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NASZE WARTOŒCI
Potrzebujemy skutecznej polityki europejskiej. Zmieniajmy Europê tak, by Polacy i inne narody czu³y siê w niej jak w domu: godni,
bezpieczni, wolni; ¿eby z nadziej¹ spogl¹dali w przysz³oœæ. Cz³onkostwo w Unii Europejskiej musi poprawiaæ warunki rozwoju kraju oraz
zwiêkszaæ jego bezpieczeñstwo. Nie mo¿e jednak szkodziæ wartoœciom, które stanowi¹ o naszej to¿samoœci – takim jak rodzina,
chrzeœcijañstwo, oraz wolny rynek. Podstaw¹ dzia³ania w Unii musi byæ wiêc troska o realizacjê polskiej racji stanu, interesów Polaków
oraz dobra rodziny.
Jesteœmy za odnow¹ wartoœci, które leg³y u podstaw integracji europejskiej, przede wszystkim przestrzeganiem czterech
fundamentalnych swobód: przep³ywu towarów, osób, us³ug i kapita³u. Nasz¹ zasad¹ jest walka o ograniczenie wp³ywu biurokracji na
wolnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej i sprzeciw wobec wszelkich prób ograniczania dostêpu do rynków pracy. Nikt nie mo¿e byæ w tej
kwestii dyskryminowany. W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego nale¿y siê skupiæ na zadbaniu o polskie interesy. Potrzebny jest
tak¿e g³os rozs¹dku, który umo¿liwi spokojn¹ dyskusjê o kierunku, w jakim powinna zmierzaæ Europa. Dlatego startujemy w tych
wyborach.

STOP UNIJNEJ BIUROKRACJI. NAPRAWA UNII
U swego zarania Unia Europejska wi¹za³a siê z obietnic¹ zdrowych zasad rozwoju gospodarczego, poszanowania pracy, a tak¿e
mo¿liwoœci doskonalenia siê, realizacji w³asnych marzeñ, celów i ambicji. Dzisiaj Unia Europejska taka nie jest. Przypomina zamkniêt¹
twierdzê, opanowan¹ i rz¹dzon¹ za pomoc¹ zakazów i nakazów przez „wiedz¹cych wszystko lepiej” biurokratów. Taka Unia nie
interesuje obywateli. Dlatego chcemy Unii prostej i przejrzystej, która bêdzie wspiera obywateli w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych
problemów, przede wszystkim rosn¹cego bezrobocia, zw³aszcza wœród ludzi m³odych. Chcemy Unii opartej na zasadach konkurencji
w gospodarce.
Nieco lepsze wskaŸniki ekonomiczne nie przes¹dzaj¹ o tym, ¿e kryzys Unii siê koñczy, bo ma on strukturalny, wielowarstwowy wymiar.
Dotyczy on tak¿e demografii, zaufania do polityków, sfery kultury. Kryzys ten zosta³ spowodowany przez wybór b³êdnego kierunku
rozwoju Unii przez jej elity. Kierunek federalistyczny, którego emanacj¹ jest strefa euro oraz Traktat Lizboñski okaza³ siê,
w przewa¿aj¹cej liczbie spraw, œlep¹ uliczk¹.
Droga do przezwyciê¿enia kryzysu Unii jest jeszcze daleka. Polska, bêd¹c jednym z wiêkszych krajów we Wspólnocie, powinna braæ
wspó³odpowiedzialnoœæ za naprawê Unii. Nie mo¿emy byæ obojêtni na to, co siê w niej dzieje. Musimy odwa¿nie oceniæ co siê uda³o
w procesie dotychczasowej integracji na kontynencie a co by³o pora¿k¹. Musimy byæ inicjatorem odwa¿nych zmian gospodarczych.
Mamy ambicje zmieniania Europy, bo Unia mo¿e i musi byæ lepsza.
Odpowiedzi¹ na kryzys nie mo¿e te¿ byæ zdejmowanie z siebie odpowiedzialnoœci i przenoszenie kompetencji do Brukseli. O dalszej
integracji musz¹ decydowaæ obywatele – ka¿de nowe przeniesienie kompetencji z Warszawy do Brukseli musi byæ zaakceptowane
w referendum.

W sytuacji, w której prê¿nie rozwijaj¹ce siê gospodarki Stanów Zjednoczonych, Kanady czy te¿ krajów z grupy BRIC pozostawiaj¹ Europê
daleko w tyle, w zakresie tempa rozwoju Europa potrzebuje g³êbokich zmian, które Polska Razem Jaros³awa Gowina chce inicjowaæ.
Naszym celem jest utworzenie z Europy najbardziej konkurencyjnego i najszybciej rozwijaj¹cego siê gospodarczo regionu œwiata. Takim
celom s³u¿yæ bêdzie budowa Europy jako jednolitego rynku. Polacy i polscy przedsiêbiorcy daj¹ sobie doskonale radê nawet
w warunkach faktycznej dyskryminacji na wspólnym rynku europejskim. Jeœli damy im szansê konkurowaæ na zdrowych zasadach, ich
sukcesy bêd¹ jeszcze wiêksze. Takim celom s³u¿yæ bêdzie równie¿ budowa Europy otwartej na swobodn¹ wymianê gospodarcz¹ z reszt¹
œwiata.

KRYZYS STREFY EURO
Kryzys w strefie euro wbrew zapewnieniom Komisji Europejskiej jest daleki od koñca. Reformy wymuszone na Europie po³udniowej okaza³y siê nieskuteczne
i doprowadzi³y do katastrofalnego poziomu bezrobocia. Kryzys prowadzi do odrodzenia siê nacjonalizmów i wrogoœci do imigrantów, w tym Polaków. Trzeba
powiedzieæ wprost – kryzys jest w bardzo du¿ym stopniu spowodowany przez wspóln¹ walutê. Utrata konkurencyjnoœci krajów po³udnia Europy wzglêdem
pañstw pó³nocnych jest konsekwencj¹ przyjêcia euro. Co wiêcej, przynale¿noœæ do strefy euro uniemo¿liwia tym krajom wyjœcie z kryzysu przez dewaluacjê.
Kryzys strefy euro ma oczywiœcie olbrzymi wp³yw na wszystkie kraje, które do strefy nie nale¿¹, ale s¹ jej wa¿nymi partnerami handlowymi, takie jak Wielka
Brytania czy Polska. Trzeba mieæ odwagê przyznaæ, ¿e euro okaza³o siê eksperymentem nieudanym, gdy¿ nie mo¿na mieæ wspólnej waluty dla pañstw na tak
ró¿nym poziomie rozwoju gospodarczego. Dziœ euro zagra¿a fundamentom integracji europejskiej. Jedynym rozwi¹zaniem jest kontrolowany demonta¿ strefy
euro i powrót do walut narodowych. Powinniœmy prze³amaæ polityczn¹ poprawnoœæ i rozpocz¹æ debatê w Europie o tym, jakie by³yby koszty takiej operacji
i w jaki sposób maksymalnie ograniczyæ straty zwi¹zane z tym procesem.

POLSKIE CZ£ONKOWSTWO W UNII: KORZYŒCI I STRATY
Mija dekada polskiego cz³onkostwa w UE. Przynios³o ono widoczn¹ poprawê w pewnych sferach ¿ycia i otworzy³o przed Polakami nowe
mo¿liwoœci. W ramach funduszy europejskich powsta³o w Polsce wiele nowych inwestycji. Chcemy, aby fundusze unijne s³u¿y³y
modernizacji naszego kraju, pobudzaniu i wzmacnianiu polskiej gospodarki oraz pobudza³y potencja³ i pomys³y drzemi¹ce w Polakach.
Pierwsze dziesiêæ lat Polski w UE przynios³o tak¿e bezprecedensow¹ w historii falê emigracji Polaków g³ównie do innych krajów Unii
oraz Norwegii i Islandii. Polska powinna eksportowaæ nowoczesne technologie, a nie swoich obywateli.
Œrodki z UE powinny byæ wykorzystane na prze³amanie obecnego dysfunkcyjnego modelu rozwojowego polskiej gospodarki, nale¿y je
wiêc zainwestowaæ w tworzenie nowych firm i miejsc pracy. Szczególny nacisk nale¿y po³o¿yæ na rozwój firm dzia³aj¹cych w sferze
materialnej (badawczych, wynalazczych i produkcyjnych) oraz na lepsze warunki edukacji, szczególnie na wsi. Musimy inwestowaæ w to
co mamy najcenniejsze – w kapita³ ludzki. Ka¿dy obywatel Polski powinien odczuæ, ¿e cz³onkostwo w UE to tak¿e jego indywidualna
szansa na rozwój osobisty i zawodowy równie¿ we w³asnym kraju.

PODMIOTOWOŒÆ PAÑSTW
Unia Europejska i europejskie prawo s¹ narzêdziami, które musimy wykorzystaæ do realizowania naszej polityki zarówno wewn¹trz
Wspólnoty, jak i w relacjach z innymi pañstwami. Bêdziemy wiêc stale czuwaæ nad tym, aby interes naszego kraju by³ nale¿ycie
uwzglêdniany przy podejmowaniu decyzji przez ca³¹ UE. Naczeln¹ zasad¹ prowadzenia polityki zagranicznej powinien byæ prymat
interesów Polski nad wspólnotowymi. Jesteœmy za oparciem rozwi¹zañì ustrojowych Unii Europejskiej na idei integracji dopasowanej do
potrzeb pañstw cz³onkowskich i ich obywateli. To, co dobre dla jednego pañstwa, nie musi byæ dobre dla innego.

POLSKIE INTERESY, DALSZE ROZSZERZANIE UE
Europa to nie tylko Unia Europejska. Mimo, ¿e mur berliñski run¹³, pozosta³ w wielu g³owach. Dlatego naszym celem jest pe³na jednoœæ
Europy, pomyœlnoœæ jej narodów a nie dobrostan tej czy innej instytucji Unii Europejskiej. Polsk¹ racj¹ stanu jest by za nasz¹ wschodni¹
granic¹ ¿y³y wolne i dostatnie spo³eczeñstwa. Dlatego opowiadamy siê za podpisaniem umów stowarzyszeniowych z Ukrain¹,
Mo³dawi¹ i Gruzj¹, a w przysz³oœci za poszerzeniem Unii. Uwa¿amy, ¿e udzia³ obywateli naszych wschodnich s¹siadów w inicjatywach
unijnych stanowi jeden z fundamentów modernizacji i budowania kapita³u spo³ecznego. Dlatego bêdziemy wspieraæ spo³eczeñstwa
i pañstwa Europy Wschodniej w budowie praworz¹dnoœci i demokracji, tak aby przygotowaæ je na rozpoczêcie rozmów
stowarzyszeniowych.

PAKT NA RZECZ RODZINY I DEMOGRAFII
Zagro¿eniem dla Polski oraz innych krajów Europy Œrodkowej a w zwi¹zku z tym ca³ej Unii s¹ niekorzystne zmiany demograficzne.
Starzenie siê spo³eczeñstw oraz niska liczba urodzeñ os³abia Europê i stanowi jedn¹ z jej najwa¿niejszych barier rozwojowych. Dlatego
postulujemy przedwyborczy pakt polskich œrodowisk politycznych zak³adaj¹cy sprzeciw na poziomie europejskim wobec ka¿dej próby
uszczuplania praw rodziny oraz propagowanie prorodzinnych rozwi¹zañ podatkowych i dzia³añ na rzecz za¿egnania kryzysu
demograficznego.

NASZ PLAN
I. Gospodarka i demografia. Co mo¿na zmieniæ?
Polacy maj¹ prawo byæ traktowani jak wszyscy inni pracownicy w UE. Bêdziemy pilnowaæ zasady wolnego przep³ywu osób i nie
pozwolimy jej ograniczyæ w ¿adnym stopniu.
Konieczna jest liberalizacja rynków pracy poprzez pe³n¹ implementacjê czterech swobód. Niedopuszczalne jest by Polacy byli
wykorzystywani przez zachodnich polityków jako symbol zabierania pracy lokalnym spo³ecznoœciom. Trzeba g³oœno
i twardo mówiæ o korzyœciach, które odnios³a Wielka Brytania, Holandia czy Irlandia dziêki otwarciu rynku pracy dla Polaków.

Jako pracownicy wykonuj¹cy te same zadania nie mo¿emy byæ traktowani gorzej ni¿ inni. Równoczeœnie kluczowa staje siê ochrona
polskich pracowników za granic¹. Nie zgadzamy siê na szykanowanie ich przez w³adze innych pañstw unijnych. Polacy pracuj¹cy za
granic¹ i tworz¹ca siê m³oda polska diaspora musz¹ byæ traktowane jako potencja³ wzmocnienia polskiej gospodarki w przysz³oœci.

Jesteœmy za konkurencj¹ podatkow¹ miêdzy pañstwami UE
Jesteœmy za zdecydowan¹ konkurencj¹ podatkow¹ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE, uwa¿amy jej skutki za korzystne dla
przedsiêbiorczoœci Europy. Wyœcig pañstw cz³onkowskich w obni¿aniu stawek nominalnych CIT i PIT, a w rezultacie spadek znaczenia
tych podatków dla bud¿etów krajowych, oceniamy pozytywnie. PRJG bêdzie przeciw dzia³aniom maj¹cym na celu dalsze ujednolicenie
europejskiego prawa podatkowego, a w szczególnoœci przeciw projektowi uchwalenia wspólnej skonsolidowanej bazy podatkowej dla
przedsiêbiorców. Polska Razem Jaros³awa Gowina bêdzie d¹¿y³a do obni¿enia minimalnych stawek akcyzy na paliwa. Dziêki temu
zmniejsz¹ siê ceny tych paliw w stosunku do najbardziej konkurencyjnych gospodarek œwiatowych, w szczególnoœci Stanów
Zjednoczonych.

Bêdziemy pilnowaæ tego, w jaki sposób Polska wydaje unijne œrodki na walkê z bezrobociem m³odych
W ramach nowej perspektywy bud¿etowej Polska otrzyma³a 2 mld euro na zwalczanie bezrobocia. Œrodki te powinny byæ wydane na
tworzenie miejsc pracy przez przedsiêbiorców a nie na konsulting, kolejne sta¿e czy szkolenia dla bezrobotnych. Tak zwane „miêkkie
programy pomocowe” powinny byæ ograniczone do niezbêdnego minimum. Bêdziemy domagaæ siê od rz¹du sta³ego kompleksowego
sprawozdania z wydania tych œrodków.

Jesteœmy za rozwijaniem jednolitego rynku w UE, ale przeciw wchodzeniu Polski do strefy euro
Dzisiaj wejœcie do strefy euro by³oby niekorzystne dla Polski. Co wiêcej, jest wysoce w¹tpliwe czy Europejska Unia Monetarna przetrwa
w obecnej formie najbli¿sze lata. Problemy zwi¹zane z pozbawieniem siê w³asnej waluty s¹ boleœnie odczuwane nie tylko przez kraje
po³udnia, ale te¿ Francjê czy Holandiê. Dlatego nale¿y staæ na jednoznacznym stanowisku, ¿e Polska nie powinna wejœæ do strefy euro.

Bêdziemy stale kontrolowali wydawanie œrodków unijnych przez Polskê
Je¿eli chcemy dobrze wykorzystaæ œrodki dla Polski w latach 2014-2020, musimy prowadziæ monitoring ich wydawania. Co roku
bêdziemy publikowali sta³y raport, tworzony wspólnie z organizacjami pozarz¹dowymi. Bêdziemy w nim zwracali uwagê na stosowanie
zasady zrównowa¿onego rozwoju, tempo i celowoœæ wydawania œrodków, a tak¿e przepisy antykorupcyjne, które powinny zapobiegaæ
ich defraudacji. Bêdziemy naciskaæ, by zamiast kolejnych programów pomocy dla bankierów, zamiast wysokich dotacji dla firm
konsultingowych i szkoleniowych czy niewiele wnosz¹cych konferencji, powstawa³y programy pozwalaj¹ce efektywnie zwiêkszyæ
zatrudnienie i przedsiêbiorczoœæ.

Ochrona ma³ych przedsiêbiorców
Bêdziemy d¹¿yli do tego, by próg przychodów dopuszczalny przez prawo europejskie, od którego przedsiêbiorcy maj¹ obowi¹zek
rozliczaæ podatek VAT zosta³ podniesiony. W przypadku mikroprzedsiêbiorców Polska Razem Jaros³awa Gowina zaproponuje
wprowadzenie w dyrektywie o VAT mo¿liwoœci fakultatywnego wyboru rycza³towego rozliczania podatku VAT w okreœlonej kwocie bez
prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Jesteœmy za zwiêkszeniem œrodków na badania i innowacje
To nie kolejne miliony wydane na szkolenia florystek zdecyduj¹ o konkurencyjnoœci Polski w najbli¿szych kilkunastu i kilkudziesiêciu
latach. Obecnie polskie wydatki na badania i rozwój s¹ o ponad po³owê ni¿sze ni¿ œrednia w UE, a to w³aœnie dziêki innowacyjnoœci i
nowym pomys³om bêdziemy mogli rozwijaæ realn¹ gospodarkê. Pamiêtamy jednak, ¿e bez wolnoœci gospodarczej nie ma innowacji.
Niezbêdne jest stworzenie warunków do wspó³pracy miêdzy œwiatem nauki i biznesu. Potrzebujemy nowego niebieskiego lasera i
grafenu.

Jesteœmy za budow¹ i rozwojem stref wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi, Indiami, a tak¿e s¹siadami Unii,
szczególnie pañstwami Partnerstwa Wschodniego
Znoszenie barier w wymianie handlowej stanowi najlepsz¹ drogê do poprawiania relacji miedzy narodami. Polska Razem Jaros³awa
Gowina opowiada siê za jak najszybszym wprowadzeniem stref wolnego handlu z pañstwami trzecimi. Korzyœci gospodarcze prze³o¿¹
siê bowiem na dobre relacje polityczne.

Doprowadzimy do regularnego publikowania przez Parlament Europejski sprawozdañ przedstawiaj¹cych sytuacjê
demograficzn¹ Europy
Postulujemy ustalenie tzw. „demographic agenda” dla krajów Europy Œrodkowej. Bêdziemy wspó³pracowaæ na forum Unii Europejskiej i
staraæ siê mówiæ jednym g³osem w sprawach demograficznych. W Europie s¹ regiony, które ca³kowicie siê wyludniaj¹ i w których
nastêpuje przyspieszony proces starzenia siê spo³eczeñstw. W interesie ca³ej Unii jest by do tego nie dopuœciæ. Sta³e sprawozdanie PE o
sytuacji demograficznej Europy bêdzie wskazywa³o na zagro¿enia zwi¹zane ze zmianami demograficznymi w krajach UE i tych objêtych
Europejsk¹ Polityk¹ S¹siedztwa.

0% VAT na ubrania i produkty dla dzieci
Polska Razem Jaros³awa Gowina bêdzie d¹¿y³a do umo¿liwienia w unijnych przepisach o VAT stosowania przez wszystkie pañstwa
cz³onkowskie stawki 0% VAT na ubrania i produkty przeznaczone dla dzieci. Taka stawka, funkcjonuj¹ca jedynie
w wybranych krajach (np. Wielka Brytania), nie mo¿e byæ przywilejem i narzêdziem nieuczciwej polityki demograficznej.

Pomyœlnoœæ polskiej wsi bêdzie jednym z priorytetów naszej polityki w UE
Francja i inne pañstwa skutecznie lobbuj¹ w Unii Europejskiej, chroni¹c swoje rolnictwo i wieœ. Czas, aby równie¿ Polska nauczy³a siê to
robiæ. Szanse rolników w ca³ej Unii powinny byæ równe – nie chodzi tylko o kwestie dop³at, ale tak¿e ochronê polskich produktów.
Jesteœmy za wyrównaniem poziomu dop³at bezpoœrednich, utrzymaniem i zwiêkszeniem kwoty mlecznej oraz wyrównaniem p³atnoœci
obszarowych na terenie Unii Europejskiej. Konkurencja powinna byæ podstaw¹ rozwoju nowoczesnego rolnictwa. Postulujemy równie¿
utrzymanie kwoty produkcyjnej cukru nale¿nej Polsce. Brak zrównowa¿onego rozwoju i stabilnych mechanizmów wspierania
przedsiêbiorczoœci w regionach wiejskich doprowadzi³y do wzrostu bezrobocia i wyludnienia niektórych z nich. Polska gospodarka
w du¿ej czêœci nadal oparta jest na wytworach produkcji rolnej, utrzymanie wsparcia tego sektora pozwoli utrzymaæ kierunek rozwoju
i wzmocni innowacyjnoœæ innych sektorów gospodarki. Jesteœmy jednoczeœnie przekonani, ¿e polskie rolnictwo jest tak konkurencyjne,
¿e zniesienie ingerencji Unii i pañstw cz³onkowskich w produkcjê roln¹ i zapewnienie prawdziwie wolnego rynku pozwoli³oby Polsce
znowu staæ siê niekwestionowanym „spichlerzem Europy”.

Chcemy rozwijania programu Erasmus+ Bêdziemy za powstaniem programu Erasmus Professional, uwzglêdniaj¹cego
specjalistów spoza Unii
Programy mobilnoœciowe i wymiany studenckie s¹ wa¿nym elementem aktywnoœci Unii Europejskiej, œwiadectwem wolnego
przep³ywu osób oraz otwartoœci kulturowej. Chcemy, aby program Erasmus by³ tak¿e skutecznym instrumentem przeciwdzia³aj¹cym
bezrobociu wœród m³odych ludzi. Dlatego konieczne jest dalsze rozwijanie wymiany studenckiej w po³¹czeniu z praktykami i sta¿ami
zawodowymi oraz wolontariatem. Poznawanie innych kultur wraz z rozwijaniem umiejêtnoœci jêzykowych, a tak¿e praktyki zawodowe
zdecydowanie zwiêksz¹ perspektywy m³odych ludzi na znalezienie pracy po studiach. Bêdziemy równie¿ kontynuowaæ starania na rzecz
pe³nego uczestnictwa obywateli z pañstw objêtych programem Partnerstwa Wschodniego w programie Erasmus+, gdy¿ wzajemne
poznawanie siê stanowi jedn¹ z najlepszych metod w inicjowaniu przysz³ej wspó³pracy. Rozwiniêciem istniej¹cych przedsiêwziêæ bêdzie
Erasmus Professional, skierowany do m³odych profesjonalistów, ze szczególnym uwzglêdnieniem krajów ze sob¹ s¹siaduj¹cych lub
po³o¿onych w jednym regionie. Powinien on stymulowaæ tworzenie wiêzi i wspólnych regionalnych przedsiêwziêæ innowacyjnych
(w ramach UE oraz pomiêdzy krajami UE i jej s¹siadami) oraz stanowiæ uzupe³nienie programu Erasmus Entrepreneurs, przeznaczonego
dla przedsiêbiorców.

Bêdziemy stawiali na rozwój po³¹czeñ kolejowych i nowe po³¹czenia drogowe w Europie Œrodkowej
Po³o¿enie Polski daje jej ogromne mo¿liwoœci czerpania korzyœci z istnienia sprawnej sieci transportowej. Nie mo¿emy sobie pozwoliæ na
rezygnacjê z projektów takich jak Via Carpathia, która mog³aby pomóc w rozwoju wschodnich regionów kraju.

Koniec z unijnymi absurdami. Zawsze bêdziemy siê ujmowaæ za przedsiêbiorcami
Tematów takich jak ograniczenie mo¿liwoœci wêdzenia szynek pojawia siê wiele. Nawet jeœli maj¹ charakter incydentalny, wp³ywaj¹
negatywnie na wolnoœæ gospodarcz¹, a w oczach opinii publicznej podwa¿aj¹ sens integrowania siê pañstw na kontynencie. Dlatego
uwa¿amy, ¿e ignorowanie takich przypadków stanowi jeden z najpowa¿niejszych b³êdów polskiego rz¹du.

II. Oszczêdna Unia. Co trzeba zmieniæ?
Wiêcej wolnoœci, mniej regulacji – bêdziemy dzia³aæ na rzecz ograniczenia unijnych przepisów
Pierwszy krok to krytyczny przegl¹d wspólnotowego dorobku prawnego. Powinna powstaæ komisja prawna, która przedstawi³aby
propozycje ograniczenia zbêdnych przepisów. Dotychczasowe dzia³ania w tym kierunku nie przynosz¹ widocznych rezultatów. Komisja
Europejska winna byæ pozbawiona inicjatywy prawodawczej w zakresie regulacji dotycz¹cych obywateli i firm, o ile nie wynika to z
wczeœniejszej przyjêtego przez Parlament Europejski planu pracy i decyzji. Tworzenie unijnego prawa powinno opieraæ siê na zasadzie
„one in, two out” – uproœci to przyjmowane przepisy i zapobiegnie inflacji prawa.

Zaproponujemy deregulacjê unijnych przepisów dotycz¹cych gospodarki
XXI wiek to nowe wyzwania. Olbrzymia czêœæ unijnego dorobku prawnego konserwuje wady obecnego systemu i sprawia, ¿e Stary
Kontynent nie jest w stanie konkurowaæ z nowymi potêgami. Bez deregulacji wielu ograniczeñ i przepisów w zakresie dzia³alnoœci
gospodarczej Europa popadnie w gospodarczy marazm. Jeslì i zasada pomocniczoœci ma bycì traktowana powa¿nie, musi ona oznaczacì
daleko posunie?ta?deregulacje?prawa unijnego i ograniczenie w³adzy unijnych instytucji na rzecz pansì tw cz³onkowskich.

Nigdy nie zag³osujemy za dodatkowymi wydatkami na unijn¹ administracjê. Bêdziemy walczyæ o oszczêdnoœci w Unii
Opowiadamy siê za przeniesieniem wszystkich prac Parlamentu Europejskiego do jednego miejsca. Obecnie pos³owie pracuj¹ w dwóch
miastach – Brukseli i Strasburgu. W Luksemburgu zaœ znajduje siê administracja Parlamentu. Utrzymanie trzech budynków i personelu
kosztuje oko³o 200 mln euro rocznie. Podobny jest koszt funkcjonowania dwóch instytucji doradczych – Komitetu Regionów oraz
Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego. Bêdziemy postulowaæ ich likwidacjê, poniewa¿ w du¿ym stopniu ich rolê przejmuje Parlament
Europejski.

Jesteœmy za ograniczeniem liczby urzêdników unijnych i obciêciem niepotrzebnych wydatków. Stworzymy system
pe³nej transparentnoœci wydatków pos³ów
Celem minimum jest redukcja biurokracji o 10 procent w kolejnych kadencjach Parlamentu Europejskiego. Jest to poziom, który z jednej
strony jest realny do osi¹gniêcia, zaœ z drugiej pozwoli na stopniowe ograniczanie niepotrzebnych etatów. Wydatki urzêdników i pos³ów
powinny byæ ograniczone – zwroty za wyjazdy s³u¿bowe powinny obejmowaæ tylko realne wydatki. Najwy¿si unijni urzêdnicy powinni
publikowaæ w internecie sprawozdania ze swoich wydatków s³u¿bowych.

Stworzymy najbardziej przejrzysty model sprawowania mandatu pos³a do Parlamentu Europejskiego
Nasi pos³owie bêd¹ co roku umieszczaæ w internecie swój plan pracy oraz sprawozdanie finansowe z wykorzystania funduszy na swoj¹
dzia³alnoœæ. Partie polityczne na poziomie europejskim, tworzone z ugrupowañ krajowych, nie powinny otrzymywaæ dodatkowego
wsparcia z bud¿etu unijnego i utrzymywaæ siê wy³¹cznie ze sk³adek. Zmiany bêd¹ skuteczne w przypadku zwiêkszenia kontroli nad
wydawaniem œrodków w ramach UE.

III. Polska w UE. Jak byæ bardziej skutecznym?
Bêdziemy chroniæ Konstytucjê RP przed zakusami europejskich biurokratów
Konstytucja ponad innymi prawami - jesteœmy za przyznaniem s¹dom konstytucyjnym pañstw cz³onkowskich prawa zakazywania
stosowania tych norm prawa unijnego, które naruszaj¹? konstytucyjny porz¹dek danego pañstwa. Propozycja ta jest zgodna
z orzecznictwem trybuna³ów konstytucyjnych Niemiec, W³och, Belgii, Czech i Polski, które s³usznie kwestionowa³y zasadê?
bezwzglêdnego prymatu prawa unijnego. Na gruncie prawa polskiego, bêdziemy broniæ stanowiska Trybuna³u Konstytucyjnego,
który uznaje, ¿e zasada pierwszeñstwa prawa unijnego mo¿e wywieraæ skutki prawne w kontekœcie wszystkich polskich Ÿróde³ prawa
z wyj¹tkiem przepisów Konstytucji RP.

Jesteœmy za obowi¹zkow¹ ocen¹ skutków wszystkich regulacji unijnych przed ich wprowadzeniem
Jesteœmy za wprowadzeniem zasady, ¿e do ka¿dego projektu nowej regulacji europejskiej musi byæ za³¹czony dokument zawieraj¹cy
ocenê ekonomicznych skutków regulacji, w szczególnoœci dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Obecnie taki dokument za³¹czany jest
tylko do wybranych propozycji legislacyjnych, wedle uznania Komisji. W przypadku regulacji wi¹¿¹cych siê z istotnymi kosztami dla
obywateli, ocena skutków regulacji powinna szczegó³owo przedstawiaæ koszty dla obywateli ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego.

Bêdziemy walczyli o wiêcej Polaków na stanowiskach w Unii
Konieczne jest wypracowanie systemu promocji Polaków na stanowiskach unijnych na wszystkich szczeblach, ze szczególnym
uwzglêdnieniem dyrekcji generalnych KE o kluczowym znaczeniu. Sposobem na to powinna byæ koordynacja i wzajemna informacja
o dzia³aniach Polaków w systemie instytucjonalnym UE (pos³owie, dyplomaci, urzêdnicy, lobbyœci). Zadaniem jakie stawiamy przed
sob¹ jest przekonanie wszystkich œrodowisk politycznych do stworzenia na poziomie europejskim „klubu polskiego”, gdzie
przedstawiciele Polski powinni ze sob¹ wspó³pracowaæ, niezale¿nie od polityki krajowej. Instytucje Unii Europejskiej nie s¹ miejscem na
konkurowanie krajowych si³, lecz reprezentowanie wspólnego, polskiego stanowiska.

Wspólne decydowanie o obsadzie stanowiska komisarza w imieniu Polski
Obsada najwa¿niejszych stanowiska politycznych w UE nie powinna byæ w rêkach jednej partii, ale powinna podlegaæ obowi¹zkowemu
ustaleniu z opozycj¹. Polska polityka europejska powinna bowiem w jak najwiêkszym stopniu byæ przedmiotem konsensusu polskich
stronnictw politycznych.

IV. Europa i Energia
Tania energia dla Polski
Jednym z najwiêkszych obci¹¿eñ europejskiej, a wiêc i polskiej gospodarki s¹ wysokie ceny energii i paliw, bêd¹ce efektem
nieskutecznej unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. To w³aœnie ceny energii i paliw wypychaj¹ firmy poza Europê i s¹ przyczyn¹
utraty przez Europejczyków milionów miejsc pracy. W 2012 roku w UE ceny gazu dla œredniej wielkoœci konsumentów przemys³owych
by³y œrednio cztery razy wy¿sze od cen w Stanach Zjednoczonych i oko³o 12 procent wy¿sze ni¿ w Chinach. Jeœli chodzi o cenê energii
elektrycznej, to w 2012 roku œredniej wielkoœci zak³ady przemys³owe w Europie p³aci³y za energiê elektryczn¹ œrednio o oko³o 20
procent wiêcej ni¿ firmy w Chinach. Wp³ywa na to unijna polityka klimatyczna i wysokie stawki za import ropy i gazu. Bêdziemy popieraæ
takie rozwi¹zania, które zagwarantuj¹ najni¿sz¹ cenê za emisjê gazów cieplarnianych i zapewni¹ niskie ceny za import surowców
energetycznych.

Zainicjujemy Polsk¹ Transformacjê Energetyczn¹
Polska infrastruktura energetyczna musi wyjœæ z lat komunizmu. Polsce potrzeba skoordynowanej i m¹drej transformacji energetycznej,
która w du¿ej mierze mo¿e zostaæ sfinansowana ze œrodków unijnych. Istot¹ polskiej zmiany energetycznej powinno byæ
miêdzysektorowe spojrzenie na energetykê i potraktowanie jej jako g³ównego motoru modernizacji polskiej gospodarki. Przewidywane
reformy powinny zapewniæ spadek cen energii zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i dla hurtowych. Program Polskiej
Transformacji Energetycznej opracowany zostanie przez ekspertów, a pos³owie PRJG zapewni¹ jego realizacjê, wykorzystuj¹c przy tym
wszystkie dostêpne w ramach UE instrumenty legislacyjne i polityczne.

Nie zag³osujemy za ¿adn¹ regulacj¹ ograniczaj¹c¹ wydobycie gazu ³upkowego
Wielk¹ szans¹ na niezale¿noœæ od importu surowców energetycznych jest wydobycie gazu z ³upków. Polska stanowczo sprzeciwia siê
wszelkim próbom regulowania na poziomie europejskim zasad jego poszukiwania i wydobycia.

Doprowadzimy do powstania unijnego raportu w sprawie realizacji zasady bezpieczeñstwa energetycznego zapisanej w
Traktacie Lizboñskim
Trzeci pakiet energetyczny, zak³adaj¹cy oddzielenie firm odpowiedzialnych za wydobycie i transport surowców, powinien zostaæ
wprowadzony w ¿ycie jak najszybciej. Konieczny jest raport o tym jak realizowana jest wspólnotowa polityka w dziedzinie energii na
podstawie Traktatu Lizboñskiego. Jesteœmy przeciwni udzielaniu przywilejów na transport i handel surowcami energetycznymi
wybranym przedsiêbiorstwom.

Stop opodatkowaniu energii
Polska Razem Jaros³awa Gowina jest przeciwna propozycjom Komisji Europejskiej dotycz¹cym opodatkowania energii. Zak³adaj¹ one
przejœcie z systemu opodatkowania opartego wy³¹cznie na iloœci skonsumowanej energii na rzecz systemu uzale¿nionego równie¿ od
wydajnoœci stosowanych paliw. Takie rozwi¹zania pog³êbi³yby degradacjê gospodarcz¹ i spo³eczn¹ ca³ej Polski, a w szczególnoœci
Górnego Œl¹ska.

Bêdziemy broniæ polskiego wêgla. Jesteœmy za rozwojem nowoczesnych technologii jego wydobywania i u¿ywania
Wêgiel stanowi podstawê polskiej energetyki i jedno z naszych najwiêkszych bogactw naturalnych. Nasz kraj ma prawo do u¿ywania
tego surowca w sposób zgodny z interesami polskiej gospodarki oraz jako wa¿nego elementu swego bezpieczeñstwa energetycznego.

V. Bezpieczeñstwo i polityka zewnêtrzna UE
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa UE odniesie sukces, gdy nie bêdzie na si³ê wyrêczaæ pañstw
cz³onkowskich. Jesteœmy przeciw powo³ywaniu si³ zbrojnych na poziomie europejskim
Polityka zagraniczna, a zw³aszcza kwestie obronnoœci pozostaj¹ w kompetencji pañstw cz³onkowskich, a Wysoki Przedstawiciel
ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa mo¿e jedynie realizowaæ uzgodnione przez Radê cele. Nie ma potrzeby tworzenia nowych
i kosztownych struktur obronnych i duplikowania istniej¹cych, zw³aszcza NATO. Osobne si³y wojskowe UE bêd¹ generowa³y koszty,
które powinny byæ przeznaczone na wzmacnianie armii narodowych oraz programy wspó³pracy miedzy nimi. Do czasu powa¿nych
reform Unii pod k¹tem oszczêdnoœci nie mo¿e byæ mowy o tworzeniu nowej instytucji w postaci europejskiej armii.

Jesteœmy za œcis³¹ wspó³prac¹ UE z NATO
Unia Europejska nie jest w stanie stworzyæ efektywnego systemu zapewnienia bezpieczeñstwa dla swoich cz³onków. Podstawowym
systemem zbiorowego bezpieczeñstwa powinno pozostaæ NATO. Jednoczeœnie trzeba inwestowaæ we wspó³pracê miêdzy si³ami
zbrojnymi pañstw UE. Konieczny jest równie¿ rozwój wspó³pracy wojskowej z s¹siadami Unii na Wschodzie – Ukrain¹, Gruzj¹ czy
Mo³dawi¹.
W najbli¿szych latach kluczowe zagro¿enia bêd¹ dotyczy³y cyberprzestrzeni. Dotyczy to zarówno cyberterroryzmu jak i ochrony
informacji o u¿ytkownikach internetu. Konieczna jest szeroka wspó³praca miêdzy pañstwami UE w celu ujednolicenia prawa oraz
przeciwdzia³ania tego typu zagro¿eniom.

Bêdziemy budowaæ regionaln¹ oœ wspó³pracy pañstw Europy Œrodkowej
Pañstwa Europy Œrodkowej ³¹czy wiele wspólnych interesów. Przyk³ady wspó³pracy niektórych pañstw UE, na przyk³ad krajów
po³udniowych, pokazuj¹, ¿e mo¿na skutecznie walczyæ o realizacjê regionalnych interesów. Polska mo¿e i powinna byæ liderem koalicji
pañstw naszego regionu, na przyk³ad w sprawie reformy bud¿etu UE czy polityki energetycznej.

Jesteœmy za perspektyw¹ cz³onkostwa dla wschodnich s¹siadów, podpisaniem z nimi umów stowarzyszeniowych oraz
zniesieniem systemu wizowego dla krajów Partnerstwa Wschodniego. Jesteœmy za zniesieniem wiz dla wschodnich
s¹siadów
Europa ca³a i wolna - to jedno z hase³ pod którymi pañstwa dawnego Wschodu przesuwa³y siê na Zachód. Doprowadzenie do podpisania
i wprowadzenia w ¿ycie umów stowarzyszeniowych z Ukrain¹, Gruzj¹ i Mo³dawi¹ powinno byæ priorytetem dla polskich dzia³añ
w ramach unijnej dyplomacji. Pierwszym krokiem powinno staæ siê zniesienie wiz dla obywateli pañstw Partnerstwa Wschodniego.
W sytuacji du¿ych mo¿liwoœci skutecznej kontroli na granicach, system wizowy jest prze¿ytkiem i generuje niepotrzebn¹ biurokracjê.

Doprowadzimy do powstania Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego
Polska mo¿e staæ siê inicjatorem powstania Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego i Kolegium Czarnomorskiego, jako instytucji
tworz¹cych wiêzy z partnerami na Wschodzie, kszta³c¹cych na najwy¿szych œwiatowym poziomie. To dziêki tym uczelniom bêdziemy
mieli mo¿liwoœæ uprawiania d³ugofalowej, przemyœlanej polityki miêdzynarodowej. Rol¹ tych instytucji, w których wspólnie uczyliby siê
studenci z UE i krajów Partnerstwa Wschodniego powinno byæ uzupe³nianie istniej¹cych programów stypendialnych i przygotowanie
kadr do przysz³ych procesów integracyjnych w Europie.

VI. Europa i wartoœci
Jesteœmy za skutecznym reagowaniem UE na przejawy dyskryminowania mniejszoœci narodowych
Polska od stuleci daje przyk³ad dobrego wspó³¿ycia mniejszoœci narodowych i religijnych oraz dba³oœci o ich prawa. Daje nam to
moralny tytu³ do upominania siê o prawa mniejszoœci, szczególnie Polaków na Litwie.

Bêdziemy reagowaæ za ka¿dym razem, gdy dojdzie do przeœladowañ religijnych, przejawów dyskryminacji,
a szczególnie przeœladowañ chrzeœcijan
Statystyki pokazuj¹, ¿e chrzeœcijanie s¹ grup¹ najczêœciej przeœladowan¹ ze wzglêdu na wiarê. Uwa¿amy, ¿e nale¿y stanowczo
reagowaæ na wszelkie przejawy ³amania wolnoœci religijnej – zarówno w UE jak i poza jej granicami. Bêdziemy konsekwentnie zwalczaæ
wszelkie próby narzucania w regulacjach wspólnotowych œwiatopogl¹du i prawa sprzecznego z zasadami chrzeœcijañstwa.

Bêdziemy propagowaæ dziedzictwo historyczne naszej czêœci Europy i broniæ je przed zak³amaniem
Chodzi o konsekwentne zrównanie w ocenach wszelkich form totalitaryzmu, w tym nazizmu i komunizmu, oraz zakaz szerzenia obu
ideologii. Jesteœmy przeciwni wszelkim próbom zrównywania ofiar i oprawców oraz zak³amywaniu historii (np. „polskie” obozy
œmierci). Bêdziemy propagowaæ dziedzictwo „Solidarnoœci” i walki o ochronê praw cz³owieka jako polsk¹ „m¹droœæ instytucjonaln¹”
wniesion¹ do Unii. Bêdziemy walczyæ o prawdê historyczn¹ i korzystaæ ze œrodków europejskich do jej promocji. Bêdziemy wspieraæ
wszystkie te dzia³ania, których celem jest ostateczne zakoñczenie podzia³u na wschodni¹ i zachodni¹ Europê. Chcemy, by
dziedzictwo historii naszej czêœci kontynentu by³o równoprawnym doœwiadczeniem Unii i by znajdowa³o to swoje odbicie w
oficjalnych dokumentach, programach edukacyjnych i innych dzia³aniach UE.
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