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W maju staniemy przed kluczowym wyborem: czy wybierzemy kurs na Europę, czy odnowimy Unię
Europejską tak, aby zapewnić rozwój wolności jednostki, dobrobytu i stabilności, czy też powrócimy
do czasów nacjonalizmu i narastającego autorytaryzmu. Przyszłość Polski, w którą wierzymy,
zbudowana jest wokół wolnej, demokratycznej, przedsiębiorczej, zrównoważonej i bogatej Europy
otwartej na świat. Europy zakorzenionej w czterech swobodach: przepływu ludzi, dóbr, usług i kapitału.
Europy, gdzie prawa człowieka, rządy prawa i demokracja są udziałem każdego.
W obliczu zmian dokonujących się w świecie, Unia Europejska powinna przejąć przywództwo. Do tego
potrzebny jest zdecydowany głos odważnych liderów i posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy
widzą dalej niż najbliższe 5 lat. Chcemy Europy silnej, zdolnej i chętnej do działania, obecnej wszędzie
tam, gdzie decydują się losy świata. Nasze gospodarki powinny stać się bardziej konkurencyjne, nasze
instytucje – bardziej skuteczne, nasze zarządzanie migracjami – bardziej spójne, nasza zdolność do
reagowania na scenie światowej – silniejsza, nasza wspólna odpowiedź na zmiany klimatu i
przestępczość transgraniczną – skuteczniejsza.
Nie boimy się globalizacji. Chcemy i potrafimy wykorzystać szanse z niej płynące w celu generowania
wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Wspólnie możemy wykorzystać nowe możliwości i
stać się światowym liderem rozwoju. Unia Europejska powinna promować wolny handel oraz tworzyć
obowiązujące w nim standardy globalne, jednocześnie dbając o większą przejrzystość na wszystkich
etapach procesu negocjacyjnego. Wolny handel z perspektywy europejskiej ma być uczciwy i
zrównoważony, chroniący ludzką godność i humanitarne warunki pracy.
Integracja europejska będzie koncentrować się wokół strefy euro. Od przyjęcia wspólnej waluty zależeć
będzie udział Polski w podejmowaniu wszystkich decyzji oraz pełna partycypacja w europejskim
budżecie, dlatego uważamy, że powinno nastąpić to w możliwie szybkim terminie, pozwalającym
dobrze przygotować polską gospodarkę, czyli do 2024 roku. Będziemy pracować na rzecz członkostwa
Polski w unii bankowej, która jest niezbędnym elementem przyłączenia do strefy euro, oraz na rzecz
zreformowania Europejskiego Mechanizmu Stabilności, tak faktycznie stał się Europejskim Funduszem
Walutowym i służył państwom będącym w kłopotach.
Małe i średnie przedsiębiorstwa wypracowują bogactwo w Europie. Aby je dalej wspomagać, będziemy
ułatwiać tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla młodych, poprzez łatwiejszy dostęp do funduszy
wspólnotowych dla nowych, innowacyjnych firm w Europie, wspomagając transfer wiedzy i technologii
z ośrodków badawczych. Unia Europejska powinna jako pierwsza stworzyć ramy prawne dla nowych
technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i innych, które mogą wspomóc zarówno
gospodarkę, jak i życie publiczne.
Musimy wzmocnić naszą gospodarkę opartą na wiedzy poprzez inwestycje w badania i innowacje, oraz
wyposażyć obywateli w umiejętności właściwe dla wyzwań XXI wieku, wypełniając
międzypokoleniową lukę w umiejętnościach cyfrowych. Osiągnięcie celu 3% PKB Unii na badania i
rozwój do roku 2020 oraz uproszczenie postępowań grantowych to klucz do zwiększenia naszej
konkurencyjności i produktywności. Unia Europejska musi inwestować w edukację i zbudować ramy
prawne dla Europy cyfrowej, która ułatwi życie Polakom i innym obywatelom UE, rozwijając w pełni
połączony rynek usług cyfrowych. Chcemy, aby kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim były
całkowicie uznawane w innych.
Opowiadamy się za polityką spójności nakierowaną na rezultaty, odpowiadającą na rzeczywiste
potrzeby obywateli, która stymuluje zrównoważony rozwój we wszystkich regionach Unii. Polityka

spójności nie powinna wspierać programów sprzecznych z Porozumieniem Paryskim. Chcemy widzieć
większe inwestycje w inteligentną mobilność, w ponadgraniczne projekty infrastrukturalne łącznie z
Sieciami Transeuropejskimi, w szczególności zaś w kolej i w węzły intermodalne - łączące różne środki
transportu. Oczekujemy wzrostu liczby pojazdów bezemisyjnych. Unia Europejska powinna być
pierwszym obszarem dopuszczającym pojazdy samosterujące.
Jesteśmy zdeterminowani, by promować równość płci, wzmocnić pozycję kobiet, aby każdy miał te
same prawa i możliwości we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym w publicznych procesach
decyzyjnych. Unia Europejska musi zawsze jednoznacznie opowiadać się po stronie praw kobiet tam,
gdzie są one zagrożone. Chcemy promować pełne włączenie kobiet w rynek pracy oraz zwiększyć
zatrudnienie osób starszych i osób z niepełnosprawnosciami. Musimy promować równość i ochronę
mniejszości, w tym społeczności LGBT+. W Europie nie może być miejsca dla mowy nienawiści, ani
tym bardziej dla przestępstw z nienawiści. Tożsamości regionalne, w szczególności języki regionalnych,
powinny znaleźć się pod szczególną ochroną Unii Europejskiej.
Będziemy jeszcze silniej chronić przyrodę: powietrze, wodę, a także pożywienie. Przyroda nie zna
granic: dlatego sens ma wspólna praca na rzecz ochrony natury i środowiska. Walka ze smogiem musi
przybrać nowy, ogólnoeuropejski wymiar. Komisja Europejska winna prowadzić działania w celu
stworzenia międzynarodowego odpowiednika Porozumienia Paryskiego na rzecz bioróżnorodności oraz
ustalić wartość gospodarczą dla kapitału naturalnego i usług ekosystemowych.
Unia Europejska musi pozostać liderem w rozwiązywaniu problemów zmian klimatycznych.
Efektywna, szanująca zasoby gospodarka obiegowa ma wielki potencjał tworzenia miejsc pracy,
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Czas odejść od kosztownego przywiązania do energetyki
opartej na węglu. Rola podmiotów prywatnych jest w tym procesie kluczowa i potrzebujemy stabilnych
ram dla zrównoważonych inwestycji i ich finansowania. Musimy zbudować skuteczną Unię
Energetyczną oraz rozwinąć badania w dziedzinie technologii niskoemisyjnych, infrastruktury,
produkcji czystej energii, efektywności energetycznej oraz redukcji emisji przemysłowych i
transportowych. Należy sfinalizować projekt wspólnego rynku energii europejskiej ze swobodnym
przepływem energii odnawialnej.
Chcemy budowy silnego europejskiego filaru NATO. Oczekujemy, że Europa zwiększy zakres
integracji w polityce obrony i bezpieczeństwa poprzez rozwiązania takie jak PESCO, Europejski
Fundusz Obronny, przegląd CARD i Europejska Agencja Obrony. Konieczne jest także zwiększenie
zdolności instytucji Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich do ochrony naszych obywateli przed
działaniami hybrydowymi, tj. kampanie dezinformacji, cyberszpiegostwo, czy ataki hakerskie..
Potrzeba też zwiększenia uprawnień Interpolu oraz wymiany informacji wywiadowczych.
Opowiadamy się za wzmocnieniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz Wysokiego
Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także podejmowania decyzji
w tym obszarze poprzez kwalifikowaną większość głosów.
Uważamy, iż Parlament Europejski powinien mieć tylko jedną siedzibę w Brukseli. Należy włożyć
więcej pracy w zapewnienie demokratycznego charakteru Unii Europejskiej. Chcemy większego
zaangażowania Parlamentu Europejskiego w decyzje, udzielając mu prawa inicjatywy prawodawczej,
oraz większej przejrzystości negocjacji i głosowań w Radzie Europejskiej. Powinniśmy ustanowić
nowy, skuteczny mechanizm, oprócz Artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej, aby regularnie
monitorować naruszenia praw podstawowych, wolności obywatelskich i zasad państwa prawa w krajach
członkowskich Unii Europejskiej.
Od 15 lat My, Polacy-Europejczycy współtworzymy Unię Europejską, nauczyliśmy się współpracować,
podejmować razem decyzje i wytyczać naszą wspólną przyszłość. My, Polacy-Europejczycy,
zbudowaliśmy wzajemne zrozumienie i zaufanie z mieszkańcami innych krajów europejskich,
codziennie tworzyliśmy lepsze instytucje dla demokracji i sprawiedliwości. Dziś musimy raz jeszcze
pokazać, że bierzemy odpowiedzialność za przyszłość całej Europy i 26 maja wybrać silną Polskę w
skutecznej Unii Europejskiej

