiske aktører til at styre og minimere risici for
deres økonomiske aktivitet og ikke tilskynde spekulation. Det er vigtigt, at EU-landene er i
stand til at bestemme deres eget niveau af finansiel regulering, dvs. gennem kapitalkrav i
bankerne. EU-regulering skal ses som en minimumsstandard. Vores mål er at have en
finanssektor med en forbedret evne til at absorbere stød som følge af den finansielle og
økonomiske stress. Vi er klar over, at stærkere, sikrere banker kan være mindre rentable på
kort sigt, men er af den opfattelse, at stabiliteten af det afkast, og i banksystemet som helhed,
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opvejer både mikroøkonomiske og makroøkonomiske omkostninger. Vi er også fast
besluttede på at sikre, at reformen af det globale finansielle system ikke vil føre til en
konkurrencemæssig ulempe for de europæiske banker, og bør på ingen måde udgøre nogen
yderligere byrder for finansiering af økonomiske aktiviteter i Europa.

375. EPP ser de løbende forbedringer i produktivitet og konkurrenceevne som en primær
løsning til at bekæmpe de økonomiske mangler vi står over for, og som er en forudsætning
for en bæredygtig økonomisk vækst på lang sigt. Der bør afsættes midler til EU strukturfonde
på en sådan måde, at de tjener deres oprindelige formål at forbedre konkurrenceevnen for
vores mindre konkurrencedygtige regioner. Europa-Kommissionen skal derfor sikre, at disse
midler anvendes både effektivt og på en bæredygtig måde.

376. Institutionerne i EU og medlemsstaterne bør forblive klar til at hjælpe enhver EUmedlemsstat i økonomiske vanskeligheder på grund af principperne om solidaritet og
gensidighed og på strenge betingelser. Myndigheder i modtagerlandene bør respektere deres
europæiske og internationale forpligtelser og gennemføre strukturelle reformer på nationalt
plan, der skal forbedre de fremtidige perspektiver for deres økonomier, genvinde tilliden fra
investorer og vende tilbage til bæredygtighed af deres offentlige finanser.

Borgerne i spidsen

377. Europa står over for nye udfordringer og opfylde dens store mål. Den demografiske
udvikling og aldringen af vores befolkninger giver store muligheder, såvel som store
udfordringer, og har en stor konsekvenser for vores samfund. Europa skal garantere
reorganiseringen af vores samfund til at afspejle behovet for praktiske udtryk for solidaritet
mellem generationerne og bekymringer for vores ældre borgere, uden at forstyrre
rettighederne for de næste generationer. Den bør fremme overførsel af sociale rettigheder,
mobilitet og velfærd til en aldrende befolkning, for at sætte dem i stand til at opleve deres
pension som en periode af velvære, i modsætning til en af smerte og isolation.
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378. Sygdomme og epidemier, som ikke standser ved nationale grænser, samt mulige
bevidste sundhedstrusler (bioterrorisme), udgør nye udfordringer for folkesundheden. Europa
skal styrke grænseoverskridende sundhedsydelser med henblik på at give borgerne den
bedst mulige beskyttelse.

379. EPP mener, at de europæiske borgere fortjener de højest mulige standarder i deres
levemønstre og en effektiv beskyttelse af deres rettigheder som forbrugere. På lokalniveau
skal den nødvendige ensartet håndhævelse af disse regler kombineres med vigtige fælles
regler og praksisser på området for forbrugerbeskyttelse. For at sikre disse rettigheder er det
vigtigt, at fordelingen af tilgængelige og relevante oplysninger er garanteret for at gøre det
muligt for forbrugerne at foretage uafhængige, informerede valg.

380. Europa er kendt over hele verden for sine landbrugsprodukter af høj kvalitet, som er
grundlaget for vores gastronomiske arv. Det er nødvendigt til at fastholde denne kvalitet og
endda forbedre den, hvor det er muligt. Derfor er strenge standarder, for produktion af sikre
og sunde fødevarer er nødvendige, også for at fremme økologiske produkter yderligere.
Denne fødevaresikkerhed og en stabil og sikker forsyning af produkter, er uundværlige
elementer i vores vision om en moderne landbrugspolitik. Samtidig er den fælles
landbrugspolitik i EU, der allerede er blevet moderniseret i de seneste årtier, nødt til at blive
yderligere reformeret for at fremme en bæredygtig landbrugsmodel, under hensyntagen til
fødevareknaphed som følge af befolkningstilvæksten og klimaforandringer, samt landbrugets
økonomiske rolle.

381. Denne reform bør tage hensyn til det nye og stærkt stigende globale behov for
landbrugsprodukter (fødevarer og non-food) forårsaget af en voksende verdensbefolkning, en
væsentlig ændring i ernæringsmæssige mønstre (større kødforbrug) og anvendelse af
biobrændstoffer. Samtidig er vi nødt til at tage højde for den faldende kapacitet i
landbrugsproduktionen i visse områder uden for Europa på grund af klimaændringer og
mangel på vand. I lyset af dette perspektiv, bør den løbende udvikling og tilpasning af
Europas landbrugs- kapacitet lettes.
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382. For at sikre de juridiske rettigheder for europæiske borgere, skal adgangen til
retsvæsenet gøres billigere og mindre kompliceret, samt mere rettidigt, men uden at blive
overbelastet. Derfor er det nødvendigt at fremme alternative systemer til at løse tvister,
såsom voldgift eller mægling, som er hurtigere og giver mindre belastende løsninger uden at
underminere den nationale offentlige orden. Samtidig er forbedringer af effektiviteten, med
hensyn til grænseoverskridende tvister gennem systemer af juridisk bistand, der allerede
findes i alle medlemsstaterne, påkrævet. EPP går også ind for at skabe en fælles ramme for
politisamarbejde og retligt samarbejde, som fuldt ud respekterer nærhedsprincippet. En
evaluering af alle retshåndhævende og retlige systemer og udveksling af god praksis er
afgørende
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grænseoverskridende kriminalitet.

383. Chartret om grundlæggende rettigheder, som er blevet indarbejdet i EU-retten, giver
borgerne ekstra beskyttelse, selv mod deres egne medlemslande. Den forventede tiltrædelse
af EU til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) vil yderligere styrke denne
beskyttelse. Det drejer sig om borgere som forbrugere, arbejdstagere, pensionister, patienter,
studerende, embedsmænd, men også som undersåt i Unionen, for så vidt angår den
europæiske administration og dens repræsentanter. EPP ønsker at der skal tages hånd om
borgernes sikkerhed i hverdagen gennem tilvejebringelse af bedre sundhedspleje, fødevarer
af høj kvalitet, høje miljøstandarder og en effektiv beskyttelse af deres rettigheder som
forbrugere.
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Konklusion

401. Vi, de deltagende parter i De Europæiske Folkeparti, er fast besluttede på at fastholde
og udbygge den ledende rolle i vores partifamilie i udviklingen af Den Europæiske Union. Men
vi forbliver tro mod vores værdier og åben over for forandring, vil vi gøre vores bedste for at
klare vores tidsalders udfordringer og udarbejde løsninger til et bedre EU.

402. En bedre EU er først og fremmest en stærkere og mere effektiv Union, der giver vores
borgere frihed, sikkerhed, bæredygtighed og velstand, som nationalstater ikke kan
tilvejebringe nu og i fremtiden. Det er en union, der genvinder sin økonomiske dynamik og
globale konkurrenceevne gennem færdiggørelsen af det indre marked, og som sikrer dets
økonomiske fremtid ikke kun gennem en fælles valuta, men også gennem fælles økonomisk
forvaltning.

403. Er bedre EU er en union, der er åben over for verden, der bidrager til udbredelsen af
menneskerettigheder og pluralistisk demokrati, der hjælper og forsvarer demokrater og
menneskerettighedsforkæmpere over hele kloden, der forpligter sig til fred og bæredygtighed,
og som deltager aktivt i den globale regeringsførelse gennem stærke internationale
institutioner. Det er en union med stærke instrumenter til en effektiv fælles udenrigs-,
sikkerheds- og udviklingspolitik og den politiske vilje til at bringe disse instrumenter i spil til
gavn for Europa såvel som hele menneskeheden.

404. Et bedre EU er også et EU tættere på borgerne og som er lydhør over for deres
bekymringer, fast forankret i nærhedsprincippet og klar til at styrke den demokratiske
deltagelse. Dette forudsætter stærke europæiske partier, der er i stand til at handle
konstruktivt i Europa-Parlamentet samt i det spirende europæiske offentlige rum, og at bygge
bro mellem borgere, nationale partier og nationale regeringer på den ene side og til
institutionerne i Den Europæiske Union på den anden.

405. Vi ønsker at styrke vores position som Europas stærkeste parti. Det betyder at arbejde
på ekspansion og samhørighed. Vi vil bestræbe os på at tilpasse os lokale forhold, samtidig

52

med at skærpe vores samlede profil og nå ud over EUs grænser gennem stabile netværk af
dialog og samarbejde. Vi vil løbende modernisere vores partistrukturer og institutioner. Men
frem for alt, vil vi fortsætte med at udvikle vores politikker baseret på det solide fundament af
vores kerneværdier. Ligesom i anden halvdel af det sidste århundrede, er vi stærkt
engagerede i at styrke EPPs position som den definerende kraft i at gøre det muligt for
Europa at reagere på de dramatiske nye udfordringer og muligheder i dette århundrede.

