АПЕЛ КЪМ ПРОЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ
СРЕЩУ НАЦИОНАЛИЗМА, ОБЕДИНЕНИ ЗА ЕВРОПА
Единството на Европа е в опасност. Националистическите и популистките сили се увеличават в твърде много
от нашите страни. Те ще използват следващите Европейски избори, за да поискат мандат от европейските
граждани, за да отслабят европейските институции, да ренационализират европейските политики, да
„атакуват“ европейската солидарност и правила. Тяхното разрастване е заплаха за оцеляването на
Европейския съюз и на всеки проект за по-тясно европейско единство, което е единствената гаранция за
мира и просперитета на всички европейци.
Политическите партии, които вярват в Европа, трябва да се „надигнат“ и да се противопоставят на
националистическия проект. Защитавайки Европа, която имаме, не е достатъчно. За да спечелят отново
сърцата и умовете на гражданите за европейския проект, проевропейските политически партии трябва да се
обединят около един проект за Европа, който е по-обединяващ, демократичен, социален и ефективен в
света.
Проевропейските партии трябва да се споразумеят относно един набор от принципи за бъдещето на
Европейския съюз и срещу европейския проект на националистите, и да го включат в техните политически
програми. Те трябва да промотират и да се обединят около тези принципи преди Европейските избори и
след това да работят заедно в следващия Европейски парламент за:
 По-силен Европейски икономически и паричен съюз с адекватни фискални и икономически
правомощия, включително и собствен бюджет със собствени ресурси, демократично контролирани от
Европейския парламент;
 Европейски социални политики, които да балансират националната отговорност с европейската
солидарност и да засилят чувството на европейските граждани за принадлежност към единна общност;
 Единна европейска политика в областта на външните работи, сигурността и отбраната с цел
промотирането на европейските интереси в днешната непредсказуема международна среда;
 Европейски политики за управление на миграционните потоци, включително и управление на
европейските граници чрез европейски сили и съвместно адресиране на предизвикателството за
приемане и интегриране на мигрантите в Европейския съюз;
 Защита на Шенген и противопоставяне на всякакви ограничения, свързани със свободното движение на
хора в рамките на Европейския съюз;
 Финансиране на европейските политики с увеличен европейски бюджет, базиращ се на истински
европейски ресурси, които биха могли да идват от европейски данъци върху финансовите транзакции,
дигиталните транзакции, въглеродните емисии или пластмасовите отпадъци;
 По-силен единен пазар посредством завършване на Съюза на капиталовите пазари, Цифровия съюз,
Енергийния съюз и единния пазар на услугите;
 Ревизия на Договорите на Европейския съюз за реформа на институциите, включително превръщане на
Европейската комисия, с намален брой членове, в единствения изпълнителен орган на Съюза;
предоставяне на Европейския съвет на роля само на политическо ръководство и прекратяване на
неговата изпълнителна роля в изготвянето на политики; премахване на правото на вето в Съвета и в
Европейския съвет по всички въпроси; предоставяне на Европейския парламент на право да участва във
взимането на решения във всички области на компетентност на Европейския съюз;
 Ако това се окаже невъзможно поради това, че не всички държави членки са съгласни, да се подготви
нов проект за договор за държавите членки, които желаят да продължат напред.
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