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Преамбюл 

001. Европейският съюз и неговите държави членки са изправени пред редица

сериозни и безпрецедентни предизвикателства. Същевременно, те също така имат

пред себе си значими нови възможности. Ако не бъде намерен отговор на

предизвикателствата и възможностите не бъдат използвани, Европа рискува да

попадне в трайна криза, стагнация и упадък. Но ако се изправим срещу

предизвикателството и се възползваме от своя потенциал, можем да оставим кризата

зад гърба си и да поведем Европа към по-голяма сила и просперитет.

002. Нашето политическо семейство е водещата сила на европейската интеграция.

Европейските християндемократи основаха през 1976 г., като първа европейска партия,

Европейската народна партия. Тя се превърна в партия на центъра и на десния център.

След края на Студената война преди две десетилетия ние помогнахме да бъдат

заложени основите за една наистина цяла и свободна Европа. 90-те години на 20 век се

оказаха десетилетие, белязано с утвърждаването на интеграцията и подготвянето на

бързото разширяване на европейско-атлантическите институции. Това десетилетие бе

управлявано от усещане за оптимизъм за световното разпространение на либералната

демокрация и социалната пазарна икономика. ЕНП бе начело на тези развития. Като

следствие нашата програма от 1992 г. от Атина в основните си принципи отразява този

дух; точно както декларацията от 2001 г. от Берлин, “Съюз на ценности”, отразява

разширеното семейство на ЕНП в навечерието на присъединяването на демокрациите

от Централна и Източна Европа към ЕС.

003. В цял свят предизвикателствата на борбата с бедността, насилието, незачитането

на човешкото достойнство и правата на човека все още са налице. В допълнение, през

десетилетието от 2000 г. насам се появиха нови предизвикателства. В световен мащаб
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Западът се оказва в безпрецедентна и все по-интензивна глобална конкуренция с 

развиващите се икономически сили. Докато демократичните идеи се разпространяват в 

някои части на света, прикритата авторитарна власт и фундаменталисткото, анти-

западно мислене са станали по-видими на други места. Ситуацията изисква дори по-

тясно трансатлантическо партньорство. Климатичните промени, разрушаването на 

околната среда, изчерпването на природните ресурси, миграционните вълни, 

променливостта на световния пазар, разпадащите се държави, тероризмът и 

транснационалните престъпни мрежи създават необходимост от по-добро 

сътрудничество на световно ниво.  

 

004. Европейският съюз, след като реформира своите структури посредством 

продължителен и сложен процес, сега е изправен пред необходимостта да подобри 

фундаментално своето икономическо и политическо управление. Той трябва също да 

си възвърне конкурентоспособността, устойчивия и обединен растеж, както и да 

продължи усилията за повишаване на доверието на гражданите си в институциите на 

ЕС и в Европейския проект. Изправени пред множество демографски 

предизвикателства, ЕС и държавите членки сега предвиждат етап на намаляване на 

публичния дълг с безпрецедентен обхват. Сред тези предизвикателства са 

застаряващото население, необходимостта от интегриране на голям брой имигранти 

по-ефективно и по-бързо в обществото, често посредством технологичните промени, 

както и предоставяне на възможности за по-младите поколения. Гражданското 

общество и неправителствените организации ще станат по-важни от всякога.  

 

005. Всички тези предизвикателства, глобални и европейски, колективни и 

индивидуални, могат да бъдат посрещнати успешно само въз основа на 

основополагащи ценности. Тези ценности са се запазили без промени през последните 

две десетилетия. ЕНП почти удвои броя на своите партии членки от 2000 г. насам. 

Особено от Централна и Източна Европа, центристки и дясно-центристки партии се 

присъединиха към ЕНП, разширявайки политическия обхват на нашето семейство и 

обогатявайки го със свежи идеи, произтичащи от историческия им опит. След като 

допринесоха за освобождаването на държавите си от комунизма, те напълно 
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осъзнават, повече от другите, че свободата и правата на човека не могат да се приемат 

за даденост и трябва да се защитават всеки ден. Следователно заедно в политическо 

семейство, което сега е по-обширно от всякога, ние потвърждаваме своя ангажимент 

към общите основни ценности на ЕНП. 

 

006. Тези ценности са: достойнството на човешкия живот на всеки етап от 

съществуването му, свободата и отговорността, равенството и справедливостта, 

истината, солидарността и субсидиарността. Християнският образ на Човека е тяхната 

изходна точка. Постигането на Всеобщото благо е крайната им цел. Задължително 

условие за прилагането им е силното гражданско общество. В своето търсене ние се 

водим от здравия разум и историческия опит. Нашите политически и обществени 

избори са вдъхновени от постоянната необходимост от промяна и правилното 

използване на инструментите за постигане на тази промяна, както и от уважението към 

историята и начина, по който ценностите ни са признати и тълкуването им се е развило.  

 

007. Убедени сме, че без по-силен Европейски съюз на този етап не може да бъде 

постигнато Общото благо, а основните ни ценности не могат да бъдат приложени. За 

този Съюз либералната демокрация и социалната пазарна икономика са определящи 

характеристики. Един по-силен Европейски съюз изисква повече сътрудничество, а за 

някои въпроси – поддържане и разширяване на използването на общностния метод при 

вземането на решения в ЕС. Подкрепата на нашите граждани към Европейския проект 

ще е от ключово значение за бъдещия му успех. Докато по-младите поколения често 

приемат за даденост мира, просперитета и сигурността, ние е необходимо да обясним 

по-ефективно, че мирът и просперитетът, на които се радваме сега, в най-голяма 

степен от края на Втората световна война, са резултат на мъдри и смели политики, 

които са дали живот на Европейския съюз и са го поддържали през цялото му 

последващо развитие. Необходимо е да обясним също така, че икономическите 

предимства, произтичащи от европейската интеграция, значително превишават 

разходите. 

 



4 

 

008. В комбинацията си тези основни ценности и инструменти образуват единна 

цялост, която ни отличава от всички наши политически конкуренти. Социализмът и 

радикалната защита на околната среда не придават същия приоритет на свободата, 

личната отговорност и субсидиарността. Либертарианизмът пренебрегва 

солидарността и присъщите ценности. Популизмът и радикалната защита на околната 

среда противоречат на прогреса, демокрацията и социалната пазарна икономика. 

Популизмът, национализмът и евроскептицизмът са несъвместими с един силен и 

ефективен Европейски съюз, способен да се справи с предизвикателствата на 

бъдещето. 

 

009. Европейският съюз е изправен пред значителна икономическа криза, която се 

корени в десетилетия на преразход, липса на конкурентност при някои държави членки, 

неизправни практики и липса на регулиране на финансовите пазари, както и 

неадекватни механизми за справяне с фундаментални проблеми в държави членки и на 

европейско ниво. За да се възобнови устойчивият икономически растеж и да се осигури 

процъфтяващото бъдеще в целия Съюз, ще трябва да накараме повече хора да 

работят и да работят по-дълго. Това е възможно само въз основа на ценностите, на 

които нашата политическа партия държи. Ще трябва да развием допълнително 

икономическия и паричен съюз, да подсилим икономическото управление и да 

разработим по-добри и по-ефективни инструменти за координация във фискалните и 

презграничните социални политики. Също така ще трябва да работим постоянно за 

повишаването на нашата конкурентоспособност на глобализирания пазар, както и за 

освобождаването на неизползвания потенциал за растеж и протекционистките и 

фрагментарни пазари от прекомерно регулиране и бюрокрация. Знаем, че всичко това 

няма да е лесно, но ако нашето политическо семейство не се справи с тези 

предизвикателства, никой друг няма да го направи. 

 

010. Преди двадесет години Европа триумфираше. Междувременно са се натрупали 

нови рискове, но е постигнат и огромен напредък за по-голямата стабилност и 

просперитет на Европа. Нашето политическо семейство изигра и ще продължава да 

играе водещата роля в този процес. Успяхме и ще успяваме да го правим като се 
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придържаме към основните си ценности, докато същевременно адаптираме 

стратегиите си към предизвикателствата на днешния и на утрешния ден. Задачите ни 

занапред са да се подсили усещането за предназначение и посока на Европа, както и 

да се утвърдят тези ценности, да се прилагат към предизвикателствата и 

възможностите пред нас и от тези ценности да се развият политическите стратегии, 

които ще помогнат на Европейския съюз да преодолее този критичен момент във 

времето. Заедно можем да изградим една Европа, която е стабилна, свободна и 

процъфтяваща, безопасна за децата ни и благоприятна за света. 

 

Част I: Ценности 
 
Понятието за Човешкото същество 
 
101. Ние, партиите членки на ЕНП, утвърждаваме неотменимото достойнство на всяко 

човешко същество от началото и на всяка фаза от съществуването му. Ние считаме 

човека за субект, а не обект на историята. Признавайки юдейско-християнските 

ценности и елинско-римското наследство като наши основи, ние считаме всеки мъж и 

всяка жена за уникално човешко същество, което като личност е незаменимо, 

нередуцируемо, свободно по своята природа и открито за постигане на по-висши 

състояния. В частност утвърждаваме, че всички мъже и жени имат еднакво природно 

достойнство и значимост и затова са равни по своето естество. Те споделят еднакви 

права и задължения. 

 

102. Ценим високо подходящия баланс между традициите и съвременността; всъщност 

те взаимно се допълват. От една страна уважаваме определящите институции и 

ценности на европейската история и стабилността и кохезията на обществото ѝ. От 

друга страна, ние се водим от две основни концепции в сърцето на съвременността. 

Прогресът, идеята, че можем и трябва да работим за по-добро утре чрез постоянни 

промени, и европейско просветление в призова му да прилагаме здрав разум, за да се 

освободим от всички самоналожени зависимости. 
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103. Тъй като хората са свободни, отговорни и взаимозависими, те вземат участие в 

изграждането и подобряването на обществото.  

 

104. Свободата е присъща на природата на човека. Тя означава, че всеки човек има 

правото и задължението да бъде изцяло отговорен за действията си и да споделя 

отговорност лице в лице със своя съсед и Земята за целостта на сътворения свят.  

 

105. Прогресът е резултат на множество опити за постигане на общо благо чрез 

различни пътища, през изпитания, грешки и диалог. Истината не е автоматично 

достъпна за човека и човекът по природа има свойството да прави грешки. 

Следователно ние признаваме, че е невъзможно някой да си въобрази, още по-малко 

да изгради идеално общество без болка и конфликти. Ние отричаме всяка форма на 

тоталитаризъм въз основа на такъв стремеж. Всяко човешко същество има 

способността да притежава, преследва и преразглежда собствено разбиране за 

доброто. Демократичната система на управление се отнася с еднакво уважение и грижа 

към хора с различни разбирания за доброто при условие че те биват изразени съгласно 

ценностите на толерантност и са демократични. 

 

106. Мисълта и политическите действия на ЕНП се основават на фундаментални, 

взаимозависими, еднакво значими и всеобщо приложими ценности: свобода и 

отговорност, фундаментално равенство, справедливост, истина и солидарност, както и 

субсидиарност. Ние считаме тези ценности за всеобщи, не изключително западни, 

въпреки че те исторически са се зародили на Запад и са се развили в диалога с други 

култури. Това в частност се отнася за равенството между мъжете и жените, 

разделението между държавните власти и религиозните институции, разделението на 

властите, демокрацията и правовата държава.  

 

Свобода и отговорност 
 

107. Повече от две десетилетия живеем в Европа, която е по-обединена и по-свободна 

от всякога. Това се дължи отчасти на процес на европейска интеграция, който се оказа 
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по-успешен, отколкото очаквахме. Но това се дължи също и на освобождаването на 

Централна и Източна Европа от тоталитарния комунизъм и на части от Южна Европа от 

авторитарно управление. Опитът от премахването на тоталитаризма и диктатурата и от 

отнемането на основни лични и политически права, както и от борбата за свобода, 

излагайки на риск личното благополучие и понякога човешкия живот, обогати цяла 

Европа. В нашето политическо семейство той консолидира неотменим ангажимент към 

човешката свобода и твърдо отхвърляне на тоталитарното и авторитарно управление. 

Дори след 20 години усилията на тези партии, работещи в бивши комунистически 

държави за прилагане и запазване на демократични ценности не могат (и не следва) да 

намаляват поради установените и устойчиви автократични традиции или поради 

привидното преминаване към европейски стандарти от страна на наследниците на 

бившите комунистически партии. 

 
108. Ние вярваме, че истинската свобода означава автономност и отговорност, не 

безотговорна независимост. Истинската справедливост и солидарност не могат да 

съществуват, освен ако съществуването на свободата не се приема от всички като 

основно задължително условие. 

 

109. Съгласно тази концепция всеки споделя отговорност лице в лице с цялостта на 

сътворения свят. Лицата, групите, общностите, народите, нациите и държавите 

следователно са отговорни за действията си спрямо всяко живо и бъдещо човешко 

същество, като всички те са уникални части от сътворения свят. 

 

110. Ето защо ЕНП се стреми да позволи на всички да се наслаждават в ежедневното 

си съществуване на неотменимите права, признати като принадлежащи на всички. Това 

предполага както правото да развиват и използват изцяло своите дарби, таланти и 

способности, така и от друга страна задължението да ги предлагат в служба на 

общността и винаги да се стремят да прилагат ценностите на справедливостта и 

солидарността в отношенията си с другите. 
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111. Легитимността на властите произтича от изискването за установяване на 

подходящи условия за лично развитие за всички, както индивидуално, така и в 

контекста на общностите. Следователно всеки орган, бил той публичен или частен, и 

независимо от нивото, на което работи, трябва да защитава общия интерес и общото 

благо на човечеството, като се обръща особено внимание на най-бедните и най-

уязвимите при всички обстоятелства. 

 

112. Общото благо не трябва да се бърка със сбора от индивидуалните интереси. 

Обаче тези интереси трябва винаги да са съвместими с надлежното уважение към 

правата на всеки човек: индивидуални, граждански и политически, икономически и 

социални, религиозни, културни и колективни. 

 

113. Правото на народите за самоопределяне и свободното изразяване на законните 

им права не може да се цитира като позоваване за отказване на който и да било човек 

да упражнява и използва своите основни права, или за повеждане на хората по пътя на 

насилието. 

 

114. Уважението към свободата и равенството на другите следва, според ЕНП, също 

така да се признава в начина, по който работим с, дискутираме и общуваме помежду 

си, особено при публични дебати, независимо от мнението или убеждението на 

другите, и в начина, по който се позоваваме на други групи, техните убеждения, 

малцинства и институции. 

 

115. Считаме, че е необходимо да се уважава правото на възражение по убеждения. 
 
Достойнство и фундаментално равенство 
 

116. Всички човешки същества имат равни права, тъй като имат еднакво достойнство 

въз основа на човешката природа. Следователно в отношенията с другите свободата 

на всеки човек е ограничена от уважение към свободата и достойнството на другите, 

произтичаща от признаването на това фундаментално равенство. Независимо от 
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разликите по отношение на дарби, таланти и способности, всеки човек трябва да може 

да постигне личностно развитие в свободата и равенство независимо от неговия или 

нейния произход, пол, възраст, раса, сексуална ориентация, националност, религия, 

убеждения, социално положение или здравословно състояние.  

 

Справедливост 
 

117. От концепцията за справедливост следва, че необходимите условия за 

индивидите, а също и за техните общности, в зависимост от тяхното естество и цели, 

да упражняват своята свобода трябва да бъдат гарантирани винаги. Характерно за 

справедливостта е присвояването на дължимото на всяко лице и активният стремеж 

към по-голямо равенство на възможностите, както и живот в обществото въз основа на 

взаимно уважение. Държавата, социалните партньори и гражданското общество носят 

отговорност чрез законодателство, партньорство и участие на всички нива – частно, 

национално и международно – да осигуряват социална справедливост. 

 

118. Едно измерение на справедливостта е уважението към закона и безпристрастното 

му прилагане. Гражданите трябва да са равни пред закона. Законите еволюират 

непрекъснато съгласно динамиката на цивилизацията и техническия напредък, но те 

трябва винаги да уважават човешкото достойнство и правата на човека, както и трябва 

да са свободно приети от хората и техните общности. 

 

119. Законите трябва да еволюират въз основа на всеобщо уважение към основните и 

неоспорими права на човека както са определени във Всеобщата декларация на 

правата на човека от 1948 г., Европейската конвенция за защита правата на човека и 

основните свободи от 1950 г. и Хартата на основните права на Европейския съюз, 

потвърдена в Договора от Лисабон от 2009 г.  
 
120. Справедливостта не може да бъде произволна или да се бърка с диктатура на 

мнозинството. Тя изисква уважение към малцинството, на което никое мнозинство не 
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може да откаже свободното упражняване на неговите права, и изисква отказ от 

налагане на мерки и политики, които не са съвместими с основните човешки права.  
 
Солидарност 
 

121. Справедливостта и солидарността са неразривно свързани помежду си. Тъй като 

всичко, което се случва с един човек, се отразява върху другите, солидарността 

означава разбиране на взаимната зависимост и свързаност на хората. Тя също така 

означава практически действия, споделяне, ефективна помощ и права и задължения 

във връзка с лица и техните общности. 

 

122. Солидарността е споделена отговорност: силните следва да помагат на 

нуждаещите се, които на свой ред трябва да положат усилия сами да подобрят 

положението си според своите способности. 

 

123. Утвърждавайки обединението на човечеството в пространството и времето, ние 

разглеждаме солидарността не само като хоризонтална между човешките същества от 

всички поколения и места, но също и като вертикална; позоваваме се на законните 

интереси на бъдещите поколения и изразяваме уважение към сътворения свят. 

 

124. Солидарността започва от дома, в семейството, и е задължително условие за 

всеобщото благо на общностите, нациите и ЕС като цяло. Принципът на субсидиарност 

изисква солидарността винаги да е балансирана с концепциите за индивидуална 

отговорност и самореализация. В епохата на глобализацията солидарността и 

отхвърлянето на алчността са израз на признаването на световното Общо Благо. 

Взаимната зависимост и общата политическа съдба на държавите членки на ЕС 

изискват европейска солидарност. Институционализираната солидарност между 

европейските държави членки обаче следва да изисква държавите членки да приемат 

своите правни задължения. 
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Уважение към цялостта на Земята и Сътворения свят 
 

125. Ние се противопоставяме на необмислената и несправедлива експлоатация на 

Земята без уважение към ограничения потенциал на природата за самостоятелно 

възстановяване. Нашето разбиране за човека изисква отговорно управление на земята 

с оглед задоволяване на справедливите нужди на всички и подобряване на жизнените 

условия и качеството на живот на всички, същевременно осигурявайки устойчиво 

развитие за защита на законните интереси на бъдещите поколения. Това предполага 

въздържане от политики и практики, бъдещите последици от които не можем да 

надзираваме, съгласно принципа на предпазливостта. Ние насърчаваме новите 

технологии, научните изследвания и иновациите, тъй като те са от ключово значение за 

устойчивото развитие. ЕС трябва да игра водеща роля в тази област.  
 

126. Следователно е необходимо да упражняваме изцяло своята лична, национална и 

европейска отговорност при справянето с проблема на промените в климата и следва 

да работим на всички нива за ограничаване на това влошаване, както и да се 

адаптираме към последиците от него.  
 

127. Високите стандарти за околната среда и обществото са задължителни условия за 

добрите условия на живот. Ние вярваме в разумната преценка на самите хора. 

Законите следва да създават подходяща рамка за информирано и обосновано 

решение. 

 

Субсидиарност и разнообразие 
 

128. Считаме, че демокрацията е жизнено важно условие за живота на човешките 

същества като граждани и за процъфтяващите общества. Демокрацията винаги се 

основава на правовата държава, разделението на властите и свободните избори. 

Участието на гражданите в обществения живот и в решенията, които засягат всички, 

представлява съществен елемент на демокрацията. Считаме участието на гражданите 

на всички нива за задължително средство за постигане на истинска демокрация. 
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129. Принципът на субсидиарността означава, че властта трябва да се упражнява на 

нивото, където е както най-ефективна, така и най-близка до гражданите при условие че 

тя може да се упражнява ефективно на това ниво. Политиките, мерките и 

регулаторните рамки, които са най-ефективни на европейско ниво, следва да бъдат 

прехвърлени на Европейския съюз, докато задачите, които могат да се изпълняват 

адекватно на по-ниско ниво, не трябва да се прехвърлят на по-високо ниво. Всички 

нива на управление в ЕС трябва да си сътрудничат с прозрачност за изпълняване на 

тези задачи. 

 

130. Наложените ограничения от принципа на субсидиарност също така допринасят за 

специфично разделение на властите чрез предотвратяване на концентрирането им. 

Ние предвиждаме силна система “отдолу нагоре”, достигаща от оправомощени 

личности и семейства, и техните организации, местни общности, градове, райони и 

държави членки до нивото на Европейския съюз.  

 

131. Ако правителствата нарушават основни човешки права, международната общност 

на държавите носи отговорността да предприеме предпазни мерки въз основа на 

договори, конвенции, споразумения и други текстове и дори чрез систематизиране на 

задължение за намеса с помощта на постепенно все по-строги, но подходящи средства 

за спиране на нарушенията под стриктен международен и демократичен контрол. 

 

132. Причината за съществуването на суверенитета на държавите е да им се даде 

възможност да осигурят общото благо, благополучието и развитието на своите народи 

и да защитават и възстановяват международния съдебен ред, уважавайки човешкото 

достойнство. Това обаче означава също, че държавите трябва да споделят своя 

суверенитет в наднационални и международни организации винаги, когато те не могат 

да предприемат ефективни действия самостоятелно; те следва да комбинират 

способностите си в международни и световни партньорства и конвенции. 
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Нашето виждане за обществото 
 
133. Ценностите ни следва да насочват политическия ред, както и икономическата, 

социалната и културната сфера. 

 

134. Икономическото развитие въз основа на приноса на всеки отделен човек не може 

да насърчава благополучие и мир освен ако плодовете му не бъдат споделени с цел 

подобряване на условията на живот на всеки човек и личното му развитие. Именно 

поради тази причина ние подкрепяме социалната пазарна икономика и трябва да 

поддържаме и развиваме устойчиви системи на солидарност и отговорност. 

 

135. Необходимо е да останем нащрек по отношение на опасността от това 

злоупотребата с икономическа власт да доведе до потискане на свободата, 

неравенство или несправедливост. Следователно е важно да се осигури конкуренцията 

между пазарните сили, както и да се насърчава солидарността и социалната 

справедливост. 

 

136. Субсидиарността се изразява не само вертикално в политическата система, но 

също и хоризонтално в обществото въз основа на предпоставката, че обществото може 

да се изгради в свобода. Следователно обществените власти трябва да уважават 

човешките права и основните свободи, да признават и подкрепят относителната 

автономност на социалните групи и да не заемат мястото на частната инициатива 

освен ако последната не е слаба или отсъства. В същия дух Европейската народна 

партия насърчава оживеното гражданско общество чрез дейностите на 

неправителствени организации и създаването на сдружения. Считаме също, че ЕС 

трябва да развива преки взаимоотношения със сдружения на производители, 

потребители, търговски съюзи, икономически камари и социално-икономически и 

обществени деятели.  
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Социалната пазарна икономика  
 

137. Социалната пазарна икономика като понятие е разработена в най-тъмния период 

на Европа, през 30-те и 40-те години на 20 век като противодействие на кризата, 

тоталитаризма и войната. Тя надгражда върху концепциите и политиките, които са били 

разработени през деветнадесети век и първите десетилетия след него от обществени 

организации и църкви. Социалната пазарна икономика е най-вече дълбоко политическа 

концепция за защита на човешката свобода чрез запазване и развитие на пазара. Тя 

намери най-ясното си изражение в политиките на християндемократите през първите 

десетилетия на следвоенна Европа и представлява основен принцип на нашето 

политическо семейство. Тя представлява икономически и обществен ред, който се 

корени в договорите и съгласува лична свобода, лични права върху собственост и 

свободна пазарна конкуренция със социалните права, обществения интерес и 

устойчивото развитие. Нашето политическо семейство трябва отново да подчертае 

етиката на работата и предприемачеството, която позволява на всички да изкарват 

собствената си прехрана. ЕНП подкрепя силния обществен диалог и признава важната 

роля на социалните партньори.  
 

138. Най-слабите членове на нашето общество заслужават солидарност, при условие 

че не могат да се издържат сами. Обаче тази политика не следва никога да 

противоречи на основния принцип на личната отговорност в конкурентна пазарна 

среда. След преживяната тежка световна финансова и икономическа криза 

насърчаването и подсилването на принципите на социалната пазарна икономика на 

европейско и световно ниво във все по-свързаната световна икономика трябва да е 

основният ни приоритет. Пазарите трябва да работят възможно най-свободно, а 

несправедливите практики и протекционистките мерки срещу свободната конкуренция и 

свободната търговия трябва да бъдат премахнати. 
 

139. Една социална пазарна икономика на европейско и световно ниво трябва да се 

основава на принципа на екологичната устойчивост. Това предполага все по-голямо 

внимание към възобновимите източници на енергия, постепенното спиране на 
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неустойчивото производство на енергия, енергийна ефективност, опазване на 

биоразнообразието, запазване и възстановяване на природните ресурси (вода, въздух 

и земя). Това означава също, че икономическият растеж следва да подкрепя 

факторите, които подобряват качеството на живот на гражданите.  
 
Религия и политика 
 

140. Ние, партиите членки на ЕНП, потвърждаваме отново връзката, която съществува 

между християнските ценности въз основа на Евангелието и християнското културно 

наследство, както и демократичните идеали на свободата, основополагащото 

равенство между всички човешки същества, социалната справедливост и 

солидарността. Същевременно подчертаваме разделението между църквата и 

държавата и необходимостта да се различават ролите на църквата и държавата в 

обществото, както и между религията и политиката. Евангелието не е политическа 

платформа. Но посоченото по-горе различие не следва никога да оправдава 

изключването на църкви от обществената сфера или да води до подценяване на 

необходимостта за постоянен диалог и взаимодействие между политическата и 

религиозната сфера. Този диалог трябва да се подсилва. ЕНП приветства член 17 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз и го счита за ключов инструмент, 

например, при справяне с проблема на преследването на християните и други 

религиозни групи по света. Свободата на религията, включително правото за приемане 

на религия или неспазване на каквато и да било религия, е на еднакво равнище с 

другите основни човешки права. 

 

141. Признавайки гръцко-римските и юдейско-християнските корени на нашата 

цивилизация и Просветлението като източници на вдъхновение, ние искаме да се 

позиционираме като по същество партия на ценности без обвързване с 

вероизповедания. Това важи както за тези от нас, които вярват в Бог като източник на 

истина, справедливост, добро и красота, и тези, които вярват, че човечеството е 

призовано да допринесе към работата на Бог за сътворението и свободата, както и за 
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тези, които не споделят тази вяра, но уважават същите всеобщи ценности като 

произтичащи от други източници. 

 

142. Ако отхвърли, забрави, изостави или разводни своите ценности, Европейската 

народна партия ще е само инструмент на властта без душа или бъдеще, като 

същевременно ще изостави всеобщото и първоначално естество на посланието си, 

което се основава на световно признание на нередуцируемата сложност на всяко 

човешко същество и на живота в обществото. 
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Част II: Нови предизвикателства за нашите общества 
 

201. Европейският проект, за който партиите членки на ЕНП бяха пионери и движеща 

сила, остава все още незавършен. Следвоенна Европа е възстановена, войната е 

останала далечна заплаха, преходът към тоталитаризъм е преобърнат; почти целият 

континент е обединен и е станал мирен и по-процъфтяващ от всякога. Но няма причина 

за самодоволство. 

 

202. 21 век предлага не само значителни нови възможности, но също така представя 

предизвикателства и заплахи. Глобализацията изисква многостранен отговор, но това 

трябва да е силен и единен европейски отклик. Огромните промени в силите в 

икономиката и геополитиката изискват нови общи усилия за иновации и компетенции 

въз основа на ценности и дългосрочно виждане и стратегии. Демографската еволюция, 

климатичните промени, заплахите за сигурността на храните, свиването на 

биоразнообразието и новият недостиг правят мащабните промени неизбежни.  
 

203. Вярваме, че световното развитие през последните десетилетия е потвърдило 

отново основните принципи на европейския социален модел, както и необходимостта 

той да бъде доразвит, за да запази конкурентоспособността си.  
 
Световни предизвикателства 
 
204. След преодоляване на тоталитаризма и създаване на условия за съгласуване и 

предотвратяване на войната в Европа, сега сме изправени пред значителни промени 

във взаимоотношенията на силите в цял свят и възникването на нов глобален пейзаж. 

Това върви ръка за ръка със значителни демографски и икономически промени. В 

допълнение културните и финансовите ограничения поставят лимит на готовността на 

Европа да поема по-силни геополитически отговорности. Краят на Студената война и 

успешната борба с бедността и изостаналото развитие в множество държави създават 

нови възможности за мирно международно сътрудничество и подсилване на 

световното управление. Но от друга страна съществуват все по-големи заплахи, 
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произтичащи от регионалната несигурност, разпадащите се държави, търсенето на 

природни ресурси, неуредени териториални спорове, тероризъм и нови и стари оръжия 

за масово унищожаване в ръцете на държавни и недържавни действащи лица. В този 

нов политически пейзаж Европа трябва да е наясно, че тя може лесно да загуби 

доскоро значителното си влияние върху световните събития също и с оглед 

изместването на вниманието на важния ѝ съюзник, Съединените щати, към други части 

на света. Тези възможности и заплахи в сферата на международните и външните 

политики ще изискват далновиден, ангажиран, силен и креативен отговор от страна на 

Съюза. Те предоставят нова обосновка за продължаване и подсилване на самата 

европейска интеграция. 

 

205. Глобализацията и информационното общество повишават зависимостите и 

рисковете от заразяване сред държавите и икономическите райони и следователно 

могат да доведат до отрицателни икономически развития за много по-кратък период, 

отколкото в миналото. Глобализацията и нарастващата взаимозависимост създадоха 

също непосредствени заплахи, както и големи възможности, за европейската икономика. 

Повишаващата се покупателна способност в много части на земното кълбо и 

разширяващата се световна търговия дадоха нови възможности за износа на стоки и 

услуги от Европа, като същевременно световното разделение на труда понижи 

стойността на множество основни продукти за европейските потребители. Бяха 

създадени милиони нови работни места. От друга страна, същото това ново разделение 

на труда създаде значителни загуби на работни места на нашия континент. В 

допълнение световната конкурентоспособност на Европа е оспорвана в безпрецедентен 

мащаб, особено по отношение на нашата демографска структура, образование, научни 

изследвания и модели на развитие, както и липса на географска мобилност. В 

допълнение стана болезнено ясно, че текущите ни модели на прекомерно обществено и 

частно харчене въз основа на кредитиране и заеми са неустойчиви не само в 

перспективата на бъдещите поколения, но дори в краткосрочен план. Създаването на 

еврото определено подсили икономиките на участващите държави и следователно е 

неотменимо или може да бъде премахнато само с цената на значителни и 

неконтролируеми последици. Основният въпрос за гражданите и политиците е дали сме 
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готови и дали имаме желание да поемем пълните икономически, финансови и 

институционални последици от наличието на една валута. Ние, като ЕНП, следователно 

сме изправени пред тройно предизвикателство на интензивна и мащабна реформа и 

модернизация на нашите икономики като адаптиране към ограниченията на световната 

конкуренция от една страна, постигането на нов баланс на нашите публични и частни 

приходи с разходването ни без да предизвикваме икономически упадък и масова 

безработица от друга страна, и осъществяването на институционални реформи, които са 

основополагащи за запазването на обща валута.  

 

Опазването на Европейския проект пред тези предизвикателства ще изисква визия и 

експертни умения. 

 

206. Индустриалната революция, ръстът на населението, технологичните възможности и 

най-вече невероятното повишаване на производството и потреблението са изправени 

срещу ограниченията на това, което Земята може да произведе и абсорбира, и в редица 

случаи са превишили своя капацитет. Възстановяването на този баланс не е нищо по-

малко от въпрос на оцеляването на човечеството и централно предизвикателството на 

това поколение и на бъдещите поколения. Допълнително нашите икономики вече усещат 

ограниченията на предстоящия недостиг, особено в сферата на енергетиката. 

Драстичните промени в нашите модели на производство и потребление са неизбежни, а 

глобалното затопляне ще ги направи по-спешни. 

От друга страна, наличните технологии и развитието на нови могат не само да създадат 

алтернативи за неустойчивите тенденции в нашите икономики и стилове на живот, но и 

да предоставят нови обещаващи перспективи за промяна, иновации, заетост и растеж. 

Преходът към “зелени” икономики предоставя възможности – на национално, регионално 

и глобално ниво – за ново предприемачество и смели решения за недостига. Той може 

да бъде нов източник на приходи както за модерните, така и за доскоро по-малко 

развитите общества. Това трето всеобхватно предизвикателство същевременно е 

ключово ново основание за европейско сътрудничество: екологичните 

предизвикателства изискват решения, които надхвърлят националните граници. 

Повечето от тях изискват глобален подход, при който подкрепата на вижданията и 
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интересите на Европа няма да е ефективна без силни, обединени и далновидни 

политики и практики. 

 
Общество и култура 
 

207. Европа винаги е била място на култура, рационалност, напредък, знания и 

хуманизъм.  
Ние, като ЕНП, вярваме, че съществува обща европейска култура, която се отличава в 

контекста на глобализацията. Следователно подкрепяме подсилването на структура на 

обществото, в която има място за семейства, местни общности, сдружения на 

граждани, региони и нации. Придаваме значителна стойност на личната отговорност на 

гражданите, на баланса между търговските и нестопанските инициативи, включително 

културни дейности, и между платеното и доброволно ангажиране. Публичната политика 

следва да подкрепя това. 

 

208. Насърчаването на силно усещане за европейска идентичност като необходимо 

предварително условие за един динамичен Съюз трябва да се основава на социалното, 

културно и духовно разнообразие на континента ни. Това разнообразие включва също 

приноса на други религии освен юдаизма и християнството като ислямът.  
 

209. Същевременно е необходимо да се защитават и популяризират официалните 

местни и регионални езици, както и правото на образование на родния език в подходящ 

брой училища от една страна, а от друга страна е нужно многоезично образование, 

което да позволи на гражданите на Европа да общуват лесно помежду си. 

 

210. Виждаме съществена необходимост от защита и насърчаване на ценности, 

отделни от чисто търговските интереси, и от развиването на съвременните културни 

изрази в областта на медиите; включително новите медии, архитектурата и 

пространственото планиране, изкуството, литературата и опазването на нашето 

културно наследство и обогатяването му чрез насърчаване на културен обмен и 

мобилност. 
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Семейство и демография 
 

211. Както е посочено в член 16 от Всеобщата декларация на правата на човека, 

семейството е естествена и основополагаща групова единица на обществото и има 

право на защита от страна на обществото и държавата. Семейството е незаменимо 

като основната институция, в която любовта и щедростта, съчувствието и човешката 

солидарност се ценят и внушават, като по този начин се обединяват различните 

поколения. Това е мястото, където родителите и децата поемат отговорност и 

практикуват солидарност едни към други. Силните семейства също така са необходимо 

условие за по-добро демографско развитие.  
 

212. Наясно сме с необходимостта за нови баланси в нашите общества между 

платения и професионален труд от една страна и семейните грижи от друга, за да се 

подсили солидарността между поколенията. Същевременно нашите демографски 

предизвикателства изискват по-продължително участие в трудовия процес и по-голям 

обхват на грижата и образованието на децата, също така под формата на 

предоставяне на детски градини и други социални услуги и под формата на уреждане 

на организация на работата, която взема под внимание съгласуването на личния и 

професионалния живот. Подчертаваме необходимостта да се признава работата на 

родителите като обучаващи в рамките на социалните политики. Считаме, че 

фискалните политики следва да подкрепят семействата и солидарността между 

поколенията. 

 
213. ЕНП отказва да разглежда аборта като метод за семейно планиране. Насърчаваме 

подкрепата на програми и инициативи в помощ на родителите и семействата да 

посрещнат всяко дете, в частност в случай на трудности или непредвидени 

бременности. Не следва да се упражнява социален натиск върху родители, които 

решат да приемат дете с недъг. 

 



22 

 

214. Фактът, че продължителността на живота на европейците се повишава 

благодарение на напредъка на технологиите и медицината и по-здравословния начин 

на живот, сам по себе си е положително постижение. Но той има последици за 

пенсионните и здравноосигурителните системи, които е нужно да бъдат разрешени. 

Съотношението между работещото население и пенсионерите предстои да стане по-

деликатно. По-високата продуктивност може само частично да компенсира това 

развитие и следователно средното общо работно време в рамките на човешкия живот 

трябва да бъде увеличено. Съществува постоянно растяща необходимост за 

насърчаване на по-здравословен начин на живот и превантивни здравни грижи. 

Запазването на хората здрави и активни по-дълго ще има положително въздействие 

върху продуктивността и конкурентоспособността. Същевременно Европа трябва да 

инвестира повече в образованието и обучението, включително в областите на езиците, 

мобилността на труда и предприемачеството за млади хора.  

 
Образоване и младеж 
 
215. Образованието и знанията са основополагащи за Европа, но все още не са 

напълно реализирани. През последните години Европа е изправена пред 

предизвикателството да се изгради като основана на знания икономика и общество. 

Целите за конкурентоспособност и научен потенциал са изправени срещу тенденциите 

за “изтичане на мозъци”, както и финансовите кризи. Същевременно образованието е 

крайъгълен камък за това едно лице да се превърне в успешен и развиващ се 

професионалист.  

 

216. Считаме, че образованието и обучението са се превърнали в стил на живот и 

ресурс, така че ние в Европа никога не сме били по-зависими от него. В свят на бързи 

промени младите хора имат особената отговорност да създадат бъдещето на Европа. 

По-голямо предизвикателство е да им се предостави добро начало чрез 

образованието. 
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Имиграция и интеграция 
 
217. Мобилността в рамките на ЕС и имиграцията от извън Европа са реалност. Те са 

обогатявали Европа векове наред. Европейската икономика е заинтересована да 

привлича високо квалифицирани служители от цял свят, но имиграцията не следва да 

се насърчава като единствения отговор на демографските предизвикателства. Трябва 

да се предотврати “изтичането на мозъци”. Държавите членки имат компетенция по 

отношение на решенията за достъпа до националния пазар на труда. Освен това винаги 

ще е необходимо да се предоставя убежище за хора, които са преследвани. 

Отношението към имигрантите и бежанците трябва да се основава на уважението към 

човешките права.  

 

218. Считаме, че е изключително важно също така да се дискутират проблемите, 

възникнали като резултат от липсата на интеграция и поради нелегалната имиграция, в 

частност с възникването на “паралелни общества” на имигранти, в които основните 

ценности, заложени в нашите конституции, се пренебрегват, като лични свободи и 

равенството на мъжете и жените пред закона. Човешките права, свободата и 

търпимостта трябва да се уважават във всяка културна или религиозна общност в 

Европа. В целия Съюз следва да няма място за убежища за сектантски съдебни 

системи. 
 

219. Имигрантите следва да владеят или да научават езиците на приемащите държави, 

както и историята и характеристиките на новата си среда, да спазват закона и да 

уважават културното ѝ наследство, както и основните ценности, а също така да 

участват в гражданските права и задължения на съответната им местна и национална 

общност. Това е най-вече за да създаде възможност всички отделни имигранти да се 

наслаждават на пълните си права. От друга страна, ЕНП ще се бори с всички видове 

дискриминация срещу имигранти. Хората имат правото да упражняват своята религия и 

култура при условие че законът се спазва. Трябва да бъде намерено решение за 

появяването на гета на етнически групи. Наличието на възможност за работа е важен 

аспект за интегрирането в обществото. Трябва да се насърчават възможностите за 
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сътрудничество и срещи между имигранти и техните семейства с други граждани от 

приемащите страни.  

 
220. Създаването на обща политика за убежище е цел, към която всички държави 

членки на ЕС са съпричастни. Обаче всяка такава обща политика трябва да бъде 

изградена върху налични правила в сферата на политиката за убежища на ЕС. Тази 

политика следва също да показва солидарност с държавите членки, които са изправени 

пред специфичен и непропорционален натиск върху националните им системи за 

убежища, в частност поради тяхното географско местоположение или демографската 

им ситуация. В случаите на война или причинени от човешка ръка природни бедствия 

ЕС и държавите членки в него следва да улесняват получаването на международна 

защита в ЕС от нуждаещите се. Необходимо е да насърчаваме връщането им, когато 

условията на място позволят това.  

 

Икономическа, социална и териториална кохезия 
 

221. Една от определящите характеристики на Европейския съюз е кохезията, била тя 

социална, териториална или икономическа. Това е прилагането на практика на 

принципа на солидарността и на убеждението, че социалният мир не е устойчив при 

твърде големи или трайни разделения. Насърчаването на кохезията означава 

преодоляване на разделенията между държавите, разширяване на презграничното и 

териториалното сътрудничество и между регионите в рамките на държавите, но също 

така преодоляването на различията в рамките на нашите общества, било то в 

контекста на клас, етнос, национален произход или възраст. Това представлява 

значително предизвикателство днес поради повишаващото се неравенство и бедност, 

които често са съчетани с повишена безработица, особено сред младите хора. 

 

222. Сега предизвикателствата са най-вече на национално ниво по отношение на 

спирането на възникването на нов беден клас. Социалната кохезия в нашите общества 

е застрашена най-вече когато безработицата, липсата на образование и имигрантските 

популации са концентрирани в съседство, което твърде често води до обедняване на 
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жизнената им среда, радикализация, пристрастяване към наркотици, насилие и 

престъпност. В допълнение явленията като бедност дори сред работещите и 

възрастните изискват повишено внимание от страна на правителствата и социалните 

партньори. Докато националните правителства и местните власти носят основната 

отговорност и се подпомагат от инициативи на гражданското общество и движения за 

самопомощ, ЕС може да помогне за справянето с тези проблеми чрез създаване на 

условия за заетост и икономически растеж, както и използвайки своите компетенции за 

координиране в областта на борбата с престъпността и наркотиците. 

 

223. Третото измерение на кохезията, наред с икономическа и социална, е 

териториалната. Териториалната кохезия е в основата на подобряването на 

конкурентоспособността сред държавите и регионите.  

 

224. ЕНП възнамерява също да отделя повече внимание на проблема с прекъсването 

на образованието и липсата на образование при по-младото поколение. Тук ЕС има 

важно, но субсидиарна роля към тази на държавите членки и следва например да 

подкрепя програми за образование, мобилност и учене през целия живот. 

 

225. ЕНП потвърждава усилията си за насърчаване на човешкото право на 

образование и родителска свобода за образователен избор. 
 
Задълбочаване на етичния дебат 
 

226. Технологиите играят все по-голяма роля особено в началото и в края на човешкия 

живот. Моралните последици от нашите решения добавят нови измерения към нашите 

политически, обществени и лични избори. Същевременно новите възможности за 

измерване на последиците от поведението и решенията ни за бъдещите поколения 

изискват безпрецедентна преценка на текущите последици спрямо бъдещите. 

 

227. ЕНП потвърждава позицията на човешката личност, човешкия живот и сътворения 

свят съгласно описаното в основната програма от 1992 г. от Атина и в нашата 
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Декларация от Берлин през 2001 г., “Съюз на ценности”. От друга страна, не всички 

области на технологичното развитие и етичните предизвикателства са посочени в тези 

документи. Ето защо въз основа на принципите, набелязани в тези документи, новите 

технологии трябва да продължат да се оценяват. Необходимо е да продължим да 

провеждаме системен основен етичен дебат, който да съпътства техническите 

иновации в тези области. ЕС не следва да предоставя средства за технологиите, които 

са в ясно противоречие с ценностите, набелязани в посочените по-горе документи, а в 

други деликатни области финансирането от ЕС следва да се придружава от проучване 

на свързаните етични аспекти.  

 

228. Човешкият живот следва да се защитава от неговото начало до естествения му 

край. Генетичните намеси в началото на човешкия живот следва да се ограничават до 

намеси с цел лекуване на болести. Изкуственото създаване и подбор на човешки 

ембриони за изследователски или търговски цели следва да бъдат забранени в целия 

Съюз. Следва да бъдат забранени рекламите за аборти или евтаназия.  
 

Ролята на политическите партии 
 

229. Политическите партии са незаменима институция на представителната 

демокрация. Те играят решаваща роля в представянето на общите, конкретните и 

разпръснатите интереси на хората, като изискват отчетност от управляващите 

институции, интегрират хората в политическия процес и насърчават демократични 

идеали. Следователно политическите партии следва да насърчават равенството между 

мъжете и жените, както и разнообразието във всички свои избирателни списъци и във 

всички свои вътрешни органи. Политическите партии на национално и европейско ниво 

трябва да се организират и да функционират в съответствие с правилата на 

вътрешната демокрация. В допълнение те трябва да остават нащрек за идеологии и 

групировки, имащи за цел да разрушат наследството на мирно политическо 

сътрудничество и демокрация, постигнати в Европа.  
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230. Политическите партии играят ключова роля в обединяването на гражданите и 

правителствата. Представителната демокрация е мостът между гражданите и 

правителствата. И на европейско ниво те са незаменими за доближаването на Съюза 

до неговите граждани и свързването на европейския процес на вземане на решения с 

участието на масите. Въз основа на съчетание от доброволни дарения и финансиране 

от Съюза тези европейски партии следва да имат средствата да провеждат собствени 

проучвания чрез отделни мозъчни тръстове, да провеждат европейски избирателни 

кампании и да получават достъп до медиите. 

 

231. С нарастващото значение на вземането на решения на европейско ниво 

интегритетът, прозрачността и независимостта на европейските отговорни лица и 

членове на парламенти следва да бъдат контролирани и подсилвани. Финансовите 

приноси следва при всички случаи да са прозрачни. 

 

232. Самата ЕНП ще участва в постоянен процес на подсилване и постигане на 

доверие от страна на гражданите чрез диалог, присъствие, прозрачност и отчетност. 

ЕНП се стреми към по-дълбока интеграция с партиите членки въз основа на 

субсидиарност, като цели да реализира пълния потенциал на институционалното 

вземане на решения на Съюза. Същевременно, възползвайки се от промените в 

съседството на Европа, ЕНП следва да продължава да подсилва политическите сили в 

своето съседство, които споделят нейните основни ценности. 

 

233. ЕНП насърчава и подкрепя действието на своите парламентарни групи във всяка 

европейска организация, в Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа и НАТО.  

 
Защита на националните малцинства  
 

234. Коренните национални малцинства и традиционните малцинства в този смисъл са 

групи, които са живели на едно и също място поколения наред, докато националните 

граници са се местили. Техните права и усилия да запазят отличителни културни 
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традиции и да говорят собствени езици трябва да се уважават и насърчават от 

националните държави също толкова, колкото и малцинствата трябва да уважават 

конституционния ред на своите държави. Европейският съюз, с ясни ангажименти за 

съвместно решаване на проблеми, както от страна на малцинства, така и от страна на 

национални правителства, следва да помага за отговора на този сложен въпрос, който 

често е бил в основата на конфликти на европейска територия. 

 

235. Считаме, че Европейският съюз може постепенно да разработи набор от правно 

обвързващи общностни стандарти и норми за защита на лица и общности, 

представляващи малцинства, като същевременно насърчава положителни мерки и 

политически инструменти за защита на хората и групите от малцинствата. Принципът 

на споделянето на най-добрите практики е в основата на конкретна и ефективна 

стратегия на ЕС за коренни национални малцинства и традиционни малцинства. 
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Значимостта на регионите 
 

236. ЕНП подкрепя приноса на Комитета на регионите като политическо събрание и 

като институционален орган на Европейския съюз, който защитава интересите на 

регионите и градовете. Договорът от Лисабон затвърди ролята на регионите и местните 

власти в Европейския съюз и подсили институционалната роля на Комитета на 

регионите в целия законодателен процес. ЕНП подкрепя и насърчава силна позиция на 

регионите като ключов компонент на Европейския съюз за отклик на жизнено важната 

необходимост за понижаване на демократичния дефицит на ЕС. Те играят важна 

икономическа, културна и социална роля, която понякога надхвърля границите на 

съответните държави членки. Гледаме на подкрепата на регионите и местните власти и 

тяхното сътрудничество в множество отношения като добавена стойност в процеса на 

европейската интеграция. 

 

Свобода в ерата на интернет 
 

237. Скорошният прогрес в информационните и комуникационните технологии, особено 

по отношение на социалните медии в интернет, започна да променя нашите животи и 

общества по безпрецедентен начин. Това допринесе за появата на световно 

гражданско общество и увеличи възможностите ни за икономически растеж чрез 

иновации и развиването на цифров единен пазар, за свобода на изразяването на 

мнение и за неограничен достъп до информация. Същевременно възникнаха нови 

заплахи за интелектуалната собственост, индивидуалната поверителност и личния 

интегритет. ЕНП отстоява разумен баланс между индивидуалната свобода и 

максималното творчество и регулирането за борба с киберпрестъпността и всички 

злоупотреби с цифровите технологии, включително нарушаване на правата върху 

интелектуална собственост, като същевременно силно насърчава развитието на нови 

бизнес модели в цифровата среда. Човешките права трябва да се уважават и в 

интернет. Това включва индивидуалното право на сигурност на данните. Защитата на 

индивидуалните данни в интернет може да бъде нарушена само в случаи, засягащи 

престъпна дейност. 
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238. Технологичният напредък има дълбоко въздействие върху политическия процес. В 

съчетание с общественото развитие той допринесе за безпрецедентно ускоряване на 

политическите събития, до намаляване на дългосрочната партийна лоялност от страна 

на гласоподавателите и следователно по-голяма променливост и непредсказуемост, 

както и отслабване на големите народни партии. ЕНП и нейните партии членки ще 

трябва да вземат това предвид и непрекъснато да подобряват уменията си да се 

възползват от технологиите, като едновременно с това поддържат лична комуникация с 

гласоподавателите и доближават политиката до гражданите. Комуникацията следва да 

е двупосочна и трябва особено да се подобри възможността за комуникиране от нивото 

на масите до върха на партийната йерархия. Същевременно нищо не може да замени 

многопартийната избирателна демокрация въз основа на правовата държава. ЕНП ще 

насърчава членовете си да се възползват изцяло от потенциала на интернет като 

инструмент за отваряне на политическия процес и достигане до гражданите, които по-

рано не са вземали участие. Важна роля за това ще играят социалните медии. 
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Част III: Европейският съюз 
 
ЕС – Съюз на ценности 
 

301. За множество векове народите на Европа са еволюирали до различни и 

самоуверени нации. Въпреки националните си разлики, те са запазили споделеното си 

културно наследство, което се корени в еврейската вяра, гръцката философия и 

римското право, докато са били хармонизирани и обогатени от християнското послание 

и юдео-християнските ценности. Понятието за национална държава е останало 

непроменено през различните фази на културно развитие: Ренесанса, Просвещението 

и съвремието. Националната държава като форма на политическа организация и начин 

на живот се е превърнала в модел за целия свят. 

 

302. Понастоящем сме изправени пред основни преобразяващи предизвикателства, 

които изискват решения на европейско ниво. Европейският проект, все по-тесен съюз 

на обединени национални държави, не трябва да разрушава националните държави на 

Европа, но е предпоставка за избягване на национализма, който причини толкова вреди 

на нашите граждани, и възстановяването на реалната способност за изпълняване на 

ключовите им отговорности. Европейската интеграция е предпоставка за решаването 

на основните проблеми, пред които са изправени нашите нации и като такава е 

решаващото постижение в историята на нашия континент. Изградена върху 

развалините на Втората световна война и излязла от тоталитаризма, европейската 

интеграция даде на гражданите си траен мир, свобода, стабилност и просперитет. Ние, 

европейците, можем да се гордеем, че сме постигнали този общ подход в скорошната 

си история. 

 

303. Допълнително европейският начин за мирно сътрудничество и интеграция се е 

развил в модел за други региони по света. Това създава основание за нас да 

насърчаваме дълготрайните ценности, които характеризират европейските общества: 

мир, свобода, демокрация, равенство между жените и мъжете, правова държава, 

толерантност и частна собственост въз основа на социалната пазарна икономика. ЕС и 
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неговите държави членки трябва, заедно с нашите трансатлантически партньори и 

други международни действащи лица, с които споделяме общи ценности, да 

продължават да се борят за тези ценности, които съставят основата на нашите 

общества и които допринесоха за демокрацията и човешките права, както и за 

правовата държава в целия свят. Трябва да увеличим усилията си, за да помогнем на 

нуждаещите се демократи по целия свят и да се противопоставим на авторитарните и 

фундаменталистки идеологии. 

 

304. В бъдеще Европейският съюз ще продължи да бъде успешен, ако всички държави 

членки на ЕС и институциите на Съюза споделят фокусирано и обединено виждане за 

бъдещето. За ЕНП насърчаването на европейския модел ще е от ключово значение, 

ако искаме европейските ценности да имат въздействие в бързо променящия се свят. 

ЕНП продължава да е ангажирана с визията за политическа интеграция на Европейския 

съюз. Визията е резултат на историята; днес, тя остава най-добрият отговор на 

предизвикателствата на бъдещето като глобализацията, миграцията, новите заплахи за 

сигурността, промените в климата и сигурността на енергията. Нашата задача сега е да 

адаптираме Европейския съюз към реалността и нуждите на 21ви век, като поставим 

правилни приоритети и доближим Европейския съюз до неговите граждани. 

 

Европа в един глобализиран свят 
 

305. От повишаващата се взаимна свързаност на нашите общества и икономики 

следва, че са необходими европейски действия не само за създаването на вътрешен 

пазар и общност на закона, но също и за подсилване на свободата, равните 

възможности, солидарността и устойчивостта там, където националната държава вече 

не е в състояние самостоятелно да осигури това напълно. Но Европейският съюз 

трябва също така да се ограничава съгласно принципа на субсидиарността до 

задачите, за които не може да бъде намерено адекватно решение на по-ниски нива и 

които могат същевременно да се разрешават по-добре на европейско ниво. Стройният 

Европейски съюз се изгражда върху самоуправление от местни и регионални власти и 

идентичността и ролята на националните държави. Европейският съюз не е държава, а 
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работи с инструменти на федерален съюз в сферите на политиката, в които е получил 

компетенциите на държавите членки. 

 

306. Съгласно ангажимента към Европа, демонстриран от Християнските демократи от 

самото начало, ЕНП призовава към постепенен – но решителен – напредък в посока 

действителен политически съюз, следващ основните линии, определени от Програмата 

от Атина от 1992 г. и последващите конгреси. Ние искаме Европейски политически 

съюз. През идните години ЕС ще трябва да се реформира из основи. Съюзът и 

държавите членки ще упражняват повече правомощия съвместно.  

 

307. Институционалната структура на Европейския съюз трябва да се развива 

допълнително съгласно основните му принципи. Това изисква институциите на ЕС да 

отделят еднакво внимание на всички граждани и държави членки. За това са 

необходими демократично представителни институции, включително по-ефективна 

Европейска комисия, и механизъм за осигуряване на по-добро икономическо 

управление в сърцето на Съюза. Процедурата за вземане на съвместни решения 

между Съвета на министрите и Европейския парламент трябва да стане по-прозрачна. 

Съветът на министрите, като втора камара, следва да взема решения за 

законодателството публично. Той трябва да възприеме демокрация с по-голямо 

участие, която предполага нови форми на пряко взаимодействие между гражданите и 

европейските институции като гражданската инициатива. Прякото избиране на 

Председателя на Европейската комисия е една от нашите цели. Това би намалило 

усещания демократичен дефицит на Съюза и би насърчило по-голяма споделена 

идентичност сред гражданите на ЕС.  

 

308. След като послужи като световен модел за съгласуване и просперитет за целия 

европейски континент за повече от половин век, ЕС трябва да участва по естествен път 

в определянето на правилата и нормите на новата международна система. Както 

нашите граждани, така и глобалните партньори очакват Европа да приеме 

предизвикателствата на 21ви век, да изиграе значителна и инициативна роля в 

международните преговори, да представи реалистични иновативни предложения, да 



34 

 

поеме отговорност и да популяризира европейските ценности в цял свят. Но за да 

откликне ефективно и навреме на новото си поприще и световните предизвикателства, 

произтичащи от него, Европа трябва да може да говори с единен глас и да действа като 

единна същност. 

 

309. Глобализираният свят изисква глобално управление. Следователно подсилването 

на международните организации и постигането на по-голямата им чувствителност към 

световните промени в силите са задължителни, особено по отношение на ООН, тъй 

като тя има най-силна легитимност за откликване и разрешаване на глобални 

проблеми. МВФ също трябва да бъде подсилен, тъй като той допринася за по-голяма 

стабилност и сигурност на международните финансови пазари. Подсилването на СТО е 

от основополагащо значение за глобалния просперитет и помага за разрешаване на 

конфликти въз основа на различни национални икономически интереси. Премахването 

на бариерите и разширеният достъп до пазара в цял свят следва да се придружават от 

решителни усилия за по-ефективно международно регулаторно сътрудничество.  

 

310. Новите глобални реалности изискват също реформа на съществуващите и/или 

създаване на нови институции. Значимостта на гъвкавите като Г-20 ще нарасне, 

подчертавайки повишената роля на развиващите се икономики в Азия, Латинска 

Америка и Африка.  

 

311. За да подобрим икономиките си и като резултат да изградим нашата 

международна привлекателност и утвърдим Европа като силно световно действащо 

лице, е необходима по-добра координация и интеграция на националните 

икономически и бюджетни политики. Това ще насърчи възраждане на европейската 

икономическа активност и създаването на работни места. Един период на 

икономически трудности не може да бъде преодолян без решителни стъпки напред в 

европейската интеграция. Това е важно за осигуряване на растеж, но също и за 

стабилността на еврото. Общият пазар и общата валута могат да се подкрепят най-

добре от общо политическо решение. 
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312. Ние считаме икономическия динамизъм в Европа не само за съвместим със 

социалната отговорност, но всъщност за необходимо условие за нея. Няма да има 

социална кохезия и политическа стабилност без устойчиво икономическо развитие и 

мощен отклик на измами, избягване на данъци и пране на пари. Постигането на целите 

на икономическата и политическата интеграция на Европа е от полза за всички 

европейски граждани. То трябва да се случва съгласно съществуващите европейски 

договори при спазване на правилата на ЕС, принципа на равенството, общностния 

подход и активната подкрепа на гражданите. 

 

313. По-силното участие на ЕС в предотвратяването на международни кризи, 

подкрепата на демократичното развитие, потискането на фундаменталисткия 

тероризъм и разрешаването на конфликти са от най-голямо значение. Европа трябва 

да може да предлага балансирани и реалистични дипломатични решения. 

 

314. ЕС изисква подобрена способност за определяне и преследване на политически 

приоритети и следва да продължава в глобален мащаб да участва в ситуации, в които 

може да играе полезна роля. Считаме също, че ЕС трябва да се възползва изцяло от 

възможностите, предоставени от Договора от Лисабон, за подсилване на неговите 

външни политики и тези за сигурността. Подсилването на Общата външна политика и 

политиката на сигурност, както и Политиката за сигурност и отбрана, в допълнение към 

трансатлантическия съюз, както и активната и координирана защита на човешките 

права и борбата с бедността на световно ниво в международните отношения ще играят 

ключова роля за последващото развитие на Европейския съюз. Европейският съюз 

трябва също да има по-добри оперативни способности в сферата на политиката за 

отбрана. Ключова цел е изграждането на особено тясна форма на сътрудничество 

между ЕС и НАТО. Това не трябва да е в ущърб на особеното естество на политиката 

за сигурност и отбрана на определени държави членки.  
 

315. Въпреки че заплахата от типична атака срещу европейска територия е малка, ЕС 

трябва да остане нащрек и да повиши усилията си в сферата на неразпространението 

на оръжия за масово поразяване, тероризъм и организирана престъпност, както и 
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регионални конфликти. Следователно ЕС трябва да си сътрудничи с партньори и да 

подкрепя споразумения, които ще осигурят регионалните баланси. Същевременно ЕС 

трябва да увеличи усилията си за понижаване на рисковете от енергийна зависимост, 

промени в климата, пиратство и неконтролирана търговия с традиционни оръжия. 

 

316. За разширяване на дипломацията на ЕС и решимостта за поддържане на мира на 

континента и осигуряване на стабилност и демокрация по света са необходими 

ефективни военни възможности на разположение на ЕС и държавите членки. ЕС 

трябва също така да увеличи усилията си в посока общо привличане, специализация, 

развойно-изследователска дейност и обучение за подобряване на ефективността на 

военните си възможности. Финансовата и икономическа криза ни кара да подобряваме 

радикално бюджетната ефективност и да постигаме положителни ефекти на цивилни и 

военни синергии, както и да обединяваме и споделяме военните и цивилните ресурси. 

Това е важно също с оглед новите отговорности в сферата на опазването на мира, 

справянето с кризи и борбата с тероризма; както и заплахите за обичайните ни 

транспортни и комуникационни средства. Особено важно е подсилването на защитата 

ни срещу киберзаплахи чрез разширено сътрудничество на европейско ниво в 

допълнение към вече съществуващите възможности на НАТО в тази сфера. 

  

317. ЕС има също силен интерес към и отговорност за най-близките си географски 

съседи. Европейската политика за съседство обхваща държавите от региона от 

Средиземно до Черно море и Кавказ, но също така уважава уникалността на всяка 

държава. Процесът на стабилизация и демократизация в съседните държави има висок 

приоритет и допринася за усилване на тяхната стабилност и тази на ЕС, както и на 

сигурността и благополучието. С оглед въстанията срещу авторитарното управление и 

тежките икономически условия в Северна Африка и Близкия Изток, ЕС трябва да 

подсили своите инструменти в подкрепа на прехода към демокрация и социална 

пазарна икономика, за да разшири областта на стабилност и сигурност около него, като 

същевременно обръща внимание на състоянието на демокрацията и икономиката в 

източните съседи. Това включва политически диалог, търговия, помощ в развитието и 

подкрепа на гражданското общество. В това отношение трябва да се отдели особено 
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внимание на младежта на този регион чрез програми за обмен и образователни 

институции на ЕС. Нашата подкрепа на движенията за свобода в Близкия Изток и 

Северна Африка върви ръка за ръка с твърд ангажимент към специално партньорство 

между ЕС и Израел. Европейският съюз трябва да се стреми към стабилизирането на 

мира в Средиземноморския регион. Трябва да се стремим към политика на диалог с 

оглед подобряване на уважението към основните човешки права, подсилвайки 

европейско-средиземноморската общност.  

 

318. Следователно Политиката на съседство на ЕС в интересите на ЕС и нашите 

съседни държави е подсилена с индивидуален подход, пригоден към специфичната 

ситуация във всяка партньорска държава. Убедени сме, че по-ефективното 

сътрудничество на ЕС с тези държави, по-ясното от преди концентриране върху 

човешките права, религиозните и други основни права, демокрацията, правовата 

държава, както и добрите съседски взаимоотношения въз основа на ясно изпълнение 

на условията също така биха разширили областта на стабилност и сигурност около 

него. ЕНП оценява приноса, който Политиката на съседство на ЕС може да окаже за 

държавите, изправени пред приток на имигранти от конфликтни области в близко 

съседство с ЕС.  

 

319. Източното партньорство на Европейския съюз заслужава специално внимание. 

Следва да развием своите инструменти за популяризиране на демокрацията и 

човешките права, като поставим по-голямо ударение върху доброто управление, 

мерките против корупцията и правовата държава. Исторически държавите от Източното 

партньорство винаги са имали много силни връзки с останалата част на Европа, 

споделяйки нашите демократични ценности и културно наследство. Сложната история 

на този регион, твърде честата необходимост от борба за независимост изисква 

специален ангажимент от наша страна да помогнем на тези държави по прецизен и 

практичен начин. Тази помощ следва не само да допринесе за утвърждаването на 

европейските ценности, но също и за изграждането на функциониращи демократични 

структури в държавите от ИП и постигането на по-високо ниво на техните икономики. В 

стратегическа перспектива това ще им помогне също да утвърдят суверенитета и 
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териториалната си цялост, да заявят отново своята независимост от по-силните си 

съседи, било то от политическо или икономическо естество. В допълнение в 

дългосрочен план усилването на връзките им с ЕС ще бъде благоприятно за държавите 

от ЕС. Ние продължаваме да подкрепяме принципа “повече за повече” при 

осигуряването на финансова помощ и възнаграждаваме прогреса. 

 

320. Арктическият регион има все по-голямо икономическо значение, но също така с 

оглед необходимостта да се повиши сътрудничеството в използването на отворени 

наскоро морски пътища, за защитата на околната среда и множество други важни 

въпроси. Следователно ЕС трябва да създаде последователна арктическа политика. 

 

321. Въпреки все по-голямото оспорване от страна на нови центрове на сила в Азия и 

Латинска Америка, съгласно повечето критерии трансатлантическите взаимоотношения 

ще останат сред най-силните стълбове на многостранната система. Рамката на 

отношенията ЕС-САЩ ще продължи да бъде крайъгълен камък на външната ни 

политика; следва да се предприемат стъпки за подсилването им и да се намерят 

начини трансатлантическото партньорство да се справи с новите глобални 

предизвикателства въз основа на споделените ни ценности и убеждения. Създаването 

на трансатлантически пазар без препятствия би създало такава основа за подсилено 

трансатлантическо партньорство и би създало икономически растеж и работни места.  

 

322. С Русия, най-голямата съседска държава на ЕС на изток, е важно да бъдат 

развити тесни отношения с широк обхват за сътрудничество по въпроси от общ интерес 

като стабилността отвъд източните граници на ЕС, енергийната сигурност и 

международните отношения. Следователно трябва да се проведе открит и реалистичен 

диалог с Русия по приоритетните въпроси. Уважението към човешките права и 

основните свободи следва да продължава да е значителен акцент в дневния ред. 

Следователно, проектирайки своята политика по отношение на Русия, ЕС следва да 

взема под внимание ситуацията на държавите в общото ни съседство. ЕС следва да се 

противопоставя на всички опити Европа да бъде разделена на сфери на влияние или 

зони с неравен суверенитет и сигурност, като същевременно продължава да работи по 
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обширен дневен ред за насърчаване на демокрацията, човешките права и правовата 

държава, които също така ще повишат икономическата привлекателност и привлекат 

чуждестранни инвестиции.  

 

323. Европа е глобално действащо лице и следва да взаимодейства по открит и 

конструктивен начин с развиващите се икономически сили, но същевременно трябва да 

разглежда детайлно техните действия на международната сцена. Европа трябва да 

продължи да насърчава привилегированите отношения с държавите в Азия, Латинска 

Америка и Африка, които споделят нашите ценности. В допълнение ЕС трябва да 

развива стратегически партньорства с развиващите се сили, които трябва да приемат 

нарастващите си глобални отговорности.  

 

324. Особено важно е Европа да възстанови своята стратегия за сигурността, така че 

да интегрира енергийната политика във външнополитическия си подход към трети 

страни с цел изграждане на стратегическа външна политика с ключови партньорски 

държави. Тя трябва да подобри и развие подход към политиката за климата и 

енергетиката, който ще повиши енергийната сигурност на ЕС, включително достъп до 

природни ресурси и суровини, като същевременно подобри конкурентоспособността си 

и вътрешния енергиен пазар. Завършването на Трансевропейската енергийна мрежа и 

разработването на нови източници и маршрути следва да е приоритет за енергийната 

сигурност на ЕС. Ние имаме ангажимент за ефективното управление на нашите 

природни ресурси и превръщането на Европа във високо ефективна икономика с ниски 

въглеродни емисии. Също така ЕС притежава голям опит в преговорите, мощ, когато 

говори с един глас, и технологично ноу-хау, и следва да продължава да изпълнява 

своята водеща роля в борбата с промените в климата и глобалното затопляне, но също 

така в справянето с техните последици. Ние следва непрекъснато да адаптираме 

своите модели на производство и потребление и да оформяме по съответен начин своя 

международен и дипломатически дневен ред. 

 

325. Повишената нередовна миграция, незаконните оръжия, търговията с наркотици и 

трафикът на хора, както и международният тероризъм са предизвикателства на 
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глобализирания свят. Европа трябва да защити своите граници и да намери баланс 

между свеждането на заплахата от престъпност до минимум и постигането на 

максимална лекота и удобство за пътуващи. ЕС е област на свобода, справедливост и 

безопасност. За това са необходими ясни структури в подкрепа на жертвите на 

престъпления и техните права. Тъй като престъпленията сега могат да се движат 

свободно през вътрешните граници, важно е ЕС да играе активна роля в 

координирането на задачи между държавите членки за упражняването на правата на 

жертвите. Подсилването на сигурността на външните граници чрез подобряване на 

Фронтекс и увеличаването на съвместните операции между държавите членки е 

спешна необходимост заедно със създаването на Европейската гранична и брегова 

охрана. ЕС трябва също да си сътрудничи ефективно с граничните власти на външните 

държави, особено тези, които са идентифицирани като транзитен маршрут за 

нередовна миграция. За да не се увеличи прекомерно броят на бежанците в държавите 

членки на ЕС, Съюзът трябва да повиши хуманитарната помощ за местните общности в 

третите държави, които приемат бежанци, и да се стреми да се бори с бедността и 

нестабилността в зародиш. 

 

326. Неприемливо е в наше време един и половина милиарда души в цял свят да 

гладуват и да живеят под линията на бедността. Европа трябва да продължи да играе 

водеща роля в засилването на световното сътрудничество за развитие и да се бори с 

бедността, както и да подкрепя икономическото и социално развитие в Африка, а също 

така в по-слабо развитите държави на други места. Липсата на демокрация и човешки 

права е основно препятствие за икономическото и социално развитие в няколко 

региона. ЕС трябва да продължава да поставя демократичния диалог и помощта сред 

водещите приоритети в отношенията си с трети държави. Насърчаването на 

земеделието и производството на храна следва да е приоритет в общите ни действия. 

Политиките за околната среда и здравето, както и политиките за по-добро образование 

и развитието на физическата инфраструктура, са все области, в които ЕС може да 

направи значителен принос за постигане на Целите за развитие на хилядолетието и 

следователно на един по-добър свят. Партньорството на ЕС с нашия съседски 

континент Африка следва да бъде подсилено и да стане по-ефективно. В случай на 
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финализиране на съществуващите споразумения между АКТ и ЕС, ние следва да се 

погрижим централните им елементи да бъдат включени в нови отделни механизми на 

сътрудничество с Африканския, Тихоокеанския и Карибския регион. ЕНП е убедена, че 

прилагането на принципите на социалната пазарна икономика служи най-добре за 

развиването на по-бедните и развиващите се икономики. Помощта за тези развития 

следва да предоставя достатъчно възможности за предприемачество и инвестиции, за 

кооперации и неправителствени организации и следва да възнаграждава съчетаването 

на личната отговорност и солидарността. 

 

327. ЕС следва да продължава да развива отношенията си с държавите от Латинска 

Америка и техните народи, като преодолее предишната зависимост дарител-получател. 

Сега, когато много от тях стават самодостатъчни и дори процъфтяващи, ние следва въз 

основа на общите ни ценности и взаимни връзки да си сътрудничим в областите на общ 

стратегически интерес. Европейският съюз и Северна и Южна Америка следва да 

целят стратегическо партньорства в новия световен ред. Ние подкрепяме хуманния 

процес на глобализация.  

 

328. Убедени сме в силната необходимост от мащабна реформа на усилията за борба 

със световната бедност. Ефективността им ще се определя не само от количеството на 

нашия принос, включително стремежа да отделяме 0,7% от БВП, последователността 

на общите ни политики за развитие и от координацията и специализацията между 

отделните държави членки и Комисията. Във всички споразумения на ЕС с трети 

държави ЕС трябва да се грижи за въвеждането и ефективното изпълнение на “клауза 

за демократични и човешки права”, включително “клауза за религиозна свобода”. 
Световното уважение към свободата на религията трябва да се прилага изцяло във 

всички части на света и изпълнението на условието трябва да играе важна роля във 

външните отношения. 
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Какво Европа може да подобри? Субсидиарност и способност за действие 
 

329. Европейската интеграция постигна огромен успех. Ние сме поели ангажимент за 

разрешаване на проблемите на ЕС особено във време на икономическа и финансова 

криза, в която основите на Европейския съюз бяха подложени на сериозно изпитание. 

Досега тези основи доказаха, че са солидни и устойчиви, но като политическа сила ние 

трябва да гарантираме, че това ще бъде така и в бъдеще. 

 

330. За всички тези предизвикателства пред нас е решаващо да откликнем на 

притесненията на нашите граждани и да успеем да ги включим и ангажираме изцяло в 

процеса. Солидарността и социалната, икономическа и териториална кохезия са важни 

цели на европейската интеграция. Успехът на целия проект зависи от подкрепата на 

всички граждани на ЕС. 

 

331. ЕНП е убедена, че ясното мнозинство от хората в цяла Европа също искат силен 

Европейски съюз, който се справя ефективно с проблемите на европейско ниво: тези 

проблеми, и само тези, които не могат да бъдат разрешени в достатъчна степен от 

държавите членки самостоятелно. 

 

332. Нашите политически методи, въз основа на субсидиарност и солидарност, следва 

да бъдат водещите принципи на нашите общества. По-ясното разпределяне на 

компетенции между европейското, националното и регионалното ниво, солидарността и 

персонализмът, както и подсилването на европейското обединение и говоренето с един 

глас ще са от решително значение. Само тогава ще можем да дадем най-добрия 

отговор на световните, европейските, националните, регионалните и местните 

предизвикателства. 

 

333. Много от тези предизвикателства са спешни проблеми във всички наши общества 

като заплахата от тероризъм, презграничните престъпни мрежи, нередовната миграция, 

трафикът на хора, организираната престъпност и мащабната политическа корупция. 

Някои са очевидно общи предизвикателства, като икономическото възстановяване, 
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подкрепата на научните изследванията и обучението, енергийната политика или 

общите инфраструктурни проекти, и следователно могат да бъдат разрешени по 

ефективен начин само ако успеем да действаме заедно. 

 

Икономика, пазари на труда, иновации 
 

334. Икономиката следва да служи на хората, а не обратно. Европа се нуждае от 

стабилна, последователна, амбициозна, ориентирана към растежа и дългосрочна 

икономическа и финансова перспектива във времената на криза и след това, а не сбор 

от индивидуални и произволни решения. Създаването на работни места и 

поддържането на висока заетост трябва да останат основният фокус на дългосрочната 

икономическа перспектива. 

 

335. Поставяме висок приоритет върху създаването и запазването на 

висококачествените работни места въз основа на по-високата квалификация на нашето 

население. В това отношение ще стимулираме непрекъснато малките и средните 

предприятия (МСП) и предприемачеството като източник на работни места и растеж. 

Изключително важно е да се насочваме към ключовите сфери с повишаващ се 

потенциал за създаване на работни места (като зелената икономика, секторът на 

здравеопазването и социалните грижи, цифровата икономика). Конкуренцията следва 

да остане социално устойчива, като се предотвратява вредната конкуренция между 

европейските работници. Социалният диалог трябва да остане важен механизъм за 

подсилване на кохезията във времена на структурна реформа. Необходимо е да 

увеличим усилията си за подобряване на уместността на нашите образователни и 

обучаващи системи за бъдещите нужди на пазарите на труда. Ролята на практическите 

умения следва да бъде подсилена в средното и висшето образование. Също така 

подчертаваме преминаването от образователно учреждение към качествено работно 

място за младата ни работна ръка като мерки за предотвратяване на безработицата 

сред младежта. 
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336. Единният пазар е гръбнакът на Съюза и доброто му функциониране е основата и 

рамката за икономическото възстановяване на Европа. Следователно трябва да 

поемем ангажимент за правилното налагане на законодателство за единния пазар като 

подсилим неговото управление, същевременно вземайки предвид социалното му 

измерение. Силното лидерство от страна на европейските институции и политическата 

ангажираност от страна на държавите членки все още е необходима за премахване на 

оставащите ограничения върху свободите на единния пазар: проектът не е завършен, 

докато гражданите и предприятията все още не са се възползвали изцяло от 

потенциала му. Трудовата мобилност е от високо значение в този контекст. 

Европейският единен пазар също така изисква европейско патентно право. 

Завършването на единния пазар ще е особено важно за цифровата икономика. 

Добре функциониращият единен пазар зависи от съвместните усилия на държавите 

членки от една страна, които трябва да гарантират, че законодателството на единния 

пазар е транспонирано и приложено изцяло и навреме, и от друга страна от тези на ЕС, 

който трябва да улесни спазването на правната рамка за държавите членки. 

 

337. МСП са гръбнакът на нашата социална пазарна икономика, тъй като способността 

им за създаване на работни места допринася най-много за европейския пазар на труда. 

Европейската икономика се нуждае от здрави МСП, а МСП се нуждаят от стабилна 

рамка, осигуряваща равни условия, в които се вземат мерки за пазарните 

неизправности, както и силни политики за конкуренцията. Нашето политическо 

семейство трябва да настоява за създаването на среда, в която МСП могат да растат и 

да създават иновации и в която частните лица, особено младите хора и жените, с 

готовност основават собствен бизнес. За постигането на това е нужно значително и 

продължително намаляване на административното натоварване в частност за микро 

бизнесите. МСП ще постигнат своя потенциал за растеж чрез насърчаване на достъп 

до финанси и чрез достъп до пазари в рамките на единния пазар и в международен 

план. За да се възползват от своя потенциал за иновации, МСП трябва да имат 

подкрепа в изграждането на творчески партньорства между промишлеността и 

академичния сектор, тъй като това води до значителни синергии за творчеството и 
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бъдещия растеж. Така предприемачеството ще се превърне в катализатор за иновации 

и устойчиво развитие в Европа. 

 

338. Изправена пред световна конкуренция, Европа трябва открито да подкрепя и 

насърчава своята младеж, своите творчески личности, своите трудещи се служители, 

своите изобретатели, своите дружества и трябва отново да се превърне в 

предпочитано местоположение за всички нови дейности, създаващи работни места.  

 

339. Икономическите политики следва да доведат до стабилни публични финанси. 

Днешните поколения следва да създадат основата за преуспяваща и стабилна 

икономика за бъдещите поколения. Ние трябва да предпазим обществените финанси и 

подготвим Европейския съюз за бъдещите предизвикателства. Ето защо казваме “не” 

на обещанията, които биха довели до използване на средства без финансиране. 

Икономическите политики следва да се състоят от изисквания от излишъци, изисквания 

с балансиран бюджет, намаляване на обществения дълг под 60% от БВП съгласно 

Пакта за стабилност и растеж, повече свободна търговия и конкурентност в ЕС. Всички 

части на обществото трябва да споделят съответното натоварване по справедлив и 

балансиран начин.  

 

340. Ноу-хауто е централен момент за икономическия растеж и създаването на работни 

места, затова трябва да създадем най-добрите условия за преобразуването на нашето 

общество в общество на знания. За постигане на тази основополагаща цел 

инвестициите в образованието и научните изследвания, както и в иновациите, са 

съществен елемент. Бъдещият успех на европейската икономика ще се определя от 

подходящите финансови ангажименти към тези сектори. 

 

341. ЕС все още е най-голямата икономическа сила в света и няма причина Европа да 

не бъде световен лидер в иновациите и науката. За поддържане на високи стандарти 

на живот ЕС трябва да запази водещите си позиции пред другите. Като цяло 

средствата за висше образование и наука следва да бъдат насочени към институциите 

с най-добро представяне. По-тясната координация между националните политики и 
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тези на ниво ЕС в тази област би била препоръчителна, особено по отношение на 

политиките, целящи подсилване на обществените разходи като лост за увеличаване на 

научно-изследователската и развойна дейност. Ясно е, че ние в Европа се нуждаем от 

по-благоприятна среда за иновации; това означава по-малко бюрокрация, по-голяма 

гъвкавост за постигане на съвместимост на служебния и семейния живот и по-голямо 

презгранично сътрудничество в сферата на научно-изследователската и развойна 

дейност. 

 

342. Само ако приемем взаимната зависимост между “необходимите условия за по-

голяма заетост” и “високите социални стандарти” ще можем да осигурим социална 

кохезия. Също така трябва да насърчаваме мобилността чрез инвестиране в 

образованието и обучението, особено за лингвистичните умения и особено за млади 

хора. Същевременно Европа се нуждае от по-добри стимули за талантливи хора, за да 

се намали “изтичането на мозъци” отвъд атлантическия океан. 

 
Образование и научни изследвания  
 
343. Вярваме, че висшето образование трябва да се счита за ключова политика на ниво 

ЕС. Това ще е единственият начин да установим базирана на знанията икономика и да 

постигнем конкурентоспособност в глобален мащаб. Ключов приоритет е 

непрекъснатото развиване на политиката за научните изследвания и висшето 

образование и насърчаването на процеса на модернизация сред държавите членки в 

тази сфера. 

 

344. ЕС е необходимо да насърчава стабилното и мъдро инвестиране в системи за 

научни изследвания и висше образование. Следва да очакваме процес на 

допълнителна и стабилна хармонизация сред различните системи за научни 

изследвания и висше образование в цяла Европа. ЕС трябва да подпомага и 

координира реформи в системите на висшето образование, научните изследвания и 

иновациите. Убедени сме, че следва да има по-силни взаимоотношения между бизнеса 
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и висшето образование, от една страна, и научните изследвания и висшето 

образование от друга. 

 

Разширяване 
 

345. Разширяването бе една от най-успешните европейски политики и тя до голяма 

степен доказа привлекателността на европейския модел. Разширяването на ЕС остава 

важен отговор на двойното предизвикателство на консолидирането на глобалната роля 

на Европа и стабилизирането на съседните ѝ държави. Разширяването на ЕС бе 

ефективен инструмент в насърчаването на свободата, демокрацията, мира, 

стабилността и икономическото развитие, както и на правата на човека и правовата 

държава в цяла Европа.  
 

346. Европейската надродна партия бе поддръжник на силните връзки с всички 

държави на европейския континент. Целта ни е да създадем една наистина обединена 

Европа чрез членство или стратегическо партньорство. По-силните връзки ще служат 

на държавите, вдъхновени от европейските постижения, за да споделят общите 

европейски ценности. Държавите кандидатки ще трябва да изпълнят изцяло всички 

специфични критерии и изисквания преди да се присъединят, като същевременно 

трябва да се вземе предвид интеграционният капацитет на Съюза да интегрира нови 

държави. В допълнение на европейските държави, които не могат или не желаят да 

станат членове на Европейския съюз, следва да се предложи стратегическо 

партньорство с ЕС. Тази концепция следва да се разработва по-конкретно, за да се 

представи реална алтернатива на пълното членство. Реалистичните възможности 

могат да бъдат многостранни споразумения, обхващащи участието в единния пазар и 

тясното сътрудничество в сферата на външната политика и тази за сигурността. Така 

следва да бъде постигнат подходящ баланс между разрастването на ЕС и усилването 

на идентичността и способността му да действа различно. 
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Околна среда, промени в климата и енергетика 
 

347. Промените в климата са още едно важно световно предизвикателство със 

значително въздействие върху бъдещите поколения. Увеличаващите се природни 

бедствия в цял свят, както и повишаването на цените на газта и нефта показват 

необходимост от бързо и смело движение към най-съвременните и ефективни 

технологии. Конкретните и далновидни стъпки към възобновяеми и нисковъглеродни 

източници на енергия ще ни позволят да избегнем неблагоприятното въздействие на 

промените в климата и същевременно да намалим зависимостта си от вносни 

изкопаеми горива. Европейският съюз следва да продължава да е на водещи позиции в 

тази област, тъй като защитата на околната среда не може да се извършва от 

отделните държави самостоятелно. По същия начин Европейският съюз също така е 

нужно да се справи с предизвикателства за снабдяването на вода и да спре 

разрушаването на околната среда като цяло, особено загубата на биоразнообразие, и 

да допринесе за опазването и възстановяването на природните ресурси (въздух, вода, 

земя).   

 

348. Зависимостта от изкопаеми горива от политически нестабилни региони е още една 

основна причина за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на 

нисковъглеродните енергийни източници, както и за разнообразяване на източниците и 

маршрутите за снабдяване на енергия. Продължаващото глобално повишаване на 

търсенето на енергия, в съчетание с понижаващите се резерви, ще направи енергията 

по-скъпа. Следователно са необходими нови начини за гарантиране на енергийна 

сигурност за нашите граждани, както и конкурентна и стабилна среда за европейската 

промишленост. Транспортът е важен както за хората, така и за стоките. Световната 

търговия се увеличава и това може да доведе до растеж. Следователно транспортният 

сектор трябва бързо да понижи потреблението на изкопаеми горива и да намали 

значително парниковите газове.  
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Имиграция и интеграция 
 

349. Усещането за обединение помежду си и споделяне на еднакви ценности и 

принципи трябва да се дава за пример и да се подсилва, за да не се загуби 

обществената подкрепа за Европейския проект. Трябва да внимаване да не се 

предаваме пред страха, омразата и насилието, а да подсилваме сътрудничеството и 

солидарността с умерените гласове на различните култури.  

 

350. ЕС ще има нужда от имиграционна политика, която да отговори на все по-големия 

натиск на миграционните потоци, от една страна, и на необходимостта да се справи с 

предизвикателството на собствената си демографска ситуация от друга. 

Необходимостта от обща политика за контролирана, целева имиграция, за 

предотвратяване на незаконната имиграция, за по-ефективен граничен контрол, за 

прилагането на споразуменията за обратно приемане и за интегрирането на законните 

мигранти в по-широкото общество е очевидна от гледна точка на ефективния контрол 

на имиграцията както и основното изискване за съответствие и солидарност между 

държавите членки. 

 

351. Нарастващите различия между нивата на растеж на населението в развитите и 

развиващите се нации, както и промените в климата, е вероятно да доведат до по-

интензивен миграционен натиск от юг на север, което може да доведе до социално 

напрежение, ако доведе до значително спадане на стандартите на живот поради 

масова загуба на таланти и умения. 

 

 

Демографски промени 
 

352. Също така трябва да сме наясно, че по света има малко икономики с подобен 

демографски профил; справянето със застаряващите популации трябва да се превърне 

във водещ приоритет на ЕС. Един от начините да направим това е да допълним 

работната сила на различни нива на умения.  
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353. Това би довело също до разпоредби като отлагане на ефективната пенсионна 

възраст и поощрения за по-възрастните граждани да останат активни на пазара на 

труда. В рамките на една по-прозрачна и по-добре регулирана финансова 

инфраструктура частните пенсионни фондове следва да се основават като допълнение 

към обществените, а ясно определените вноски следва да се насърчават чрез 

благоприятни системи за данъчно облагане. 

 

354. Трябва да бъдат предприети допълнителни мерки за повишаване на заетостта, 

особено в групите от населението, чийто потенциал е от основно значение за справяне 

с бъдещи предизвикателства на пазара на труда: по-възрастни работници, млади хора 

и жени като цяло. Трябва да се предприемат специални мерки за насърчаване на 

интеграцията на хора с недъзи в пазара на труда. 

 

355. Ще бъде необходимо също да се подсили съвместимостта на служебния и 

семейния живот. Като ясно уважават значимостта на семейството за отглеждане на 

деца, политиките в подкрепа на семействата следва също така да се концентрират 

върху инструменти, доказали положителното си въздействие върху демографските 

тенденции като наличието на детски градини и подкрепа за семейството през първите 

години след раждането.  

 
По-близо до гражданите – бъдещето на институциите на ЕС  
 

356. Текущият процес на европейска интеграция изисква подсилването на 

демократичното участие в европейския процес на вземане на решения. 

Демократичните процедури трябва да се прилагат в сферите, в които държавите членки 

са предоставили компетенции на ЕС. В това отношение все пак е необходимо да се 

подсилят връзките между европейските институции, особено Европейския парламент, и 

националните парламенти. Договорът от Лисабон прокарва пътя за националните 

парламенти да защитават принципа на субсидиарност в процеса на вземане на 
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решения. Солидарността и социалната, икономическа и териториална кохезия са важни 

цели на европейската интеграция.  

 

357. Днес Европейският парламент е единствената демократично избрана институция 

на ЕС и се е превърнал в централна институция за вземане на решения в Европейския 

съюз. Ниската избирателна активност в европейките парламентарни избори доказва 

липсата на необходимото обществено участие в европейската политика. Изборите за 

Европейския парламент трябва да се развият в истински европейски избори в смисъла 

на обсъждане на повече реални европейски въпроси, тъй като ние се отнасяме 

сериозно към демократичните права на европейските гласоподаватели. Необходимо е 

да повишим осведомеността на гласоподавателите за значимостта на тяхното участие 

в тези избори за легитимността на Европейския проект. 

 

358. Следователно трябва също да доразвием нашата паневропейска политическа 

партия и да наложим по-голям европейски фокус в дебатите. Европейският процес 

трябва да има по-голяма роля в политическия дебат. Следователно ние трябва да 

развием допълнително една по-демократична, прозрачна и ефективна Европа. 

Гражданите на ЕС имат усещането, че те нямат влияние върху вземането на решения в 

ЕС, обръщат гръб на общностните проекти и търсят национална идентификация. 

Следователно институциите на ЕС, в тясно партньорство с държавите членки, трябва 

да гарантират, че гражданите могат да имат увереност в ефективността, ефикасността 

и реалната добавена стойност на програмите на Съюза. Гражданите като такива трябва 

да имат достъп до всички решения и информация, предоставени от Европейския съюз 

на националния им език. ЕНП, считайки това за основен елемент на съгласуването 

между Съюза и неговите граждани, силно подкрепя владеенето на няколко езика. 

 

359. Бъдещето на ЕС ще зависи най-вече от реалната му способност да предвижда, да 

се справя с и да разрешава конкретни проблеми, за които гражданите са загрижени. За 

да отговори на това предизвикателство, Съюзът изисква на всичките си нива 

демократична отчетност, прозрачност, ефективност и ефикасност в управлението. Той 

се нуждае от ефикасна рамка, която свързва интересите на държавите членки и 
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удовлетворява нуждите на гражданите му въз основа на свобода, демокрация, 

отговорност, равенство, справедливост, солидарност и субсидиарност.  

 

360. Съюзът трябва да опрости и да поясни обхвата и отговорностите на своите 

институции. В допълнение опростяването на закона и въвеждането на йерархия на 

законодателството, която ще подобри прозрачността и последователността на 

общностната правна система, ще подобри разбирането на гражданите за ЕС. 

 

361. Подсилването на институциите на ЕС и на общностните методи за вземане на 

решения и отговорности са предпоставка за постигане, а също и подобряване, на 

прозрачността, ефикасността, демократичната отчетност и способността за обединени 

действия, всичко това с цел справяне с огромните предстоящи предизвикателства. По 

същество това е необходимо, макар и недостатъчно условие за успеха на бъдещото му 

разширяване.  
 

362. Съюзът трябва да бъде консолидиран като остане способен да постига целите си 

дори в случай на присъединяване на нови държави членки. Следователно от 

решително значение е основните институционални промени да бъдат завършени преди 

преговорите за присъединяване. 

 
Икономически и паричен съюз 
 
363. Еврото е неотменимо и ние подкрепяме действията на държавите членки и 

институциите на ЕС, необходими за подобряване на обществената и пазарната 

увереност в стабилността на валутата. ЕНП разглежда еврото като един от най-

дълбоките изрази на европейския процес на интеграция. Предимствата на еврото като 

обща единна валута значително превишават разходите. Възможностите за гражданите, 

бизнеса и икономиките превъзхождат рисковете, но е необходима допълнителна 

икономическа и фискална интеграция за гарантиране на този резултат. За да 

предоставим на гражданите, дружествата и инвеститорите стабилна икономическа 

среда, ни трябва повече дисциплина от всички държави членки, повече обединение въз 
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основа на най-добри практики и по-добра координация между националните фискални 

политики.  

 

364. Изпълняването на задълженията както от страна на държавите членки, така и от 

институциите на ЕС е основополагащото условие за добро икономическо управление в 

Европейския съюз. ЕНП е готова да вземе мерки за ограниченията, произтичащи от 

общата парична политика и отделните, понякога разнопосочни, фискални политики на 

национално ниво. С оглед необходимостта от развиване на общи икономически 

политики членството в един Паричен съюз предполага отговорност и солидарност към 

единната валута. Това изисква надеждни политики, фискална дисциплина и 

непрекъснати икономически реформи. Нужно е също значителна част от фискалните 

ресурси да бъде насочена през бюджета на ЕС.  

 

365. Растящата взаимозависимост между нашите европейски икономики, споделящи 

единен пазар и единна валута, изисква допълнителното подсилване на икономическото 

управление. Нужни са ни инструментите и институциите, способни да прилагат 

обединените ни икономически цели. Решени сме да бъдем движещата сила за 

регулиране на институциите на ЕС, неговите политики и инструменти по такъв начин, че 

бъдещите икономически кризи да бъдат предотвратени и бъдещето на нашата единна 

валута, еврото, да бъде осигурено. Надеждното икономическо управление предполага 

определяне на конкретни цели и ангажименти. Европейската комисия ще формулира 

тези цели и ще наблюдава изпълнението им. В това отношение Комисията ще изпълни 

система от препоръки, корекции и санкции. Съветът ще има право само да спира или 

отхвърля тези решения с квалифицирано мнозинство. 

 

366. Предвид ангажиментите, поети от държавите членки за присъединяване към 

общата валута след постигане на критериите, ние сме наясно с необходимостта за по-

голяма доближаване между ЕС и еврозоната. На това основание подкрепяме 

включването на държави членки извън еврозоната в процесите за вземане на решения, 

които се отразяват върху техните икономически и парични въпроси. Разглеждаме това 

като инструмент за оценяване на въздействието на решенията на еврозоната върху 
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всички държави членки на ЕС и като инструмент за подсилване на координацията 

между текущите и бъдещите членове на еврозоната. Убедени сме, че всяка държава 

членка следва да се придържа към фискална дисциплина. Предвид финансовите, 

икономическите и политическите рискове, ние сме против всеки призив за изключване 

на която и да било държава членка от еврозоната. Това би било опасно за 

стабилността на еврото и би попречило на процеса на европейската интеграция.  
 

367. Ние сме изцяло ангажирани с независимостта на Европейската централна банка и 

основната ѝ цел да осигурява стабилност на цените в еврозоната. Ниските нива на 

инфлацията, осигурени от ЕЦБ, позволяват стабилна покупателна способност на 

нашите граждани. Приветстваме всяка мярка, предприета от Европейската централна 

банка в рамките на статута ѝ за осигуряване на възможности за стабилността на 

европейската финансова система като цяло. 

 

368. Високите нива на обществените и частните дългове създават макроикономическа 

и финансова уязвимост, тъй като ограничават възможностите на правителствата да 

предоставят разумни отговори на непредвидени икономически развития и повишават 

пазарната зависимост. Силно задлъжнелите държави са изправени пред допълнителни 

предизвикателства за възможностите за постигане на икономически растеж. Коректните 

фискални политики следва да се провеждат така, че да бъде осигурено доверието на 

пазарите и бъдат създадени резерви за непредвидени събития. Ние трябва да 

осигурим стабилността на еврозоната по такъв начин, че тя да заслужава доверието на 

инвеститорите и да им предоставя стабилна и предвидима бизнес среда. 

Поддържането на доверието на инвеститорите винаги ще е приоритет на процесите на 

вземане на решения. Това може да се осъществи най-добре чрез реформи и 

поддържане на принципа на отказ от спасяване в Договора и не изключва взаимната 

солидарност между държавите членки. 

 

369. Осъзнаваме рисковете, произтичащи от неустойчивите дългове и подчертано се 

противопоставяме на натрупването на частен и обществен дълг, който преминава 

границите на устойчивостта. Прекомерните нива на обществен дълг създават 
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неразумно натоварване върху бъдещите поколения и следователно са неприемливи. 

Нашите политики винаги ще съответстват на целите на социалната пазарна икономика 

и устойчивите икономически цели. Осъзнаваме също, че мащабните измами, 

избягването на данъци и корупцията са допринесли за икономическата и финансова 

криза и следователно всички финансови и помощни пакети трябва да се съчетават с 

мерки за предотвратяване и борба с тези престъпления. 
 

370. Насърчаваме реформата на европейската икономика по такъв начин, че да се 

осигурят стабилността, социалното благополучие и просперитетът. Това предполага 

мерки за реформиране на неефективните системи за социално осигуряване и 

нормативни документи за пазара на труда по начин, който стимулира осигуряването на 

заетост и растежа. Структурната реформа също следва да разчита на конкретни 

действия за стимулиране на заетостта и социалното включване. Разумните фискални 

политики безспорно са източник на растеж и работни места в дългосрочен план. 

Фискалната консолидация следва винаги да взема под внимание въздействието на 

бюджетните мерки върху пазара на труда. 

 

371. ЕНП е на мнение, че конкурентоспособността и икономическото приближаване към 

нивата на държавите членки с най-добро представяне са ключови фактори за 

дългосрочния успех на единната ни валута. Намаляването на несъответствията и 

дисбалансите между държавите членки на ЕС следва да е дългосрочна цел за 

координирането на икономическата политика в целия ЕС. Ще продължаваме да 

защитаваме силно структурните реформи като генератор на растеж. В това отношение 

ние вярваме в корелацията между заплатите и нивата на продуктивност и в 

поддържането на икономическия растеж чрез пазарна конкуренция на един изцяло 

завършен единен икономически пазар. Наясно сме с необходимостта за повишаване на 

ефективното работно време в Европа за осигуряване на конкурентоспособността и 

устойчивостта на пенсионните ни системи.  
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372. ЕНП осъзнава необходимостта от по-ефективно инвестиране на финанси за 

бъдещ растеж. В тази връзка допълнително ще подобрим ефективността на 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и ще използваме по-добре експертните ѝ 

познания за подобряване на достъпа на бизнеса до кредити. 

 

373. За доброто на социалното благополучие на човешките същества е важно в 

обществото да има един общ неработен ден през седмицата. От векове в Европа има 

такъв ден, неделя. Важно е също за опазването на културните корени на Европа 

неделята да се защитава като общ паневропейски неработен ден. 

 

374. ЕНП подчертава необходимостта от реформиране на световната банкова и 

финансова система. Банките трябва да се завърнат към основната си функция, която е 

обслужването на реалната икономика, стимулирането на предприемачеството и 

икономическото развитие. Банките трябва да осигуряват възможност за икономически 

растеж и създаване на работни места. Една надеждна банкова система е ключ за 

нашия просперитет. Финансовите услуги следва да помагат на икономическите единици 

да се справят и да свеждат до минимум рисковете за икономическата им дейност, а не 

да насърчават спекулацията. Важно е държавите членки на ЕС да имат възможност да 

определят собственото си ниво на финансово регулиране, т.е. чрез капиталови 

изисквания в банките. Регулирането от страна на ЕС следва да се разглежда като 

минимален стандарт. Целта ни е да имаме финансов сектор с подобрена способност да 

поема ударите, произтичащи от финансовото и икономическото напрежение. Наясно 

сме, че по-силните, по-сигурни банки е възможно да постигат по-малки печалби в 

краткосрочен план, но считаме, че стабилността на възвращаемостта и на банковата 

система като цяло е по-важна от микро- и макроикономическите разходи. Също така 

сме решени да гарантираме, че реформата на световната финансова система няма да 

доведе до неизгодно конкурентно положение за европейските банки и не следва при 

никакви условия да създава допълнително натоварване за финансирането на 

икономическите дейности в Европа. 
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375. ЕНП разглежда непрекъснатите подобрения в продуктивността и 

конкурентоспособността като основно решение за борба с икономическите слабости, 

пред които сме изправени, и като необходимо условие за устойчив икономически 

растеж в дългосрочен план. Структурните фондове на ЕС следва да се разпределят по 

такъв начин, че да служат за първоначалната си цел на подобряване на 

конкурентоспособността на по-слабо конкурентните ни региони. Европейската комисия 

следователно трябва да гарантира, че тези фондове се използват както ефективно, 

така и по устойчив начин.  

 

376. Институциите на Съюза и държавите членки следва да останат готови да помогнат 

на всяка държава членка на ЕС, срещаща икономически трудности, въз основа на 

принципите на солидарност и реципрочност и при строги условия за изпълнение. 

Властите в приемащите държави следва да уважават европейските и международните 

ангажименти и да изпълняват структурни реформи на национално ниво, които следва 

да подобрят бъдещите перспективи на техните икономики, да възвърнат доверието на 

инвеститорите и да възстановят стабилността на обществените им финанси.  

 

Граждани на преден план 
 

377. Европа трябва да се изправи пред новите предизвикателства и да постигне 

високите си цели. Демографските развития и застаряването на населението ни 

създават големи възможности, както и големи предизвикателства, които имат дълбоки 

последици за нашите общества. Европа трябва да гарантира реорганизацията на 

нашите общества, отразявайки необходимостта от практически израз на солидарността 

между поколенията и загрижеността за възрастните ни граждани без нарушаване на 

правата на бъдещите поколения. Тя следва да подобри преносимостта на социалните 

права, мобилността и благополучието на застаряващото население, за да му даде 

възможност да прекара пенсионирането си като период на благополучие, а не на болка 

и изолация. 
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378. Болестите и епидемиите, които не се ограничават с националните граници, както и 

възможните преднамерени заплахи за здравето (биотероризъм) създават нови 

предизвикателства за общественото здраве. Европа трябва да подсили презграничното 

здравеопазване, за да предостави на гражданите възможно най-високото ниво на 

защита.  

 

379. ЕНП вярва, че европейските граждани заслужават възможно най-добрите 

стандарти в моделите си на живот и ефективна защита на техните права като 

потребители. На общностно ниво трябва да бъдат договорени основни общи правила и 

практики в сферата на защитата на потребителите и комбинирани с необходимото 

универсално прилагане на тези правила. За гарантиране на тези права е изключително 

важно да се осигури разпространяването на достъпна и съответна информация, за да 

се позволи на потребителите да вземат независими информирани решения. 

 

380. Европа е добре позната в цял свят с високото качество на земеделските си 

продукти, които са основата за гастрономическото ни наследство. Трябва да запазим 

това качество и дори да го подобрим, доколкото е възможно. Следователно е 

необходимо да бъдат установени строги стандарти за производството на безопасни и 

здравословни храни и да се популяризират био продуктите още повече. Тази 

безопасност на храните, както и сигурността на храната и постоянно и сигурно 

снабдяване на продукти са задължителни елементи от визията ни за съвременна 

земеделска политика. Същевременно общата земеделска политика на ЕС, която вече 

бе модернизирана през изминалите десетилетия, ще трябва да се реформира 

допълнително, за да се насърчи устойчивият модел на земеделско производство, 

вземайки предвид недостига на храна като следствие от нарастването на населението 

и промените в климата, както и икономическата роля на извънградската среда.  

 

381. Тази реформа следва да вземе под внимание новата и силно повишена 

необходимост от земеделски продукти (хранителни и не), причинена от по-голямото 

световно население, значителната промяна в хранителните навици (повишено 

потребление на месо) и използването на био горива. Същевременно трябва да вземем 
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под внимание понижаващия се капацитет на земеделското производство в някои 

области извън Европа поради промените в климата и недостига на вода. С оглед на 

тази перспектива следва да се подпомогне непрекъснатото развитие и адаптиране на 

земеделския капацитет на Европа.  

 

382. За да се защитят законните права на европейските граждани, достъпът до 

съдебната система трябва да бъде направен по-малко финансово натоварващ и 

сложен, както и по-навременен, но без да се стига до претоварване. Следователно е 

необходимо да се насърчават алтернативни системи за разрешаване на спорове като 

арбитраж и медиация, които са по-бързи и дават по-малко натоварващи решения, без 

да подкопават националния обществен ред. Същевременно са необходими подобрения 

в ефективността по отношение на презграничните спорове през системите за правна 

помощ, които вече съществуват във всички държави членки. ЕНП също така подкрепя 

създаването на обща рамка за сътрудничество на полицията и съдебната система, 

която отговаря изцяло на принципа на субсидиарността. За подсилването на това 

сътрудничество и за навременния и ефективен отклик срещу транснационалната 

престъпност от ключово значение е оценката на всички законоприлагащи и съдебни 

системи, както и обмени на добри практики. 

 

383. Хартата на основните права, която е заложена в правото на ЕС, предоставя на 

гражданите допълнителна защита дори срещу собствените държави членки. 

Очакваното приемане от страна на ЕС на Европейската конвенция за правата на 

човека (ЕКПЧ) допълнително ще подсили тази защита. Тя засяга гражданите като 

потребители, работници, пенсионери, пациенти, студенти, държавни служители, но 

също така субекти на Съюза по отношение на европейската администрация и нейните 

представители. ЕНП иска за безопасността на гражданите да се полагат грижи в 

ежедневието чрез предоставяне на по-добро здравеопазване, висококачествена храна, 

високо екологични стандарти и ефикасна защита на техните права като потребители. 
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Заключение 
 

401. Ние, партиите членки на Европейската народна партия, сме решение да 

поддържаме и разширяваме водещата роля на нашето партийно семейство в 

развитието на Европейския съюз. Като оставаме верни на своите ценности и отворени 

за промени, ние ще дадем най-доброто от себе си, за да се изправим срещу 

предизвикателствата на своето време и да намерим решения за един по-добър 

Европейски съюз.  

 

402. По-добрият Европейски съюз е най-вече един по-силен и по-ефективен Съюз, 

който предоставя на гражданите ни свобода, сигурност, устойчивост и просперитет, 

които националните държави не могат да предоставят самостоятелно сега и в бъдеще. 

Той е Съюз, който си възвръща икономическия динамизъм и световната 

конкурентоспособност чрез завършване на единния пазар и който осигурява своето 

икономическо бъдеще не само чрез обща валута, но също така чрез общо 

икономическо управление.   

 

403. Един по-добър Европейски съюз е Съюз, който е отворен към света, допринасяйки 

за разпространението на човешките права и плуралистката демокрация, помагайки и 

защитавайки демократите и защитниците на човешките права в целия свят, ангажиран 

с мира и устойчивостта и активно участващ в световното управление чрез силни 

международни институции. Това е Съюз със силни инструменти за ефективна обща 

външна политика, политика за сигурността и политика за развитието и с политическа 

воля да използва тези инструменти за благото както на Европа, така и на човечеството 

като цяло. 

 

404. По-добрият Европейски съюз е също Съюз, който е по-близък до гражданите и 

откликва на техните притеснения, стабилно основан върху принципа на 

субсидиарността и готов да подсили демократичното участие. Това предполага силни 

европейски партии, способни да действат конструктивно в Европейския парламент, 

както и в развиващата се европейска публична сфера и да преодолеят празнината 
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между гражданите, националните партии и националните правителства от една страна, 

и институциите на Европейския съюз от друга. 

 

405. Искаме да затвърдим позицията си на най-силната партия на Европа. Това 

означава да работим както за разширяването, така и за кохезията. Ще се стремим да се 

адаптираме към местните условия, като подобряваме общия си профил и достигаме 

отвъд границите на Съюза чрез стабилни мрежи на диалог и сътрудничество. 

Непрекъснато ще модернизираме партийните си структури и институции. Но най-вече 

ще продължаваме да развиваме своите политики въз основа на солидния фундамент 

на основните си ценности. Точно както през втората половина на миналия век, ние сме 

силно ангажирани с утвърждаването на позицията на ЕНП като определящата сила, 

която да даде възможност на Европа да отговори на значителните нови 

предизвикателства и възможности също и през този век. 


