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На 26.01.2019 г. от 10.00 ч. в зала № 3 на Националния дворец на културата в гр. София,
се проведе редовно заседание на 49 конгрес на ПП „БСП”. На него се обсъдиха и
приеха два основни документа: Проект „Визия за България” и Проект „Визия за
Европа”. Първият проект бе обсъждан през 2018 г. в срещи с над 35 000 членове на
партията, симпатизанти, обществени организации и граждани в цялата страна. Сега той
е допълнен с предложенията получени при обсъжданията и съобразен с
обществено-политическата и икономическата обстановка в страната. Визията очертава
нов път на развитие на България, който да доведе до излизане от социалната,
икономическата и демографската криза, до достоен живот на българските граждани –
равностоен на живота на развитите държави от Европейския съюз. Тя не е конкретна
управленска програма, а очертава насоките в които следва да се развива българската
държава през следващите години, ориентировъчно до 2030 г. Вторият проект касае
предстоящите избори за членове на Европейския парламент, насрочени на 26 май 2019
г.

ПП „Нова Зора“, която е идеен и лоялен коалиционен партньор на БСП и е деен
участник в мобилизационния проект на промяната, оглавяван от БСП, изцяло приема
решенията на IV-то заседание на 49-тия конгрес. Поради актуалността на взетите
решения, публикуваме разработката на Европейските избори и призоваваме
ръководствата и структурите на партийните организаци и симпатизантите на «Нова
Зора» да изучат и разпространяват основните положения в подготовката на
Европейските избори за постигане на победа.

В съответствие с т. 3 от дневния ред, г-н С. Станишев, председател на партията на
Европейските социалисти, изнесе доклад в който отчете конкретната дейност на
петимата членове на Европейския парламент, избрани с листата на коалиция „БСП за
България” през мандата 2014-2019 г.: Сергей Станишев; Георги Пирински; Момчил
Ненков; Илияна Йотова и Петър Корумбашев.
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Тук считаме за необходимо да се спрем по-подробно на Предизборната платформа на
БСП за „Европейски избори 2019” г., озаглавена: За социална Европа на гражданите и
народите, срещу неравенството и бедността! Тя беше оповестена и коментирана от г-н
Валери Жаблянов, който първоначално изтъкна основните принципи и политики
залегнали в документа: отказ от неолибералния икономически модел и възстановяване
на позициите на държавата в икономиката и социалната сфера ; изграждане на единна
европейска политика в икономиката, социалната сфера и външната политика, на
основата на балансиране на интересите на националните държави. След това се спря
последователно на политиките, които са заложени и в проекта „Визия за България”,
като ориентир за спечелване на Европейските избори през 2019 г., чрез отхвърляне на
статуквото у нас и в Европа. Посочваме най-основните положения залегнали в проекта
„Визия за Европа”.

1. Изграждане на Европейски социален съюз, подкрепен от нов икономически модел на
развитие и растеж – ключ към преодоляване на неравенствата.

възстановяване и развитие на европейския социален модел, основан на социалната
държава, насочен към устойчив растеж, качествени работни места и социална
справедливост.

прилагане на практика предложения от социалистите Европейски стълб на социалните
права, за гарантиране високи социални стандарти, социална защита за всеки, достойно
заплащане, преодоляване на разликата в заплащането на мъжете и жените за еднакъв
труд;

бързо и съществено намаляване на икономическите, социалните и териториалните
неравенства и сближаване на доходите в рамките на ЕС, като в бъдеще се въведат
единни стандарти за определяне на минималната работна заплата и равнищата на
доходите;

създаване и прилагане на Европейска детска гаранция, която ще осигури на всяко дете
качествено образование, жилище, храна и здравни услуги;
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изграждане на силна европейска индустрия, която да заличи регионалните различия в
съюза и да повиши неговата конкурентноспособ-ност и качеството на труда; развитие
на цифровизацията и разширяване приложението на изкуствения интелект;

улесняване на малките и средните предприятия в достъпа до нови технологии и
финансиране;

преодоляване на диспропорциите между индустриалното и семейното фермерство по
отношение достъпа до финансиране, обработваемата земя, произведената продукция и
нейната реализация, като по този начин се увеличи собственото производство на месо,
плодове и зеленчуци;

възраждане на ядрената енергетика и развитие на ядрената енергетика в България,
чрез строителство на нови мощности и осигуряване на нови трасета за пренос на
природен газ;

създаване на Европейска програма за борба с бедността, която да допълва
националните мерки и подкрепа за Европейската схема за осигуряване срещу
безработица;

разширяване на инвестициите в железопътната инфраструктура, дългосрочна
стратегия за преминаване към електрически и водородни автомобили, подкрепа за
чист градски транспорт и по-добро градско планиране.

2. Единен и демократичен Европейски съюз,

който е близо до хората и уважава суверенитета на държавите членки.

-защита на човешките права и демократичните ценности като основа за пресичане на
настъплението на крайнодесни и фашистки идеологии и организации в Европа;
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-утвърждаване на равенството на всички граждани на ЕС, независимо от тяхната раса,
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения,
политическа принадлежност, лично и обществено положение и имуществено състояние;

-насърчаване на свободата на словото и плурализма на мненията в средствата за
масова информация, борба срещу медийния монопол на

големите корпорации и манипулирането на публичния дебат в защита на техните
интереси;

-противопоставяне на опитите за въвеждане на „различни скорости” на развитие в
рамките на ЕС и на задълбочаването на разделението между държавите членки;

-пълна интеграция на България в ЕС – отпадане на Механизма за сътрудничество и
оценка, присъединяване към Шенгенското пространство, финализиране на
подготовката за членство в Еврозоната;

-край на двойните стандарти, които засягат негативно преди всичко страните от
Централна и Източна Европа – в ЕС не може да има второ качество продукти и
потребители;

- засилено участие на националните парламенти в европейските дела.

3. Многогодишна финансова рамка

в услуга на сближаването на гражданите и на реалната икономика.
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многогодишният бюджет да бъда свързан с всеобхватна стратегия за развитието на ЕС
и за стимулиране на публичните инвестиции както на европейско, така и на национално
равнище;

по-малка и по-ефективна администрация на европейските институции, чрез поетапно
намаляване на разходите;

ясни приоритети в европейския бюджет – финансово обезпечаване на Кохезионната
политика, с цел ускорено догонващо развитие на изоставащите региони, на обща
селскостопанска политика при справедливо разпределение на ресурсите, борба с
неравенствата, миграцията, образованието, науката и иновациите, сигурността и
отбраната;

намиране на нови източници на финансиране, които не увеличават данъчната тежест
за гражданите – въвеждане на европейски данък върху финансовите транзакции,
както и по- ефективно облагане на глобалните корпорации;

приемане на законодателство на съюзно и национално ниво срещу укриване и
избягване плащането на данъци, прането на пари, корупцията, данъчните убежища и
офшорните зони;

засилване на контрола върху използването на средствата на европейско и национално
равнище, подкрепа за създаването на европейска прокуратура.

4. Силна и ефективна кохезионна политика след 2020 г.

увеличаване на средствата в европейския бюджет за Кохезионна

политика като ключов инструмент за солидарност и сближаване на
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държавите членки в ЕС;

реални инвестиции в растеж, заетост и балансирано териториално развитие главно по
линия на безвъзмездното финансиране;

отстраняване на дългите и сложни административни процедури, липса на гъвкавост
при управление на проектите и процедурата за съфинансиране;

акцент върху конкретното въздействие и устойчивост на проектите на местно и
регионално равнище.

5. Европейски съюз на младите –

по –добър живот и активно демократично участие на бъдещите поколения.

изработване на цялостна европейска стратегия за преодоляване на демографската
криза, което да допълва националните мерки и не приемане на лесните решения, които
предлагат работодателите за внос на работна ръка и засилване на регулираната
имиграция към ЕС;

в резултат на демографската ерозия държавите от Централна и Източна Европа
загубиха милиони млади трудоспособни граждани заради трудовата миграция в
рамките на ЕС. Сега тези държави страдат от намалена раждаемост и недостиг на
трудови ресурси, което е сериозна бариера пред икономическото и социалното им
развитие. Само изравняването на доходите за един и същи вид труд може да спре този
процес и да подпомогне преодоляването на тежките регионални различия;

прилагане на Европейския план за младежта при увеличаване на горната възрастова
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граница на Младежката гаранция до 30 години и обезпечаване на финансиране от 5
милиарда евро годишно;

удвояване на финансирането и разширяване на достъпа и обхвата на успешни
програми като „Еразъм”, които да позволят на студенти, стажанти и работници да се
възползват от тях, независимо от техния социален статус;

създаване на Европейски културен чек, който ще позволи на всеки млад европеец да
създава или посещава културни събития;

акцентиране на демографската политика, младежта и децата в следващата Европейска
комисия, вкл. чрез назначаване на комисар по тези въпроси.

Устойчива миграционна политика,

основана върху съобразяване с националните интереси.

днешните миграционни вълни са следствие от войните, безконтролната глобализация на
икономиката и търговията, преследването на максимални печалби и безогледната
консумация на природни ресурси, поради което е необходимо да се преодоляват
причините за засилване на миграцията към ЕС, чрез съдействие за установяване на
траен мир и стабилност, възстановяване и укрепване на държавността в пострадалите
от войни региони;

ефективна охрана на външните граници на ЕС чрез разширяване капацитета на
Европейската агенция за граничен контрол и брегова охрана /ФРОНТЕКС/, в подкрепа
на мерките от държавите членки;

ясно разграничение и различен подход по отношение на бежанците от войни и законна
имиграция, основана на национални приоритети и правила и борба срещу нелегалната
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имиграция;

категорично противопоставяне и ангажиране с международни инициативи като Пакта
за миграция, последиците от които са обезсилване на контрола от страна на
националните държави върху миграционните потоци;

европейска солидарност с държавите, засегнати от миграция чрез засилена подкрепа
от европейския бюджет.

Европейският съюз- самостоятелен фактор в глобалната политика.

утвърждаване на ЕС като сила на мира и активната подкрепа за стабилността и
демокрацията в света;

развитие на общата външна политика, при запазване на уважението към националните
специфики и приоритети на страните –членки;

по-нататъшно укрепване на Службата за външно действие на ЕС и подобряване на
обмена на информация с националните дипломатически служби;

развитие на общата европейска отбрана и създаване на допълнителни възможности за
борба с тероризма;

изпълнение на набелязаните мерки на Срещата на върха ЕС- Западни Балкани в София
за подобряване на свързаността на региона и реализация на големите транспортни
проекти с отчитане и отстояване на българския национален интерес;

възстановяване на диалога, развитие на добросъседство и ползотворно
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сътрудничество между ЕС и Руската федерация;

развитие и ефективно участие на ЕС в инициативата за икономическо сътрудничество с
Китай”16 +1” и инициативата „Един пояс – един път”.

ангажиране на ЕС в Черноморския регион с подкрепа на многостран-ното
сътрудничество в търговията, туризма, развитието на транспортната и енергийната
инфраструктура;

Във визията се подчертава, че в резултат на европейските избори БСП ще изпрати в
ЕП своите представители, които заедно със социалистите, социалдемократите и
другите представители на левицата от европейските държави ще отстояват общите, но
също така и националните приоритети:

за равенство като универсална ценност на левицата – равенство на

Гражданите и равнопоставеност на държавите членки при реализация на общите
европейски политики;

против приемане на пакета „Макрон”, който фаворизира едни държави -членки, за
сметка на други;

приемане без допълнителни условия в Шенгенското пространство, против
продължаващото прилагане на Механизма за сътрудничество и оценка - израз на
политиката на „двойните стандарти”;

против Истанбулската конвенция, която противоречи на българската конституция,
съгласно Решение на КС;
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за равноправно участие в общата енергийна политика на ЕС, чрез изграждане на нови
собствени ядрени мощности и развитие на транзитната газопреносна мрежа на
територията на България;

за обща миграционна политика, съобразена с интересите и изискванията на държавите
членки, а не въпреки тях, против Пакта на ООН за бежанците;

за продължаване на интеграция в ЕС на Западните балкани, при отчитане на
българския национален интерес, свързан с българското историческо наследство на
територията на държавите кандидатки, както и с правата на българските малцинствени
общности;

подкрепа за създаването на европейска прокуратура;

последователна подкрепа за отмяна на санкциите наложени от ЕС на Руската
федерация.

В заключението на документа се подчертава, че промяната в ЕС и на европейската
политика са неизбежни и неотложни. Задължителна част от тази промяна е и
промяната в България. На 26 май трябва да се направи първата решителна крачка
към тази промяна. Спечелването на европейските избори в България от БСП е
задължителна стъпка към промяна на десетилетното статукво. А изборният успех ще
бъде победа на всички български граждани, които искат достоен живот в България и
отговорна държава, солидарно общество, социален и справедлив Европейски съюз!

27.01.2019 г.
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Тодор ПРЕДОВ – д-р по право, зам. председател на ПП „Нова Зора”

гр. София
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