
 

Един истински Европейския съюз –  гарант за благосъстояние, 

сигурност и демокрация 

Ние европейските граждани сме обезпокоени  и уплашени. Икономическата и финансова 

криза доведе до обедняване на много от нас. Младежката безработица създаде риск от 

загуба на цяло поколение. Неравенството се разраства и социално сближаване е в 

опасност. Европейският съюз  е заобиколен от война и нестабилност - от Украйна до 

Турция, Близкия изток и Северна Африка. Потокът от бежанци и имигранти се превърна 

в структурен проблем, с който трябва да се справим заедно по хуманен и далновиден 

начин. Свидетели сме на авторитарни тенденции и възход на националистическите и 

ксенофобските сили в много държави-членки. Демокрацията и основните ценности на 

съвременната европейска цивилизация са под атака. Самият Европейски съюз  е под 

въпрос, въпреки че той гарантира мира, демокрацията и благосъстоянието в 

продължение на десетилетия.  

Ние европейските граждани не искаме националните политици да се грижат само за 

следващите  местни или национални избори. Те искат европейски решения на 

европейските проблеми, но след това  действат така, че изпълнението на тези решения 

да стане невъзможно или неефективно. Те не вземат предвид разумните предложения на 

Комисията или не успяват да приложат вече взети решения, включително и тези , които 

са съгласувани и одобрени от всички.  Днес те изискват Европа да направи нещо, а на 

следващия ден възразяват срещу  предложените действия. Ние настояваме националните 

политици и медиите да спрат да представят интеграцията като игра с нулев резултат, 

настройвайки  по този начин народите  един срещу друг. В един взаимозависим свят 

никоя нация не може да задоволи всички основни нужди и искания на гражданите за 

социална справедливост. В този контекст, интеграция и наднационално правителство е 

игра с положителен резултат. Нашият европейския социален модел, базиран на 

либералната демокрация и социална пазарна икономика може да оцелее само в рамките 

на няколко нива на управление, въз основа на принципа на субсидиарност.  

Ние европейските граждани сме наясно, че глобализацията  трансформира света. Имаме 

нужда от европейско правителство за насърчаване на общите ни ценности и за 

решаването на глобалните проблеми, които застрашават човечеството. Светът се нуждае 

от космополитна Европа, която да помогне за изграждане на по-ефективно и 

демократично глобално управление за справяне с промените в климата и с бедността в 

световен мащаб, за осигуряване на мира и прехода към екологично и социално устойчива 

икономика.  

Ние европейските граждани разпознаваме Европейския съюз като незавършена общност. 

Европейският съюз има смешен бюджет (0,9% от БВП) и няма финансова автономност 

от държавите-членки, а сегашните му компетенции не съответстват на необходимостта 

да се отговори  успешно на предизвикателствата на кризите. Той има подобие на 

федерална  законодателна и съдебна система, както и централна банка. Но демокрацията 

означава  възможността  гражданите да избират правителството и да го държат 

отговорно. За да работи Европейският съюз и за да бъдат неговите решения 

демократични, , включително решенията за бюджета, външната и отбранителната 

политика, реформата на договорите, те трябва да се приемат с квалифицирано 



мнозинство, представляващо волята на по-голямата част от европейските граждани и 

държави. Европейската комисия следва да се развива в пълноправно правителство, което 

да определя и да насърчава  политическия дневен ред, легитимиран чрез избори. 

Европейските партии трябва да представят своите кандидати за президент на ЕС  на 

европейските избори. Алтернативата е пряко избран  президент на Европейския съюз 

чрез на сливане на  председателствата на Комисията и Европейския съвет.  

На 14 февруари 1984 г. Европейският парламент прие проекта на Договор за създаване 

на Европейския съюз, така наречения проект Спинели, който водеше към политически 

съюз и който беше пренебрегнат от държавите-членки. На 14 февруари 2017 г. 

призоваваме Европейския парламент, единствената пряко избрана институция на 

Европейския съюз, да предприеме нова инициатива, която да  даде тласък за укрепване 

на демократична основа на ЕС.  Да се говори за банков, фискален, икономически, 

енергиен, отбранителен и политически съюз има смисъл само в рамките на един 

истински демократичен Европейски съюз, в който тези политики се осъществяват от 

европейско правителство.  

На 25 март 2017 г. държавните и правителствените ръководители ще празнуват 

подписването на Римските договори за създаване на Европейската икономическа 

общност и Евратом през 1957 г. Ние ги призоваваме  да следват  визията на основателите. 

Те трябва да отворят пътя за повторното основаване на Европейския съюз въз основа на 

предложението на Европейския парламент и веднага да  използват всички инструменти 

на Лисабонския договор  за укрепване на институциите и политиките на ЕС, особено на 

външната политика и политиката на сигурност, икономическата и социалната политика. 

Ние призоваваме младежта на Европа, гражданското общество, работниците, 

предприемачите, академичните среди, местните власти и европейските граждани да 

участват в Марша за Европа в Рим на 25 март (http://www.marchforeurope2017.eu). Заедно 

ще дадем на политическите лидери  силата и смелостта да тласнат Европейския съюз към  

ново начало. Европейското единство е от ключово значение за решаване на нашите общи 

проблеми, за защита на нашите ценности и за гарантиране на нашето благосъстояние, на 

сигурността и демокрацията. 

 


