
 
  

 

2014 ще бъде година от особена важност за Европа. Европейският съюз няма да преживее 
кризата, освен ако не довърши интеграционния си процес и не възвърне доверието на 
своите граждани. През май, чрез Европейските избори, европейците ще изберат посоката, 
по която Европа трябва да поеме.  
 
Съюзът на европейските федералисти и Младите европейски федералисти приканват 
европейските партии и кандидатите на Европейските избори да подкрепят следните 
принципи, които са жизненоважни, за да придвижим Европа напред: 

 

 
ДА НАПРАВИМ ТЕЗИ ИЗБОРИ НАИСТИНА ЕВРОПЕЙСКИ 

 Ще проведем кампаниите си като европейски партии с общоевропейски програми 

 Ще използваме нашите общоевропейски програми, за да представим нашата визия за                                                                              
ддбъдещето на Европа на местно, национално и европейско ниво  

 Ще представим нашия кандидат за председател на Европейската комисия и ще дднастояваме, че 
резултатите от Европейските избори определят следващия ддпредседател на Европейската комисия 

 Ще защитаваме европейските интереси срещу популистките апели към национален ддегоизъм и срещу 
илюзиите за национални решения на европейските проблеми  

 
ДА ПОСТРОИМ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 

 Ще изисквам ново конституционно събрание да реформира Договорите, за да осигури ддфедерална 
система за управление за Европейския съюз или поне Еврозоната 

 Ще подкрепям предложения за засилване на легитимността и централната роля на ддЕвропейския 
парламент в процеса на взимане на решения по всички въпроси и при ддравни условия за представителите 
на страните членки 

 Ще насърчавам усилия за превръщане на Европейския парламент в истински дддемократично 
правителство 

 

ДА ЗАЗДРАВИМ ЕВРОТО И ВЪЗСТАНОВИМ ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА 

 Ще подкрепям завършването на Европейския паричен съюз с пълен икономически и ддфискален съюз за 
Еврозоната 

 Ще подкрепям по-дълбока фискална и икономическа интеграция, включително и общ ддбюджет за 
Еврозоната 

 Ще подкрепям усилия за заздравяване на солидарността в Европа чрез европейски ддмеханизми и 
ресурси 

 Ще подкрепям европейски план за икономическо възстановяване, финансиран от ддсобствените ресурси 
на ЕС 

ДА ЗАСИЛИМ РОЛЯТА НА ЕВРОПА В СВЕТА 

 Ангажирам се да работя за постигането на реална европейска външна политика и ддполитика по 
сигурността, която ще позволи на ЕС да действа единогласно на ддмеждународната сцена 

 Ще подкрепям засилването на Обща отбранителна политика за ЕС, включително ддразвитието на 
отбранителните способности на ЕС 

 

Подпис:______________________    Страна: ____________________________ 

Име, държава и роля: _____________________________ Група: ____________________________ 

    


