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За Федерална Европа:
Суверенна, Демократична и Социална
Ние искаме Европа, която взима под внимание обещанията, които е дала, както и
миналите си постижения, като по този начин продължи напред в този сюблимен момент.
Една Европа, която има смелостта да премахне политическия застой и да преодолее
политическото „подхлъзване“ към егоизма и национализма. Една Европа, която позволява
на държавите членки да се интегрират според своето темпо, да ръководят вместо да чакат
или да не участват вместо да блокират. Една Европа, която казва „Не“ на националното
вето и „Да“ на свободата на избор на хората и държавите. Една Европа, която предоставя
сама на себе си необходимите средства за удовлетворяване на очакванията на своите
народи.
Повече от шест десетилетия от основаването си Европейският съюз продължава да бъде
първостепенна амбиция на мира и благосъстоянието, основана на либералната
демокрация, правата на човека, солидарността и върховенството на правото. Той остава
продуктът на горчивото минало и обещанието за по-добро бъдеще. Обещание, което
трябва да бъде истинско и за бъдещите поколения. В една Европа, която се лута без
посока, ние трябва да прекратим цикъла на кризите и безуспешните отговори на тях.
Нуждаем се от полъх на промяна, който да отведе Европа към нови хоризонти. И ние
трябва да реагираме, защото амбицията на либералната демокрация и солидарността е
подложена на вътрешни и външни предизвикателства. А новите предизвикателства и
разделения разклащат общия ни проект в неговата основа и призовават да предприемем
нови и смели инициативи.
Предизвикателството. Днес Европейският съюз се намира в безпрецедентна кризисна
ситуация. Според своята открито нелиберална политическа програма нарастващите
националистически и антидемократични сили се стремят да подкопаят и разрушат
структурите, създавани в продължение на десетилетия на европейско обединение, и да се
завърнат към илюзията за националния суверенитет. Външни сили са активно ангажирани
и работят за отслабване на европейската кохезия, за всяване на разделение и недоволство
в нашите общества и управляващи органи.

Възможността. Демократичната политика сега трябва да признае, да се противопостави и
да се справи с това екзистенциално предизвикателство. Ако Европейският съюз беше и
все още е гаранция за мира и благосъстоянието на своите граждани, неговите
компетенции и структури остават незавършени и поставят под въпрос неговата
жизнеспособност в дългосрочен план. Затова следващите Европейски избори трябва да се
превърнат в момента, в който ще бъдат спечелени обратно сърцата и умовете на
гражданите чрез прокламиране на политическия проект за суверенна, обединена и
демократична Европа.
Отговорът. Времето е „узряло“ за преоткриване на Европа. За това мощните сили да
разработят политики, необходими за удовлетворяване на потребностите на гражданите, да
предоставят на европейците нова защита, гаранции и възможности. Мощните сили за
Федерална Европа: Суверенна, Демократична и Социална, за да бъдат европейските
институции демократично по-легитимни, по-автономни и по-ефективни в своите области
на компетентност. Всички политически сили, отдадени на идеалите на бащите основатели,
трябва да сформират „коалиция на желаещите“ и да предприемат следващата крачка към
Федерална Европа. Федерална Европа означава силна, обединена, демократична и
социална Европа, която осигурява и оправдава очакванията на своите граждани за подобро бъдеще. Федерална Европа е Европа, съобразена с надеждите, страховете и
потребностите на своите граждани. Една Европа, която зачита националната идентичност
и културното многообразие, но има необходимите правомощия и инструменти да
защитава и промотира нашите интереси и ценности в един нестабилен свят.
Федерална Европа е Европа, която:


Се ангажира с нови и по-ефективни политики за защита и насърчаване на
върховенството на правото и правата на човека



Развива по-ефективно, демократично и прозрачно управление на Еврозоната



Прилага по-съгласувана и ефективна политика в областта на имиграцията и
убежищата



Се бори срещу социалното неравенство и насърчава нови социални и младежки
инициативи



Е глобален лидер в борбата срещу климатичните промени и насърчава
устойчивостта



Промотира истинска обща външна политика и политика за сигурност в ключови
области и въпроси



Предоставя сама на себе си финансови средства, пропорционални на нейните
амбиции и задължения



Взима решения по по-ефективен, опростен и демократичен начин.

Следващата стъпка. В следващия Европейски парламент проевропейските сили трябва да
се ангажират с този нов дневен ред за преоткриване на Европа. Те също така трябва да се
подготвят за задействане на процеса на ревизия на Договорите на Европейския съюз. Ако
не всички държави членки се окажат готови да предприемат качествената стъпка към
федерален съюз, то тези, които са готови, трябва да прокарат пътя за нов договор,
осигуряващ различни нива на интеграция в рамките на Съюза при ясни условия и като се
поддържа настоящата рамка на Европейския съюз, избягвайки една Европа „à la carte“ и
винаги отворена за присъединяване на други страни. Една Европа на свободния и
демократичен избор на народите и държавите. Съюзът на европейските федералисти
призовава политическите сили, които припознават необходимостта от действия и които
споделят визията за преминаване към федерален съюз, да включат тези ръководни
принципи в техните политически програми.

Предложения за ново изграждане на Европа

1

Завършване на Икономическия и паричен съюз

Еврозоната отбелязва 20 години от своето създаване. Докато пазарите в рамките на
Еврозоната се интегрират, предвиденото сближаване на икономиките на държавите
членки не успява да се осъществи. Еврозоната трябва да стане по-устойчива и
демократична.
Ние искаме:


Завършване на Банковия съюз за гарантиране на финансовата стабилност, вкл.
Европейска схема за застраховане на депозитите и демократично управляван
Европейски валутен фонд;



Бюджет на Еврозоната, управляван от съкровищница на Еврозоната, финансиран от
истински

собствени

ресурси

и

достатъчно

голям,

за

да

допринесе

за

макроикономическата стабилизация;


Въвеждане на инструменти за стабилизиране и солидарност, като например
Европейска схема за презастраховане при безработица;



Ефективни правила за избягване на прекомерното разходване на средства във
времена на бум, като в същото време се въвеждат и инструменти за солидарност;



Силна изпълнителна роля за Комисията и пълна сила за съвместно взимане на
решения по отношение на Европейския парламент във връзка с определянето на
бюджет на Еврозоната и нейното финансиране;



След десетилетие на предимно ad hoc подобрения Еврозоната спешно се нуждае от
нови инструменти, за да допринесе за макроикономическата стабилизация,
конвергенция и солидарност. Еврозоната трябва да се превърне в ядрото на една
силна, обединена, демократична и социална Европа, способна да действа като
глобална икономическа сила на международната сцена.

2

Прилагане на съгласувана европейска политика в
областта на имиграцията и убежищата

Продължителните разногласия по отношение на имиграционните политики, както и
тяхното неефективно и несправедливо прилагане поставят под въпрос способността на
Европа да управлява миграционните потоци, но още повече нейната способност да
отстоява споделените ценности и да спазва поетите международни задължения.
Ние се застъпваме за една европейска политика в областта на имиграцията и убежищата,
базирана на солидарност, справедливо споделяне на отговорност и зачитане на правата на
човека и искаме:


Замяна на Регламента от Дъблин със справедлива Европейска система за
убежищата, заедно със създаването на европейски статут на бежанец и Европейска
хуманитарна виза;



Установяване на законни начини за икономическа миграция и развитие на
ефективни интеграционни политики;



Реформа на визовата политика на Европейския съюз, за да се осигури ефективна
реципрочност и да се улесни законното движение на хора;



Разработване на силна общоевропейска миграционна политика, насърчаваща
взимането на глобални решения в областта на миграцията, фокусираща се върху
направленията на регулярната миграция и споделената отговорност, като се
гарантират зачитането на човешките права и споделените отговорности;



Създаване на Европейски орган за управление на границите с цел ефективно
управление на външните граници на Съюза;



Европейска политика за връщане в съответствие със задълженията, свързани със
зачитането на човешките права, и придружена от конкретни мерки за
реинтеграция;



Адекватни европейски ресурси за финансиране на горепосочените инструменти.

Тъй като имиграцията продължава да бъде главна причина за загрижеността на
гражданите във всички държави членки, Европа ще бъде по-силна, ако даде общ отговор
на това предизвикателство.

3

Създаване на устойчива европейска външна
политика и политика на сигурност

Външните въпроси и въпросите по сигурността остават междуправителствени области на
политиката, в които представители на правителството и държавни глави решават
колективно, но запазват индивидуалното си правото на вето по всеки един въпрос.
Отчитайки отслабването на близостта в Европейското пространство и умножаващите се
световни заплахи, това трябва да се промени.
Ние се застъпваме за устойчива външна политика и политика на сигурност и искаме:
• Европейски съюз, който предприема необходимите стъпки за затвърждаване на наскоро
създаденото Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната (PESCO)
към Европейски съюз за отбрана и сигурност;
• Европейски съюз, който запазва своите ценности в днешния глобализиран свят, който
допълнително засилва ролята си в предотвратяването на граждански конфликти,
управление на кризи

и следконфликтна стабилизация, като оставя на Комисията

отговорността да предприема включване в гражданска защита, спасяване и помощ в
случаите международни природни бедствия;
• общи инвестиции в областта на обществените поръчки и научните изследвания за
отбранителни

продукти

и

оборудване

с

цел

насърчаване

сближаването

и

конкурентоспособността на европейската технологична и промишлена база;
• демократична и прозрачна система при взимането на решения за общата политика за
сигурност и отбрана, чрез въвеждане на мажоритарно гласуване , чрез номиниране на
Комисар по отбраната и сигурността и чрез даване на Парламента правото да съставя
съвместно законодателство по всички аспекти на политиката за сигурност и отбрана на
равни начала със Съвет на министрите на отбраната (председателстван от Върховния
представител), относно предложения, направени от Европейската комисия.

Чрез преминаване от сегашната междуправителствена система към самостоятелен
Европейски съюз за отбрана и сигурност, Европа ще намери общ глас в опита си да възпре
приливите на безсилие, бездействие, изолация и нестабилност.

4

Финансиране на европейски бюджет чрез
европейски ресурси

Европейският бюджет изцяло зависи от приноса на всяка страна членка. Ние се
застъпваме за преминаването към независим европейски бюджет, финансиран чрез
европейски ресурси.
ЕС трябва да има правото да повишава данъците върху трансграничните дейности, които
засягат всички европейски граждани, в области, в които само Европа може да постигне
ефикасно и справедливо данъчно облагане, като например при многонационални
компании, цифрови продукти, финансови транзакции, емисии на въглероден диоксид и
използването на пластмаса.
Повишаването на използването на европейски ресурси за съставяне на Европейски
бюджет ще позволи на ЕС да преобърне разходите, понесени от всички граждани, обратно
в тяхна полза.

5

Борба с климатичните промени

Един нов Европейски пакт срещу климатичните промени може да бъде новият, тематичен
и решаващ проект за изграждане на Европа, който да изиграе същата роля като въглищата
и стоманата през последният век. Ние подкрепяме проекта за развитие на Европейска
банка за климата като клон на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за подкрепа на
европейската екологична промяна, базирайки се на предишен опит на ЕИБ в други
сектори и с отвореност към национално и частно финансиране.
За насърчаване на прехода към устойчива и напълно екологична икономика, ние искаме
ЕС да:


Развие план за постепенно премахване на изкопаемите горива, включително и за
спиране на субсидиите за индустрията за изкопаеми горива във връзка с
ангажиментите, поети с Парижкото споразумениe;



Въведе въглероден данък;



Насочи инвестициите към устойчиви възобновяеми енергийни източници;



Насърчи енергийната ефективност;



Въведе задължителни мерки за намаляване на емисиите;



Наложи мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци;



Насърчи общоевропейски обществен дебат за въвеждане на нови правила за
екологичния преход;



Промотира професиите, свързани със запазване или възстановяване на качеството
на околната среда.

6

Демократично и ефективно взимане на решения на
европейско ниво

Понастоящем, държавите членки остават „господари на договорите“, като те запазват
правото си на вето и повечето решения трябва да се взимат или се взимат с консенсус.
Системата на гласуване с единодушие, съчетана с липсата на разделение и липсата на
правомощия възпрепятства отговорното, прозрачно и легитимно взимане на решения.

Ние подкрепяме преминаването към федерална система, което предполага, че:


Комисията – с намален брой членове – трябва да стане единственият изпълнителен
орган, т.е Правителството на Европейския съюз;



Парламентът трябва бъде равнопоставен със Съвета на министрите по отношение
на всички въпроси като двете институции трябва да действат заедно като
законодателен орган на Европейския съюз;



Поне част от членовете на Европейския парламент от 2024 г. следва да бъдат
избирани по транснационални списъци в един европейски избирателен район за
насърчаване на истинските европейски политически партии и движения и за
укрепване демократичния избор на гражданите;



Европейският съвет трябва да има само функциите на представителство на високо
равнище и такива, свързани със задаване на политическите насоки на развитие.

Изправени пред нарастването, в глобален мащаб, на протекционизма и, от друга страна,
упадъка на демократичните ценности, само една Федерална Европа притежава силата да
ръководи в един все по-взаимозависим свят.
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