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ЗА ЕВРОПА НА ХОРАТА 
Манифест на ПП Движение 21 

 

Европейският съюз е в дълг към своите граждани. Инертността на институциите му към 
политическите, икономическите и социалните промени в света, както и небалансираните 
мерки за преодоляване на икономическата криза от 2008 г. доведоха до повсеместно 
нарастване и изостряне на социалните неравенства. Концентрацията на ползите от 
икономическия растеж в ръцете на малцина дават основание на значими мнозинства да не 
вярват че Европа работи за благоденствието на гражданите. Тежката бюрокрация, 
елитарността, непрозрачните процедури за вземане на решения,  неразбираемият език 
сриват доверието на хората, че в тази преимуществено пазарна форма ЕС може да продължи 
да гарантира справедливост, устойчиво развитие, балансиран растеж и ценова стабилност, 
социално включване.  

Европейският съюз не може да бъде само пазар и обслужващи го бюрократи. Трябва да бъде 
възроден проектът, в чиято основа са залегнали ценности като свобода, справедливост, 
солидарност, приобщаване, равенство пред закона. За да запазим и развием 
интеграционните постижения на съюза, какъвто е нашият интерес, трябва да променим ЕС 
така, че да отпаднат съмненията за облагодетелстване на една или тясна група държави. 
Вместо ключови решения да бъдат взимани на тъмно, с кулоарни договорки между 
правителствените ръководители, ЕС има нужда все повече области – като данъци и финанси, 
правосъдие, сигурност, външна политика, отбрана, да преминат за управление в общите 
органи, демократично избрани, приближени и пряко представляващи гражданите. 
Съхраняването на демокрацията чрез откритост и прозрачност е от ключово значение за 
запазване жизнеността и привлекателността на ЕС като модел за обществено развитие.  

Модели като „Европа на различни скорости“, „разхлабена“,  „частична“ интеграция или 
„Европа на нациите“ са в противоречие с целта за по-силен и единен ЕС. Развитие по всеки от 
тези сценарии би реализирало само тесни национални интереси на няколко от държавите 
членки. Ще има неблагоприятни социални и икономически последици  и ще е в ущърб на 
европейските граждани.  

За да бъде реализирана промяната Европа има нужда от нови лидери, нови визии, 
разчупващи рамките на настоящите политически групи. Необходима е промяна на статуквото 
на доминиращите и партниращи си в брюкселската администрация големи европейски 
партии. За да допринесе за промяната, България трябва да излъчи за представители в 
Европейския парламент извънсистемни, но и компетентни личности –лидери, способни да 
формулират, отстояват и ангажират подкрепа за своите позиции. В наш интерес е да бъдем 
представени в Брюксел от пълноценни и ефективни участници във формирането на общите 
политики, защитавайки интереса на своите избиратели.  

За нас пред скоби е поставено пълноправното присъединяване на България към Шенгенското 
пространство. Западните Балкани трябва да имат ясно европейско бъдеще и страните, 
изпълняващи критериите да станат част от ЕС. Черноморският регион, следва да е обект на 
системни и целенасочени действия на ЕС за гарантиране на мира и сигурността. Ще работим 
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за разбиване на порочния модел, в който заради няколко гласа повече в Европейския 
парламент и послушание в Комисията, българският политико-икономическият картел се 
ползва с подкрепата на основните политически групи в ЕС. Институциите на ЕС не трябва да си 
затварят очите, да съучастничат в ограбването на европейските фондове и да захранват 
българската корупционната машина за злоупотреба с власт, изнудване,  отнемане на бизнеси 
с всички инструменти на държавата, купуване и манипулиране на избори.  

Движение 21 ще работи за развитие и укрепване на Обединена Европа със следните 
приоритети:  

 

Европа на справедливостта и равните възможности 

Икономическите и социалните политики на Европейския съюз трябва да създават работни 
места, да сближават жизнените стандарти и качеството на живот, да преразпределят 
благосъстоянието, да поставят социалните права на хората пред пазарните свободи на 
големите компании. България има да наваксва по редица социални показатели – заетост, 
безработица, общ доход, работна заплата, пенсии, грамотност, достъпно здравеопазване и 
образование, за да преодолеем унизителните различия между европейските и българските 
граждани. Работещите трябва да получават еднакво заплащане за равен труд, на едно и също 
работно място. Заплатите трябва да бъдат достойни и навсякъде в ЕС бъдат договорени 
минимални ставки по сектори за съответната страна.  

Необходимо е да се въведе общ данък върху финансовите транзакции. Печалбите трябва да 
се облагат там, където се създават. Искаме общо европейско решение за данъчното облагане, 
за да се съгласува подходящо ниво на ставките и да се прекрати надпреварата за намаляване 
на корпоративния данък. Същевременно е необходима ефективна борба с данъчните измами 
и избягването на данъци. Също така, следва да се подобри ефективността на институциите за 
борба със злоупотребите с публични средства.  

Във времена, когато хората все по-често сменят работните места и професионалната 
квалификация, европейските мерки за заетостта трябва да подпомагат преимуществено 
подготовката на компании и работници за зелени и цифрови индустрии, за ефектите от 
разпространението на изкуствения интелект. За да наваксаме нашето научното и 
технологично изоставане, в България трябва да се мобилизира и доразвие съхранения научен 
потенциал и изследователски капацитет във важни за икономиката науки като математиката, 
физиката и химията, в биологията, фармацията, микроелектрониката, нанотехнологиите, 
приборостроенето. С помощта на механизмите на ЕС да се премине към въвеждане на 
високотехнологични производства, откриващи за хората нови кариерни хоризонти и 
възможности да упражняват високозаплатен труд.  

Трябва да бъдат насърчавани образователни програми, развиващи освен тясната 
професионална специализация, също и критично мислене, предприемчивост, 
интердисциплинарност, междуличностни умения. Младите хора трябва да получават знания 
и умения да планират и управляват своето бъдеще, както и да бъдат активни граждани. 
Следващата Европейска комисия трябва да продължи програмата „Еразъм+“ и да разшири 
достъпността ѝ.  

Движение 21 ще работи за това, България да се превърне в инициатор за изграждането на 
трансгранични мрежи за повече икономическо, социално и териториално сближаване на 
страните от региона, като предпоставка за насърчаване на транснационално сътрудничество 
в областта на предприемачеството и иновациите. Без модерни, трансбалкански 
инфраструктури и мрежи не могат да бъдат привлечени инвестиции във високотехнологични 
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отрасли, в името на благоденствието на българските граждани и на гражданите от югоизточна 
Европа. 

 

Свободна, сигурна и демократична Европа 

Необходимо е насърчаване на гражданската активност, укрепване на отчетността и контрола 
над публичните институции и органи, прозрачни процеси на вземане на решения на всички 
равнища. Европейският парламент да получи право на законодателна инициатива, както и на 
пълен парламентарен контрол спрямо Европейската комисия, включително по бюджетните 
процедури, които Комисията прилага спрямо държавите членки.  

Искаме насърчаване на електронната демокрация и управление, на свободата на словото, но 
и ефективно противодействие на дезинформациите и манипулациите на публичните дебати 
чрез анонимни медии и фалшиви новини. Да се защитават журналисти и източници на 
информация за икономически, финансови и данъчни престъпления.  

Ефективната борба с престъпността налага успешното създаване в срок на  Европейската 
прокуратура, повече сътрудничество на съдебните, на полицейските органи, както и в 
управлението на границите. Освен назначаване на допълнителни служители на Frontex за 
контрол на външните граници, за да се справя с нелегалната миграция ЕС трябва да сключи 
миграционни споразумения със сигурни държави в Близкия Изток и Африка. Тези държави 
трябва да бъдат подкрепени с европейски средства за да приемат обратно и да предложат 
сигурно и хуманно установяване на нелегални мигранти, които не могат да се върнат в 
страните си по произход.  

Още по-решително трябва да се задълбочава сътрудничеството в областта на отбраната. 
Страните членки и ЕС като цяло трябва да поемат повече отговорност за европейската 
сигурност, като се споразумеят за координиране на отбранителните разходи, инвестициите 
във военната промишленост и развиването на способностите, за поддържане на оперативна 
готовност, за сътрудничеството с НАТО и за обвързваща клауза за взаимна защита.  

 

Съхраняването и развитието на Обединена Европа, както и нашето пълноправно и 
пълноценно членство е най-добрата възможност да реализираме личните си права и свободи, 
да постигнем сигурност и стабилност, икономическо развитие и просперитет – и за отделния 
гражданин, и за страната като цяло. Убедени сме че на нашия континент Европейският съюз 
няма разумна алтернатива.   

Нека на Европейските избори през май да се произнесем за общо европейско бъдеще, но и 
за обновление на европейския проект, за доближаване на управлението му до гражданите, 
за справедливи възможности за развитие на личния потенциал, за защита на правата, 
достойнството и сигурността на хората.  

За Европа на хората!  


