
Европейски избори 2019, Аз избирам Европа 

Като Европейски гражданин 

Аз се противопоставям на възстановяването на границите между европейските държави, 

връщането на старите ни валути, връщането към пазарния протекционизъм, изграждането 

на европейска крепост, затворена за мигранти и бежанци, и на изоставяне на стабилността 

и ползите, които дава Европа. 

Вярвам, че Европа е на кръстопът и трябва да избере: или гласуваме за по-голяма 

интеграция, или рискуваме победата на национализма, водеща до нови разделения и 

дезинтеграция. 

Аз искам 

Силна Европа 

 която прави Европа суверенна в свят на глобални политически и икономически сили; 
да гарантира устойчива икономическа глобализация, основана на правила, борба с 

данъчните убежища, социалния дъмпинг и нелоялната данъчна конкуренция и да 

избегне светът да бъде управляван само от Съединените щати, Китай и други 

нововъзникващи глобални сили; 
 да насърчи сигурността и новия международен ред, така че ЕС да може да отстоява 

интересите и ценностите на европейците в света, да гарантира стабилност и мир в 

Европа и съседните територии и да подкрепя значимото икономическо и обществено 

развитие в Средиземноморския регион и в Африка, справяйки се по този начин с 

основната причина за значителната по своите мащаби миграция към Европа; 

 
Демократична Европа 

 която отново да ни направи граждани, чиито решения имат значение и оформят 

европейските политики и институции; 
 
Социална Европа 

 насърчаваща модел за развитие, предназначен да обслужва бъдещите поколения: за 

нов икономически модел на приобщаващ растеж, който е екологично и финансово 

устойчив и зачитащ правата на всички; 

 инвестираща в подкрепа на растежа и укрепване на научните и технологични 

изследвания; продължаваща развитието на цифровия сектор и европейските 

инфраструктури; 

 осигуряваща социална справедливост: да спечели битката срещу неравенството, да 

въведе нов модел на благосъстояние и да гарантира солидарност между държавите и 

между гражданите; 

Аз избирам Федерална Европа 
Ангажирам се да гласувам за кандидати, обещали да укрепват Европа 

Име:                                                                           Държава: 

 

Свържете се по имейл, ако желаете да получите информация от Съюза на европейските 

федералисти: 
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