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ВИЗИЯТА НА ЕКР
ЗА РЕФОРМИРАН
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Шестдесетата годишнина от подписването на Договора от
Рим следва да предизвика задълбочен размисъл относно
настоящото състояние на Европа и да доведе до фундаментален преглед на функционирането на Европейския съюз.
През първите десетилетия от съществуването си Европейските общности, които се превърнаха в Европейски съюз,
осъществиха много постижения с неоценима стойност.
Нарастващото чувство на солидарност означаваше,
че векове на съперничество и враждебност, които твърде
често са водили до въоръжен конфликт, бяха преодолени и
беше създадена нова Европа, защитена от НАТО, която съчетава силата на Съединените щати и Канада и на нациите
от Европа. Икономическият просперитет се основаваше
на премахването на преградите пред търговията и създаването на най-големия в света единен пазар. Беше сложен
край на разделението между Източна и Западна Европа.
Сътрудничеството в областта на икономическото развитие
и демократичната подкрепа изиграха своята роля в изграждането на обхващащо целия континент пространство
на безпрецедентна свобода и стабилност.
Но Европейският съюз надхвърли мярката. Той стана прекалено централизиран, твърде амбициозен и твърде откъснат
от обикновените граждани. Стремежът към „все по-тесен
съюз“ вече не е израз на надежда за европейските граждани
да работят заедно; той се превърна в догма, за да се оправдае създаването на централизирана държава, която все
по-малко взема предвид правата на своите държави членки,
което трябва да бъде отхвърлено. Европейският съюз
неколкократно не успя да се справи с големите икономически, миграционни и социални кризи, както и с кризите
в областта на сигурността, настъпили в наше време. Кризата
в еврозоната изостри разделението на Европа и икономи-
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ческата слабост и конкурентоспособността на Европа
продължават да намаляват на световния пазар. Неотдавнашните избори и референдуми показаха, че общественото
мнение в държавите членки е все по-скептично по отношение на ценностите на Съюза, на неговите цели, както
и на способността му да постига резултати. Кулминацията
на това е безпрецедентната стъпка на една държава членка
да се оттегли от Европейския съюз. Дългосрочното бъдеще
на Европейския съюз никога не е била толкова несигурно.
Следователно Европейският съюз трябва да се промени.
Запазването на статуквото не е решение. Някои твърдят,
че решението е повече Европа; други смятат, че решението
е да няма Европа; Но ЕКР счита, че нито федералистките
фундаменталисти, нито антиевропейските аболиционисти
предлагат реални решения на проблемите, пред които
е изправена Европа днес.
Вместо това групата ЕКР предлага смела алтернативна визия
за реформиран Европейски съюз като общност от нации,
които си сътрудничат в общи конфедерални институции
в областите, в които имат общи интереси, които интереси
могат най-добре да бъдат постигнати, като се работи заедно.
Съответно следва да се потърси ново институционално
устройство, което да признава, че демократичната легитимност на Съюза произтича главно от неговите държави
членки и че понятията за субсидиарност, пропорционалност и предоставена компетентност трябва да се спазват
изцяло.
Само тази еврореалистична програма, предложена от ЕКР,
ще постигне положителни резултати и ще отговори на очакванията на народите на Европа за Европейски съюз, който
прави по-малко, но го прави по-добре.
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ШЕСТТЕ
ЦЕЛИ НА ЕКР
ЗА РЕФОРМА
С цел избягване на опасностите, свързани с прекомерно централизирана Европа или изцяло фрагментирана Европа,
ЕКР отново отправя призива си за значителна реформа на Европейския съюз в съответствие със стремежите, изразени
първоначално в основополагащата Декларация от Прага, с които ЕКР остават ангажирани.
Процесът на реформа следва да постигне следните шест цели, които ще позволят на Европейския съюз да възстанови
връзката си с народите на своите държави членки и отново да бъде достоен за тяхното доверие и уважение:
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6. Европейският съюз следва да бъде отворен за
външния свят: той следва да приветства и активно
да насърчава тесните икономически и стратегически
връзки с приятели и съюзници, особено с онези, които са
близки съседи.
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3. Европейският съюз следва да бъде по-гъвкав:
универсалният подход към всички области на политиката
създава бюрократична и свръхцентрализирана Европа.
Този подход трябва да бъде изоставен.

5. Европейският съюз следва да постига икономическа
ефективност: Бюджетът на ЕС трябва да бъде по-ефикасен, като се осъществява по-строг бюджетен контрол
и по-ефективно насочване на ресурсите в него. Бюджетът
на ЕС се нуждае от по-добра демократична отчетност.
Държавите членки са по-близо до гражданите и следва да
имат по-голям контрол върху разходите на ЕС за програми
и политики в тези области, които не са посочени като
„основни сфери на компетентност“.
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2. Европейският съюз следва да се съсредоточи върху
области, в които може да добави стойност: Европейският съюз следва да действа само когато самостоятелно
действие от страна на държавите членки или от други
организации е явно неефективно или неефикасно. Действията на европейско равнище следва да се определят
прагматично, а не на базата на позоваване на идеологически ангажимент за интеграция. Скритата програма
за европейска свръхдържава трябва да бъде категорично
изоставена.

4. В Европейския съюз следва да има по-голяма демократична отчетност: институциите на Европейския
съюз стават прекалено отдалечени от хората и твърде
близки помежду си.

Се
ме
йс
тв
о

1. Европейският съюз трябва да зачита своите
държави членки: демократичните градивни елементи
на Европейския съюз са неговите държави членки и съответно по-скоро междуправителствената система, а не
„общностният метод“ да има по-голяма демократична
легитимност. Националните институции и представителите на държавите членки в Европейския съвет и Съвета
на министрите следва да определят политическия дневен
ред на Европейския съюз. Погрешният и опасен модел на
централизирана федерална европейска държава следва
да бъде отхвърлен в полза на по-свободна, конфедерална
асоциация от национални държави. В политическо отношение ЕС трябва да обръща много по-голямо внимание
на становищата на гражданите на държавите членки.
Например, в стремежа си да подобри сигурността и сближаването на държавите членки, ЕС трябва да покаже
много по-голяма чувствителност към широко разпространените опасения по отношение на неконтролираната
миграция.
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КАК ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ
НОВ КУРС ЗА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
Европейският съюз се нуждае от „компромис от
Люксембург“ на 21 век и в крайна сметка от
изменение на Договорите
Тази програма за реформи трябва да се ръководи от правителствата на държавите членки, които следва да
се възползват от тази възможност, за да се справят с широко
разпространените проблеми, от които страда Съюзът.
Държавите членки следва да изготвят цялостен пакет от
реформи, за да изпълнят тези шест цели.
Самите Договори на Съюза ще трябва своевременно да
бъдат преразгледани и модернизирани. Моделът на „все
по-тесен съюз“, който води до все по-голяма централизация,
трябва да бъде официално оттеглен.
Промяната на Договорите обаче отнема време и е необходимо спешно да се предприемат действия. От съществено
значение е държавите членки веднага да препотвърдят
своя контрол и лидерство. През 60-те години на ХХ в., когато
една държава членка е недоволна от начина, по който
се вземат предвид националните права, е постигнато политическо споразумение, т.нар. „компромис от Люксембург“,
за да се гарантира, че нито една държава членка не счита
че националните ѝ интереси се погазват. За да се гарантира,
че реформата може да се извърши възможно най-бързо,
за да се посрещнат неотложните предизвикателства, пред
които сме изправени, пакетът от всеобхватни реформи
следва да бъда договорен като официална и тържествена
Декларация, в която ясно да се заявява, че Съветът на министрите и Европейският съвет ще предприемат действия,
тогава и само тогава, когато са спазени принципите
на Декларацията.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА РЕФОРМА НА ЕКР
Европейският съюз трябва да зачита своите
държави членки:
• Ролята на националните и регионалните парламенти
трябва да бъде засилена. Когато повече от половината
от националните парламенти на Съюза искат задействане
на процедурата за „червен картон“, законодателното предложение безспорно следва да бъде оттеглено. Националните парламенти следва да могат да действат съвместно,
за да оспорват и предлагат политики на Съюза. Европейската комисия не следва да се разглежда като бъдещо
„правителство“ на Европа. Тя следва да се съсредоточи
върху осъществяването на функциите на изпълнителна
администрация и публична служба, чиято задача е да
изпълнява решенията, взети от политическите органи.
• Като упражнява правото си на инициатива в областите
на споделена компетентност, Комисията следва да действа
само въз основа на задълбочени оценки на въздействието
и следва да публикува повече „бели книги“, за да стимулира повече консултации и дебати преди представянето
на официалните предложения. Тя следва предварително
да иска официално пълномощие от държавите членки
за принципа да предлага законодателна инициатива.
• Системите за гласуване в европейските институции
трябва да бъдат балансирани, така че никой да не е твърде
голям и твърде силен.
• Председателят на Европейската комисия следва да бъдат
предлаган и назначаван от Съвета.
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• Правото на държавите членки да упражняват контрол
върху лицата, които имат право да влизат и да напускат
тяхната територия, следва да бъде признато.
• Съдът на Европейския съюз следва да тълкува минималистично своята роля, която да е тясно съсредоточена върху
съдебното тълкуване, а не върху политическата активност.
По-конкретно той следва преди всичко да разглежда
въпроси, свързани със сферите на основна компетентност. В областите на споделена компетентност, неговата
роля следва да бъде ограничена до въпроси, конкретно
посочени в програмата.
• Идеята за „финансов министър“ на еврозоната, натоварен
с мисията да „хармонизира“ данъчните политики, трябва
да бъде отхвърлена, тъй като това би поставило държавите членки в плен на „фискална клетка“. Тъкмо обратното,
след като се постигне съгласие по някои основни правила,
за да не се стига до агресивно избягване на данъци, Европа
се нуждае от лоялна фискална конкуренция между държавите членки и териториите.

Европейският съюз следва да се съсредоточи
върху области, в които може да добави стойност:
• Принципът на предоставената компетентност трябва
да бъде потвърден отново. Преглед на областите на
компетентност на ЕС следва да доведе до „каталог на
сферите на компетентност“, с който да се определя
по-ясно в кои области Съюзът може да предприема
действия и съответно в кои не може. Държавите членки
следва да бъдат в състояние да отменят предоставянето
на компетентност.
• Основните сфери на компетентност ще включват търговията, единния пазар, политиката в областта на конкуренцията и някои аспекти на околната среда, енергетиката,
транспорта, регионалната политика, политиката в областта
на селското стопанство и политиката в областта на рибарството.
• Следва да се направи ясно разграничение между областите на изключителна компетентност на Европейския
съюз и областите на споделена компетентност, когато
ролята на Европейския съюз следва да се ограничи само
до подпомагане на работата на неговите държави членки.
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Европейският съюз следва да бъде по-гъвкав:
• Следва да бъде извършен преглед на вече съществуващите ангажименти с оглед на новите обстоятелства. Гражданите трябва да могат да предприемат действия във
връзка с политически въпроси в зависимост от нуждите на
променящите се времена. Съответно държавите членки
следва да имат право както да предоставят, така и да
поемат обратно върху себе си отговорността за програми,
които не са изрично признати като част от основните
сфери на компетентност, посочени в Договорите.
• ЕС следва да дава възможност за по-гъвкаво сътрудничество между различни групи държави членки в рамките
на Съюза в съответствие с техните нужди в тези области,
които не са посочени като основни сфери на компетентност и при условие че такова сътрудничество няма
да бъде в ущърб на други държави членки.
• Ако държава членка вече не е в състояние да изпълнява
икономическите или политическите си задължения
по обща политика, съществува сериозен риск за принципите на правовата държава, освен ако са налице ясни
правила, които позволяват дадена държава членка да
се оттегли от тази обща политика. Такива правила следва
да съществуват например за единната валута. Следва да
се разработят механизми, за да се гарантира, че съществуващите членове могат да се оттеглят планомерно, както
заради собственото си добро, така и заради другите
членове на еврозоната. Следва да бъде признато ясно,
че Европейският съюз е съюз, в който се използват
различни валути. Съществуващите ангажименти за въвеждане на единната валута следва да бъдат изменени
по такъв начин, че членството да бъде доброволно.

В Европейския съюз следва да има по-голяма
демократична отчетност:
• Комисията следва да отговаря пред Съвета и Парламента
чрез ефективни процедури за сериозни разисквания
между членовете на ЕП и Комисията.
• Европейският парламент следва да се съсредоточи върху
осъществяването на по-голям контрол на Комисията.
• Представителите на националните и регионалните парламенти следва да играят по-голяма роля в изготвянето на
европейските политики и да могат да работят съвместно,
за да предлагат и оспорват политиките на Съюза.
• Никога повече не трябва председателите на предполагаемо независими институции да договарят предварително мащабни съвместни инициативи и никога повече
не трябва да се допуска междуинституционални коалиции
да образуват картели, които задушават дебата, ограничават демократичния избор и намаляват отчетността.
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Европейският съюз следва да постига икономическа ефективност:
• Бюджетът на ЕС следва да се изразходва по-добре. Всички
програми, включително тези в трети страни, следва да
бъдат по-добре насочвани и да бъдат подлагани на строг
финансов контрол. Трябва да се запазят таваните на МФР,
договорени през 2013 г.
• Въпросът за решаването на проблемите, свързани
с разходната част на бюджета на ЕС, е толкова сериозен,
че е необходим отделен член на Европейската комисия,
който да отговаря за бюджетния контрол, като неговата
длъжност следва да замести тази на някой от съществуващите членове на Комисията, и той следва да работи
с държавите членки за разрешаване на въпросите, свързани с измами и лошо управление.
• Сметната палата следва да се реформира, така че
да служи едновременно като орган за одит и оценки.
Тя следва да отговаря за извършване или възлагане
на независими оценки на програмите на Съюза.
• Държавите членки следва да подкрепят ефективното
икономическо развитие с цел да се намалят различията
между държавите членки и регионите на ЕС.
• Бюджетът следва да се стреми да гарантира, че се зачита
равенството на всички държави членки и следва да бъде
осъвременен, за да отговори на предизвикателствата
на бъдещето.
• Трябва да се засилят контролът и отчетността, за да
се осъществява ефективен надзор върху използването
на средствата, които са на разположение на Съюза.
• Определянето на само едно седалище за Европейския
парламент ще доведе до значителни икономии
на бюджетни средства;
• Европейската комисия и бюрокрацията на другите европейски институции следва да бъдат намалени по размер.

Европейският съюз следва да бъде отворен за
външния свят:
• Европейският съюз следва да се стреми към отворени
и щедри споразумения със своите международни партньори. Той следва да се стреми към споразумения, които
насърчават сътрудничеството и свободната търговия.
• ЕС следва да насърчава по положителен начин тесните
икономически връзки с приятели и съюзници, по-специално
в съседните му региони, включително с държави, които не
желаят да бъдат членове. Той следва да се стреми към стратегически партньорства с ключови съседни държави.
• Той следва да се стреми към тясно сътрудничество по
специфични програми, като например научни изследвания,
със своите съюзници.
• Европейският съюз следва да признае, че НАТО от своето
създаване беше и продължава да бъде основният гарант
за европейската сигурност. Държавите членки следва
да засилят своя капацитет за отбрана, като постигнат целта
да изразходват 2% от БВП за отбрана.
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В ЕКР вярваме, че можем да променим
Европейския съюз,
с цел той да уважава и осъществява
интересите на държавите членки,
а не интересите на европейската супер-държава
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