
брой
БСП

декември 2008 г.

Информационен бюлетин на ВС на БСП

Съвременен
показател

Съвременен
показател

ISSN 1312-5168

22

Съвет на Партията
на европейските социалисти

Хората на първо място
Нова посока за Европа

Манифест на ПЕС за Евроизбори 2009

Съвет на Социалистическия
интернационал

В броя:

Европейски съвет в Брюксел

Десета сесия
на 40-ото Народно събрание

Студентски стипендии
на ВС на БСП



И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

ен
 б

ю
л

ет
и

н
 н

а 
В

С
 н

а 
 Б

С
П

2 Съвременен показател декември 2008 г., брой22

ПАРТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ

ХОРАТА НА ПЪРВО МЯСТО
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА

НА ПАРТИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ

На 1 и 2 декември 2008 г. в
Мадрид, Испания, се проведе засе-
дание на Съвета на Партията на
европейските социалисти (ПЕС).
Съветът е най-големият форум на
европейските социалисти и социал-
демократи в годините, когато ПЕС не
организира конгреси, и който опре-
деля политиките на Партията на
европейските социалисти. Повече от
240 делегати от партиите-членки на
ПЕС и многобройни гости и активи-
сти участваха в това важно събитие
в испанската столица, на което беше
приет Манифестът за участието на
партията през 2009 г. в изборите за
членове на Европейския парламент.

че го направихме, каза председате-
лят на ВС на БСП и министър-
председател на Р България  Сергей
Станишев пред участниците в
Съвета при приемането на Манифе-
ста. След това на български език той
продължи: „Дълги години за нас
Европа беше мечта. Днес тя е ре-
алност. Нека направим Европа така-
ва, каквато я искаме - справедлива,
свободна, социална и силна иконо-
мически. Можем да го направим.
Благодаря ви! Сигурен съм, че най-
важното послание, което искаме да
отправим, е: “Хората на първо мяс-
то”, защото идва от нашите сърца.”

Сергей Станишев обърна специал-
но внимание на процеса на разши-
ряване на ЕС. По думите му всеки
човек, идващ от новите страни-член-
ки, може да каже, че процесът на
подготовка за присъединяване носи
невероятна сила за промяна и обнов-
ление. Сега сме изправени пред нови
предизвикателства, живеем в свят,
който е толкова динамичен, че се
нуждаем от нови инструменти, каза
още Станишев. Като важен инстру-
мент за външната политика на ЕС
той посочи Лисабонския договор. По
думите му обаче е от изключително
значение да се преодолее пропастта
между очакванията на гражданите,
които искат Европа да бъде по-
видима, не само като отделни държа-
ви, но и като едно цяло, и възмож-
ностите това да се стане.

Лидерите на партиите-членки еди-
нодушно приеха Манифест на ПЕС
за изборите за членове на Евро-
пейския парламент през 2009 г.
Политическата платформа е резул-
тат от мащабна едногодишна диску-
сия, началото на която беше дадена
на заседанието на Съвета на ПЕС в
София през 2007 г.

Чувствам се горд, защото това,
което започнахме преди една година
в София, завършваме днес. С този
Манифест ние даваме правилния
отговор на много от тревогите и
надеждите на европейските гражда-
ни. Това е отговорът как да
поддържаме нашата икономика, как
да поддържаме Европа социална,
като се грижим за хората. Горд съм,

Като първи приоритет във външна-
та политика на ЕС Станишев открои
отношенията със съседните страни и
по-специално с държавите от Запад-
ните Балкани. Според премиера, ако
не бъде осигурена перспектива за
ЕС на тези страни, ако не бъде
дадена възможност на тези общест-
ва да се интегрират в Съюза, не е
изключено всички конфликти и про-
блеми - етнически и религиозни - да
бъдат разбудени от националистиче-
ските сили. Ако ЕС не може да
осигури мир, стабилност и демокра-
ция в собствения си заден двор, ние
не можем сериозно да говорим за
амбициите си в световен мащаб,
категоричен беше Станишев.

Смятам, че направихме една много
важна стъпка с изграждането на
Средиземноморския съюз. Продължа-
вайки процеса от Барселона, новият
съюз трябва да е много по-прагма-
тичен и наситен с политически ини-
циативи, особено по отношение на
инфраструктурата и сътрудничество-
то на северните части на Средизем-
номорието с южните. С. Станишев
приветства инициативата на Групата

Председателят на ВС на БСП
Сергей Станишев взе участие и
в пленарния дебат, посветен на
основните послания на Манифеста,
в частта му “Европа и светът”, по
която той е и говорител на ПЕС.
Европейският съюз стана по-осеза-
ем като международна сила в по-
следните години. И това не е само
пожелание, а градивна междуна-
родна политика. По думите на
Сергей Станишев ЕС не би могъл
да се сравни с НАТО като между-
народен военно-политически алианс,
но той притежава друга сила, която
понякога е дори много по-ценна -
огромна мощ на стабилност, мир и
трансформация не само за члено-
вете на ЕС, но и за съседните й
страни. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009

на ПЕС в ЕП да се развие Черно-
морски съюз поради стратегическо-
то значение на района от гледна
точка на сигурността, енергийните 
проекти, транспорта. Ако не можем
да осигурим стабилност в този ре-
гион, където има много замразени
конфликти, ние не можем да разви-
ваме истински отношения с тези
страни и не можем да гарантираме
стабилността му, категоричен беше
премиерът.

димо да се изгради работещ диалог
с американските демократи по раз-
лични въпроси, не само финансови,
но и по отношение на  икономичес-
ката политика и международните
отношения. Защото повече са неща-
та, които ни обединяват в ЕС, откол-
кото тези, които ни разделят по един
или друг въпрос, каза в заключение
Станишев.

Ференц Дюрчани, председателят на
ПЕС и бивш датски премиер Пол
Нируп Расмунсен, председателят на
ПЕС – жени Зита Гурман, замест-
ник-председателят на Европейската
комисия Марго Валстром, предсе-
дателят на германските социалдемо-
крати и министър на външните рабо-
ти на Германия Франк-Валтер Щайн-
майер, австрийският външен ми-
нистър  Алфред Гузенбауер и други.
В специална декларация (виж с.25)
те изразиха  своята подкрепа за
спешните съвместните действия,
които трябва да бъдат предприети от
правителствата на отделните страни-
членки за подпомагане на национал-
ните икономики и на общите евро-
пейски политики и инструменти, като
втори ключов елемент за справяне
с кризата са.

Преди заседанието на Съвета на
ПЕС лидерите на социалистиче-
ски и социалдемократически пар-
тии-членки на ПЕС се събраха, за
да обсъдят световната финансова
и икономическа криза и мерките,
които трябва да бъдат предприети
за защита на реалния сектор на
икономиката и на хората. На сре-
щата  присъстваха българският ми-
нистър-председател и председател на
ВС на БСП Сергей Станишев, до-
макинът – председателят на Испан-
ската социалистическа работничес-
ка партия и премиер на Испания
Хосе-Луис Родригес Сапатеро, пред-
седателят на Португалската социа-
листическа партия и министър-пред-
седател на Португалия Жозе Сокра-
тиш, премиерите на Норвегия и
Литва Йенс Столтенберг и Гедими-
нас Киркилас, лидерът на ПАСОК и
председател на Социалистическия
интернационал Георгиус Папандреу,
министър-председателят на Унгария

Председателят на БСП Сергей
Станишев изтъкна пред европейски-
те лидери, че кризата е трудност, но
и възможност след краха на неоли-
бералния модел социалистите да
предложат политики, с които да се
преподредят правилата на финансо-
вите пазари, да бъдат регламентира-
ни повече регулация и прозрачност
на институциите. Той предупреди, че
трябва да бъдат приети комплексни
национални мерки за справяне с
кризата. Без силни социалдемокра-
тически политики за създаване на
нови работни места и социална за-
щита има опасност кризата да роди
политически чудовища, отбеляза
Станишев, като даде за пример
безпрецедентната криза от 1929
година.  Той оцени като адекватна
реакцията на ЕС по отношение на
кризата, защото не бяха допуснати
фалити на банки и изтъкна, че са
необходими нови правила и на евро-
пейско равнище, така че банките да
са сигурни, както и за реалната
икономика. Станишев отбеляза, че в
условията на световна криза Бълга-
рия е изпълнила 4 от 5-те условия
за членство в Еврозоната.

С икономическата криза никоя
страна не може да се справи само-
стоятелно - каза председателят на
ВС на БСП пред европейските лиде-
ри от ПЕС. Той подчерта, че това е
проблем, чието решение зависи от

По отношение на партньорството
между ЕС и Русия Станишев каза,
че е необходима преоценка на дву-
странните отношения. Партньорство-
то с Русия не е лесно сега за ЕС
заради конфликта в Грузия. Това,
което трябва да направим, е пре-
оценка на връзките ни с Русия от
гледна точка на онова, което се
случи с нея в последните десет
години. По думите на премиера Русия
се е променила в много отношения
и поради тази причина е необходим
анализ, на базата на който да се
изгради ново споразумение за ста-
билни двустранни отношения. Имаме
нужда от чиста основа, където и
двете страни се идентифицират с
позициите и интересите си, и която
да бъде основа за спогодби между
ЕС като цяло и Руската федерация.

Сергей Станишев обърна внима-
ние на невероятната възможност,
открила се след избирането на новия
президент на САЩ. Това, което ни
липсваше в последните години, е
истинско партньорство, заяви той,
припомняйки трудните моменти от
2003 г. и войната в Ирак, когато 
Европа се разедини в своите пози-
ции. В следващите години е необхо-

По традиция по време на Съвета
се проведоха редица съпътстващи
мероприятия - среща на лидерите
на партиите-членки на ПЕС, заседа-
ние на Президиума на ПЕС, годишна
конференция на ПЕС-жени, предиз-
борно обучение за млади активисти
на ПЕС и др.
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смелостта и последователността  на
мерките и препоръча те да са ком-
бинация от национални и общоевро-
пейски мерки. Той наблегна на не-
обходимостта от публични инвести-
ции в инфраструктурата, енергетика-
та, новите технологии и образовани-
ето. Сергей Станишев заключи, че
са необходими мащабност, бързина
и устойчивост в политиките за спра-
вяне с икономическата криза.

Проведени бяха и редица срещи,
посветени на двустранното сътруд-
ничество между ЕС и САЩ, на
инициативата за Черноморски съюз,
на проблемите на Новите социални
Балкани, на сътрудничеството меж-
ду фондациите на партиите-членки,
на борбата с вируса на СПИН, на
правата на трудещите се, на пер-
спективите пред политиката на сбли-
жаване, на стратегията на ПЕС за
победа в предстоящите избори за
ЕП.

Като модератор на срещата “Нови
социални Балкани” членът на ВС на
БСП Кристиан Вигенин подчерта,
че акцентът в дискусията по пробле-
мите на региона вече не се поставя
върху разрешаването на конфликти
и стабилността, а върху въпросите,
които са важни за страните и най-
вече за хората. Той подчерта и
необходимостта от активно сътруд-
ничество между левите партии в
региона и ПЕС, което да позволи на
балканските социалистически и со-
циалдемократически партии да про-
веждат реална социална политика, в
интерес на хората от региона.

Председателят на ВС на БСП и
министър-председател на Р България
Сергей Станишев се срещна с
испанския си колега, председателя
на Испанската социалистическа ра-
ботническа партия и премиер на
Испания Хосе-Луис Родригес Сапа-
теро. На срещата присъства и зам.-
председателят на Групата на ПЕС в
ЕП и член на ВС на БСП Кристиан
Вигенин.  В хода на разговора беше
постигната принципна договореност
Испания да окаже експертна помощ
на България за усвояване на сред-
ства от европейските фондове. Ко-
ментиран беше испанският опит при
усвояване на средства по европей-
ски програми и възможностите за
консултации от испанската страна.
Сапатеро оцени високо направеното
от България при постигане на евро-
пейски стандарти. Той отбеляза и
задоволството си от нивото на дву-
странните отношения и най-вече от
създадените от българското прави-
телство условия за испанския биз-
нес. Испанският премиер увери
българския си колега, че неговата
страна ще продължи с инвестициите
в България. За 2007 г. те са били

680 млн. евро, с което Испания се
нарежда на 6-о място по инвестиции
в България.

Връзките между БСП и ПАСОК,
ситуацията на Балканите и българо-
гръцките отношения бяха основни
теми на разговора между Сергей
Станишев и председателя на ПА-
СОК и президент на Социалистиче-
ския нтернационал Георгиус Папан-
дреу. По време на разговора е
изразено общо мнение, че решени-
ето на ЕК за отнемане на част от
финансирането по проекти за Бълга-
рия може да подейства демотивира-
що на страните, които предстои да
се присъединаят към ЕС. Станишев
е изтъкнал пред Папандреу, че Бълга-
рия е една от малкото страни, която
не е потърсила финансови средства
от Съюза заради икономическата
криза, тъй като финансовите инсти-
туции в страната са стабилни.

турата на Европейската мрежа на
юристите - социалдемократи
(EUSONET).

Делегация на Обединението на
жените-социалистки за паритет и
солидарност в БСП, водена от Катя
Николова, участва на 29 ноември
2008 г. в Мадрид в Годишната
конференция на жените от Парти-
ята на европейските социалисти,
която премина под мотото „Жените
в политиката”. В рамките на конфе-
ренцията бяха обсъдени проблеми,
отнасящи се до дискриминацията на
жени на работното им място, начи-
ните за отстраняване на дискрими-
нация от всякакъв вид срещу жени-
те, както и възможностите за ус-
пешно съчетаване на професионален
живот и семейство. Представителки-
те на организациите на жените-соци-
алистки обсъдиха въпроси, групира-
ни в няколко панела: Осъществима
ли е демокрацията без паритет?;
Постигане на равнопоставеност в
Европа: различни модели на паритет
в Европа; Тя притежава власт! С
приветствия към участничките във
форума се обърнаха Мария Тереза
Фернандес де ла Вега, секретар
на Социалистическата работническа
партия на Испания   и Зита Гурмай,
председател на жените от Партията
на европейските социалисти.

В рамките на съпътстващите
мероприятия беше изградена струк-

Българската социалистическа
партия участва в заседанието на
Съвета  на ПЕС с делегация в
състав: Сергей Станишев , пред-
седател на ВС на БСП и министър-
председател на Р България, Катя
Николова – член на ВС на БСП и
председател на Обединението на
жените-социалистки за паритет и
солидарност, Кристиан Вигенин –
член на ВС на БСП  и зам.-предсе-
дател на Групата на ПЕС в Европей-
ския парламент (ЕП), Антон Кутев
– член на ВС на БСП, Атанас
Папаризов – член на ВС на БСП и
член на ЕП, Валентина Богданова
– председател на ОПКК на БСП и
народен представител, Атанаска
Тенева – член на ВС на БСП и
народен представител, Деница Зла-
тева – член на ВС на БСП, Ивелин
Николов – член на ВС на БСП,
Илияна Йотова – член на ВС на
БСП и член на ЕП, Кирил Добрев
– член на ВС на БСП и народен
представител, Любка Игнатова –
член на ОПКК на БСП, Мая Мано-
лова – член на ВС на БСП, народен
представител и секретар на ПГКБ,
Явор Куюмджиев – член на ВС на
БСП и заместник-министър на ико-
номиката и енергетиката, Цветко
Иванов – представител на БСП в
мрежата на юристите-социалдемокра-
ти (EUSONET), Боян Чуков – съвет-
ник в кабинета на министър-предсе-
дателя, Жанет Пашалиева – ръко-
водител на Пресцентъра на ВС на
БСП, и Калина Алексиева – ръко-
водител сектор “Европейска интегра-
ция” към ОВПЕИМС на ВС на БСП.
Като активисти в заседанието се
включиха и Альоша Даков, Борис
Цветков и Катя Колева, както и
Димитър Русинов и Николай
Маринов.
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И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

ен
 б

ю
л

ет
и

н
 н

а 
В

С
 н

а 
 Б

С
П

6 Съвременен показател

ПАРТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ

декември 2008 г., брой22



7Съвременен показател

БСПЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009

 брой, 2008 г. декември22

ХОРАТА НА ПЪРВО МЯСТО
НОВА ПОСОКА ЗА ЕВРОПА

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

ен
 б

ю
л

ети
н

 н
а В

С
 н

а  Б
С

П

На тези Европейски избори гласоподавателите в Европа  трябва
да направят фундаментален политически избор.

Във време, в което хората в Европа са изправени пред безпреце-
дентни предизвикателства – икономическата рецесия и нарастваща
безработица в резултат на световната финансова криза, високи цени
на храните и петрола, намаляваща покупателна способност, измене-
нието на климата и широк спектър от заплахи за сигурността (от
тероризъм до престъпност). Това е избор между политически партии
с много различни идеи за бъдещето на Европейския съюз. Избор
между нашата визия за прогресивна Европа, в която гражданите,
страните-членки и институциите ще работят заедно, за да предприемат
мерки по най-наболелите проблеми на хората в Европа, или избор на
една консервативна Европа, която ще остави бъдещето на нашите
страни и хората в ръцете на пазара.

Партията на европейските социалисти се ангажира да изгради едно
по-честно и по-сигурно общество, като подходи към общите предиз-
викателства, поставяйки хората на първо място.

В съвременния все повече взаимосвързан свят нито една държава
не може да реши общите проблеми сама. Финансовата криза и
последвалата икономическа рецесия ясно показват, че събитията в
една част на света могат да имат унищожителни последици и за
нашите държави. Общите европейски действия са абсолютно необхо-
димо средство за борба с финансовата криза. Противниците на ЕС
щяха да направят нашите страни по-слаби, като ги оставят сами да
се борят с глобалната криза без партньори или институции, които да
разработят координирани мерки срещу нея.

За нас ЕС е основното свързващо звено в ерата на глобализацията.
Той поставя нашите страни в по-силни позиции за разрешаването на
глобалните проблеми, резултатите от които се проявяват на местно
ниво. Ние се нуждаем от по-активно сътрудничество в Европа, за да
разработим общи мерки срещу общите предизвикателства и да на-
правим живота на хората по-добър. Влизането в сила на Договора от
Лисабон, който трябва да бъде ратифициран от всеки член на Съюза,
би направил ЕС по-способен да се справи с общите предизвикателства
по по-демократичен, прозрачен и ефективен начин.

Изминаха 30 години от първите избори за Европейски парламент,
на който е отредена ключова роля в нашата визия за Европейски
съюз, в който хората са на първо място. Европейските социалисти са
твоят глас в Европа; те защитават твоите интереси и се борят за
твоите каузи. Ние сме решени:

1. Да преобразим нашата икономика и да предотвратим нови
финансови кризи;

2. Да гарантираме по-справедлива нова социална Европа за
хората;

3. Да трансформираме Европа във водеща глобална сила в
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борбата срещу изменението на климата;
4. Да поведем усилията за равнопоставеност на половете в

Европа;
5. Да разработим ефективна европейска политика за мигра-

ция;
6. Да засилим ролята на Европа като партньор за мир, сигур-

ност и развитие.

Прогресивните леви и лявоцентристки партии в управлението на
национално и местно ниво вече донесоха промяна в живота на хората.
Там, където левите са на власт, можем да видим истинските дока-
зателства за постиженията на социалистите и социалдемократите.

През последните пет години консерваторите имаха мнозинство в
Европа – те бяха на власт в повечето европейски държави и имаха
превес в европейските институции. Какво постигнаха с това мнозин-
ство? Справиха ли се с финансовата криза? Насочиха ли се към
решаване на проблема с нарастващите цени на храните и петрола?
Бориха ли се с бедността и неравенствата? Стана ли обществото по-
добро и по-справедливо, отколкото беше преди пет години? Подкрепиха
ли нашите инициативи за сътрудничество в Европа за повече и по-добри
работни места? Те следват пазара. Ние следваме нашите убеждения.

Консерваторите често говорят за икономическите и социалните
кризи сякаш са неизбежни, сякаш са природен закон. Но кризите не
са неизбежни, защото тук става въпрос за политически решения.
Вярно е, че живеем във време на глобални промени и риск, но това
е и време на големи възможности. Ние трябва да работим за по-добро
сътрудничество в Европа за управляване на глобализацията в полза
на всички. Те казват “адаптирайте се към пазара”, ние казваме  “нека
сами да определим нашето бъдеще.

Ние се нуждаем от силно прогресивно мнозинство в Европа, за да
започнем да въвеждаме прогресивни реформи, които са жизнено
необходими, ако искаме да осигурим доброто бъдеще на европейските
граждани и обществото като цяло. Тези реформи са особено важни,
ако искаме да облекчим положението на обикновените хора в Европа,
които са принудени всеки ден да се борят, за да свържат двата края
поради икономическата рецесия, повишаващите разходи за живот,
нарастваща безработица (почти 17 милиона европейци вече са без
работа, а много повече са в рискова заетост, която първа ще пострада
при забавянето на ръста на икономиката), засилващият се риск от
невъзможност за изплащане на ипотечните кредити и задълбочава-
щото се социално неравенство (около 78 милиона души, много от тях
деца, живеят под границата на бедността или в риск от бедност).

Глобалната финансова криза извади наяве слабите страни на
нерегулирания финансов пазар. Настанаха трудни времена. В послед-
ната година станахме свидетели на безпрецедентен шок – най-
сериозната криза на кредитирането от 1930 г. насам и едновременно
с това главоломно поскъпване на горивата и храните. Ние се нуждаем
от активно сътрудничество в Европа и в света, за да координираме
своите действия и да разрешим проблемите на националните и
международните финансови системи, и от активни стъпки за преоб-
разяване на нашата икономика (чрез инвестиции в приоритетни
области), за да осигурим в бъдеще просперитет и устойчиво бъдеще
за всеки в Европа.

Консерваторите сляпо вярват в пазара – и днес виждаме ефекта
от това. Но ние знаем, че можем да направим нещо по въпроса. Ние
можем да преобразим европейската икономика и да създадем по-
справедливо и по-сигурно общество за всички в една нова социална
Европа.

Нашата всеобхватна програма от реформи, насочени към трансфор-
миране на сътрудничеството в Европа, на основата на принципите на
равенството, демокрацията, човешкото достойнство, солидарността,
свободата и справедливостта, може да доведе промяната, от която
хората в Европа отчаяно се нуждаят.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Ние, социалистите, социалдемократите и прогресивните демо-
крати, споделяме общи ценности и виждания. Заедно ние ще
работим за една по-честна и по-справедлива Европа, за една по-
зелена Европа. Заедно ние сме силата на промяната.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като по-
ставим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.

Европа е един от най-богатите региони в света, но някои твърдят,
че вече не можем да си позволим високите социални стандарти. Но
Европа е най-големият общ икономически и трудов пазар в света и ние
можем да гарантираме, че той ще служи на хората, работниците и
бизнеса.

Всички европейски граждани трябва да имат право на достоен
качествен труд, за да могат да водят достоен живот. Ние трябва да
предприемем действия, за да може бизнесът да се разраства и да
инвестира в повече и по-добри работни места и нови технологии. За
разлика от консерваторите ние отричаме схващането, че правото на
сдружаване в синдикати е допълнителен разход, който може да бъде
пренебрегван, доколкото е възможно. Напротив, то е важно за успеха
на нашата икономика, защото допринася за мотивирането на служи-
телите, повишаване на качеството на работните места, стимулиране на
социалната хармония и участието на служителите в процеса на вземане
на решения за бъдещето на предприятията. Консерваторите твърдят,
че глобализацията задължава хората да полагаме повече и по-тежък
труд. Но ние, социалистите и социалдемократите, вярваме, че не
глобализацията е причина за това, а лошата политика. Трябва да
работим по-рационално, а  не по-дълго.

Световната финансова криза и икономическа рецесия нанесоха
сериозен удар на нашите граждани. Финансовата криза ни показа, че
нерегулираните пазари могат да имат преки последици за живота на
хората: задълбочава се неравенството между високо платените дирек-
тори и работниците; рискът от загуба на работни места и дори домове
става все по-голям. Ние трябва да предприемем действия, за да
помогнем на най-засегнатите от кризата да стъпят отново на крака.
Трябва да се стремим да предотвратим бъдещи финансови кризи,
създавайки по-добра регулативна рамка за играчите на финансовите
пазари. Консерваторите вярват в пазарно общество, което позво-
лява на богатите да станат по-богати, в ущърб на всички останали.
Ние вярваме в социалната пазарна икономика, която позволява на
всеки в обществото да извлече максимална полза от възможности-
те, които глобализацията предлага. Ние вярваме в солидарността
между поколенията, а не в десния индивидуализъм.

В дългосрочна перспектива най-голямата заплаха пред света е
изменението на климата. Това е световен проблем, който изисква
глобални решения. Консерваторите говорят за изменението на кли-
мата, но ние вярваме, че е необходимо повече от говорене. Ние искаме
конкретни и реалистични действия за опазване на околната среда
и за трансформиране на икономиката чрез разумен зелен растеж и
работни места.

Днес енергията е въпрос на сигурност за Европа. Ние вече внасяме
50% от енергийните си източници, но този дял може да нарасне до 75%
до 2030 г. Трябва да работим заедно, за да увеличим нашата енергийна
независимост, като използваме местни енергийни източници, незастра-
шаващи околната среда. Консерваторите, както обикновено, вярват
в бизнеса и оставят пазара да разреши проблемите. Някои консер-
ватори дори отричат изменението на климата и с това игнорират
натрупаните научни доказателства и нуждата да се действа от-
говорно пред лицето на сериозната заплаха за нашата планета и
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хората. Ние ще се стремим да превърнем Европа във водещата
световна сила срещу измененията на климата.

ЕС полага усилия да управлява имиграцията, но ние трябва да
направим повече и да се справим по-добре. Имиграцията ни донесе
неоспорими ползи като допринесе за нашето богатство и просперитет.
За да гарантираме и в бъдеще ползите от едно продуктивно, проспе-
риращо и многообразно общество, ние ще работим за пресичане на
незаконната имиграция, ще се стремим да предотвратим възможностите
за злоупотребите с имиграционната система и ще се борим срещу
трафика на хора. Убежището е основно човешко право за тези, които
бягат от преследване, затова ние ще се стремим към ясна и справедлива
система, която да защитава най-уязвимите и експлоатираните и която
няма да позволи злоупотреби. Измененията в климата ще провокират
нова вълна имигранти от най-бедните засегнати райони и ние трябва
да вземем това предвид. Ние трябва да дадем възможност на имигран-
тите, в свой интерес и в интерес на обществото, да се интегрират в
общността, в която живеят. Консерваторите разчитат на страха от
имигрантите. Ние искаме хуманен отговор на предизвикателствата,
свързани с легалната и нелегалната имиграция.

Заплахите за демокрацията и правата на гражданите продължават
да съществуват. Тероризмът, престъпността и екстремизмът преминават
границите на Европа. Ние трябва да засилим европейските усилия да
противодействаме на тези заплахи за живота на гражданите в рамките
на нашите граници, без да правим компромис с основните свободи като
свободата на словото и защитата на личните данни. Европа трябва да
действа и извън границите си, като насърчава мира и развитието. Това
ще засили сигурността и същевременно ще подпомогне хората в по-
бедните държави. Като действат заедно в ЕС, държавите-членки ще
засилят своето влияние в международните отношения. Консерваторите
говорят за принципи като демокрация, права на гражданите, сигур-
ност и развитие. Ние ще вложим всичките си усилия, за да превърнем
тези принципи в реалност.

Като работим заедно в Европа, ние сме по-силни, защото:
- ние споделяме най-голямата икономика в света и можем

да създадем повече и по-добри работни места и да намалим
бедността, като търгуваме помежду си въз основа на общи
стандарти;

- предизвикателствата пред опазването на околната среда
не се спират при националните граници и затова можем да се
борим с измененията на климата и с последиците от тях, само
ако работим заедно и имаме едни и същи цели;

- ние можем да работим за повече солидарност и сплоте-
ност – крайъгълните камъни на европейския проект, от който
всички ние печелим. За нас свободното движение на работната
сила трябва да дава на всички работници и служители повече
възможности и да носи полза на икономиките, които приемат
работници. Но това не трябва да води до снижаване на соци-
алните стандарти и дъмпинг на заплатите – по-ниски заплати
в някои страни-членки с цел конкурентно предимство пред
останалите държави за сметка на работещите;

- нашите полицейски сили могат да си сътрудничат, за да
се борят с престъпността и тероризма.

Ние искаме силна и прогресивна Европа. Нашият манифест на
хората за прогресивна Европа изброява политиките, които ще са
ни необходими, за да я постигнем и за да превърнем предизвика-
телствата, пред които всички ние сме изправени в прогрес за
всички.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като поста-
вим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.

***
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ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

1. Да преобразим нашата икономика и да предотвратим нови финан-
сови кризи

Глобалната финансова и икономическа криза засяга нашите икономики
и хората в цяла Европа. Реалните заплати и покупателната способност
на хората намаляват. Няма да стоим и да гледаме безучастно тези
промени. Еврото изигра много ефективна роля като защитен инструмент
за европейските икономики по време на финансовата криза. Едновремен-
но с това, трябва да направим повече за реформата на финансовите
пазари, за противодействие на рецесията и преобразяване на икономи-
ката в посока по-голям растеж и повече работни места.

Заплахата от катастрофално изменение на климата също нараства: ако
не действаме, то все повече ще вреди на планетата и това ще се отрази
пряко на нашия живот. Ние сме убедени, че борбата с изменението на
климата може да обърне европейската икономика в посока нов разумен
зелен растеж, работни места и просперитет за всички народи в Европа.
Ние твърдо вярваме в принципите на устойчивото развитие, въз основа
на взаимно-подкрепящи се икономически, социални и екологични поли-
тики.

ЕС е най-големият икономически и трудов пазар на света. Като си
сътрудничим, ние ще бъдем в по-силна позиция, за да вдъхнем нов живот
в икономиката чрез разумен зелен растеж и план за повече работни
места. Синдикатите и работодателите трябва също да изиграят голяма
роля, за да бъде реализиран разумният зелен растеж в Европа.

Трябва да помогнем на хората, като преобразим нашата икономика.
Да дадем на всички наши граждани от всички възрасти възможност да
развиват нови умения, да намерят нова, по-добра работа, да имат
средства да работят и да се обучават в чужбина. Ние вярваме, че
действията на местно, регионално, национално и европейско ниво трябва
да бъдат насочени към подкрепа на хората в периода на промяна и към
откриване на нови, по-добри възможности.

Приоритетите в бюджета на ЕС трябва да се изместят към разумния
зелен растеж и посрещането на бъдещите предизвикателства. Бюджетът
се основава на солидарността и затова той трябва да бъде насочен към
повишаване на жизнения стандарт в най-бедните райони на Европа и към
подкрепа за конвергенцията на най-слабо развитите райони, включително
и в новите страни-членки.

Реформиране на финансовите пазари, за да служат на реалната
икономика, работните места и икономическия растеж в бъдеще

Кризата на финансовите пазари разкри истинската значимост на
европейското сътрудничество при предотвратяване на колапса на бан-
ковата система и при стабилизирането на пазара. Действията, предприети
в рамките на ЕС, допринесоха за запазване на спестяванията, пенсиите
и домовете на хората. Въпреки това финансовата криза показа дълбоко
вкоренените проблеми в пазарната система, които трябва да бъдат
разрешени, за да се предотвратят нови кризи. Всички финансови играчи,
които оперират в нашите държави, трябва да имат ясни отговорности.

Ние ще гарантираме, че в бъдеще финансовите пазари служат на
реалната икономика, работните места и икономическия растеж.

1. Опирайки се на преговорите, които вече бяха проведени в
рамките на ЕС и на световно ниво, ние предлагаме реформа на
финансовите пазари чрез ново и по-добро регулиране. Регулаци-
ята трябва да обхване всички финансови играчи. Нуждаем се от
нов стандарт за прозрачност и разкриване на информация.
Трябва да бъдат заложени стриктни изисквания за размер на
капитала, лимити на задлъжнялостта и на лошите кредити, за
да се избегнат прекомерните рискове и дългове. Необходими са
и лимити на заплатите на директорите на финансовите институ-
ции, така че да отразяват както печалбите, така и загубите.
Нужни са нови правила срещу конфликта на интереси. Следва
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да гарантираме правата на работниците на информиране и
консултиране при сливания, в които участват финансови инсти-
туции, и правото на работниците и служителите, които инвестират
в пенсионни фондове, да знаят къде са инвестирани парите им.
Европейската система за надзор трябва да бъде подобрена. В
своите отчети финансовите институции трябва да изброяват
всички възможни рискове. Пагубните къси продажби само вло-
шиха кризата, затова те трябва да бъдат ограничавани от
регулаторните органи. Хедж фондовете и фондовете за инвести-
ране в частен капитал следва да бъдат следени и регулирани по
по-ефективен начин. Ключовите области на бъдещото регулиране
трябва да включват задължението да се разкрива информация
за структурата на активите, по-стриктни изисквания за инфор-
миране на инвеститорите за рисковете, ограничения за финан-
сиране на дългове и ограничения на инвестициите.

2. Ние предлагаме да няма нито един “данъчен рай” и да
сложим край на данъчните измами и укриването на данъци и
повече усилия за борба с прането на пари в Европа и света, за
да може всички играчи на пазара да внасят справедливо
дължимите си данъци в страните, в които развиват дейността си.

3. Ние предлагаме да работим с нашите партньори в света
за реформа на глобалната финансова архитектура, за да предот-
вратим нови финансови кризи и да подложим мощта на финан-
совите институции на демократичен контрол.

Европейска стратегия за разумен зелен растеж и работни места
Ние предлагаме Европейска стратегия за разумен зелен растеж и

работни места, която ще спомогне за разкриването на 10 милиона нови
работни места до 2020 г. (от които два милиона само в сектора за
възобновяеми енергийни източници и продукти) и за превръщането на
ЕС в лидер в иновациите, новите зелени технологии и продукти. , Всички
нива на управление в Съюза могат да работят заедно, за да стимулират
разумния зелен растеж, най-вече чрез структурна реформа и фискална
политика. Следните предложения са основните елементи от нашата
стратегия:

4. Следва да трансформираме транспортната мрежа в Европа
в най-ефективната, най-достъпната и най-малко замърсяващата
система за търговски и пътнически превози. Това включва
изграждането на по-конкурентоспособна и достъпна високоско-
ростна железопътна мрежа, която да свързва всички големи
европейски градове и региони, скъсяването на маршрутите за
полети чрез създаването на общо въздушно пространство над
ЕС, намаляване на замърсяването и повишаване на ефективност-
та на морския транспорт, и преобразяване на системите за
градски транспорт. Кметовете – социалисти и социалдемократи,
поведоха усилията в тази посока с нови схеми за придвижване
в градска среда, които намаляват необходимото време, разходите
и замърсяването на околната среда. Ние ще предложим евро-
пейско сътрудничество за обмен на тези добри практики и ще
работим за устойчиви системи за градски транспорт в цяла
Европа.

5. Ние предлагаме европейска инициатива за разширяване на
енергийната и широколентовата инфраструктура, за да подпомог-
нем икономическата модернизация. Офшорните ветрогенератори
например изискват нова, трансгранична електропреносна мрежа.
Развитието на селските райони зависи от разрастване на ши-
роколентовата мрежа и достигането й до всеки ъгъл на Европа.
В цяла Европа са нужни мултимилиардни инвестиции за разви-
ването на тези мрежи. Европейската инвестиционна банка вече
се включи във финансирането на енергийната и телекомуника-
ционната инфраструктура, но може да засили своята подкрепа
за тези проекти. Следва да се помисли и за насочване на
средства от структурните фондове на ЕС.

6. Енергийната ефективност е един от най-добрите начини за
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намаляване на разходите за горива (например поставянето на
изолациии) и за създаване на нови работни места. Ние предла-
гаме активно сътрудничество между  ЕС, правителствата и
регионалните и местни власти, което да помогне на хората да
се справят с растящите разходи за енергия чрез финансиране
на проекти за енергийна ефективност в домовете и гаранции, че
ценообразуването и политиката към потребителите на енергий-
ните компании са честни и отговорни.

7. Един от най-важните елементи за разумен зелен растеж
и нашия дългосрочен просперитет е значителното увеличаване
на инвестициите в научно-развойна и иновационна дейност. Днес
инвестициите на САЩ са един път и половина повече от
инвестициите на целия Европейски съюз. ЕС трябва да навакса
и да поеме водещата роля в тази насока.

8. Ние предлагаме Европейски пакт за бъдещето на работните
места. Трябва да се разгледат всички европейки програми, за
да се види как може да бъдат запазени и подобрени възмож-
ностите за заетост. Инвестиционните проекти, финансирани от
ЕС, трябва да бъдат реализирани своевременно. Трябва да се
възползваме от възможностите на Европейския социален фонд
за интегриране на безработните на пазара на труда. В глобалната
икономика инвестициите в образованието са основополагащи за
растежа и създаването на нови, по-добре платени и по-качест-
вени работни места. Ние предлагаме да се създаде Програма за
развиване на умения, финансирана от европейския бюджет,
която да обучава работници в цяла Европа включително и за
“зелените” работни места на бъдещето, например в сектора за
възобновяемата енергия. Ние ще работим и за пълен и равно-
правен достъп до обучение през целия живот, като обърнем
специално внимание на образованието, насочено към даването
на втори шанс на тези, които не са завършили училище. Това
може да бъде постигнато чрез европейски, национални и местни
политики. Ние предлагаме да се разшири финансирането от
европейския бюджет за обучение и образование, което да
включи например стажантите и по-възрастните хора, и като
надгражда върху успеха на програма ЕРАЗЪМ, да даде на
възможно най-много млади хора шанс да се обучават в чужбина.
Мобилността трябва да се превърне в правило, а не в изключение.
Всеки млад човек в Европа трябва да може да се възползва от
нея.

9. Вътрешният пазар на ЕС трябва да бъде завършен – да
се намалят ограниченията пред бизнеса, за да стимулираме
търговския обмен и създаването на работни места на основата
на високи екологични и социални стандарти. Малките и средните
предприятия са гръбнакът на европейската икономика и са най-
големият работодател. Ние трябва да опростим законовата уред-
ба чрез европейска директива за частните компании и заедно
с това да работим за облекчен достъп до общия пазар и повече
финансови ресурс и подкрепа за иновации.

10.Европейската централна банка трябва да стимулира рас-
тежа и заетостта, като същевременно запази стабилността на
цените.

Гаранции, че работещите и бизнесът ще спечелят от трансформиране
на нашите икономики

11.Ние предлагаме да подкрепим бизнеса в опитите му да
прогнозира промените, свързани с измененията на климата и
технологичното развитие, и така да запази съществуващите
работни места. Същевременно искаме да подпомогнем работни-
ците да се преквалифицират в случай на загуба на работните им
места. Това може да стане например, най-вече като разширим
обхвата на европейския Фонд за адаптиране към глобализацията
и като направим финансирането по-достъпно. Ние ще насърча-
ваме диалога с работодателите в Европа, за да гарантираме, че
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те ще изпълнят своите отговорности при прогнозирането на
промените и преквалифицирането на своите служители.

12.Ние ще подкрепим създаването на нови работни места, като
гарантираме, че бизнесът има достъп до кредити за инвестиции
и растеж, например от Европейската инвестиционна банка. Ние
ще подкрепим развитието на социалните форми на икономическа
дейност в Европа (например кооперациите, които наемат в
момента над пет милиона души), като въведем европейски
правила за сдруженията, взаимоспомагателните дружества и
фондациите.

Необходим е нов социалдемократически дневен ред за реформи,
за да направим ползите от глобализацията достъпни за всички
граждани и да доведем до положителна промяна в живота на хората.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като поста-
вим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.

2. Да гарантираме по-справедлива нова социална Европа за хората

Без значение кои сме и къде сме родени, ние, хората в Европа,
споделяме общи ценности за обществото, в което искаме да живеем:
една по-сигурна Европа, с по-висок стандарт на живот, с достоен труд,
с по-чиста и по-сигурна околна среда.

Съществуващите неравенства и новите световни предизвикателства
подлагат хората на нов натиск и създават риск от постоянно социално
разделение в нашите общества: между децата на бедните и децата на
богатите семейства; между хората със стабилни, добре платени работи,
и онези с рискова, нискокачествена заетост; между хората без умения
и високообразованите; между хората със и без достъп до интернет; между
имигрантите и родените в Европа; между мъжете и жените.

Ние можем да преодолеем тези неравенства, като работим за сътруд-
ничество в Европа, насочено към подобряване на живота на хората.
Трябва да разработим по-добри политики, за да спасим най-уязвимите
във времена на икономическа рецесия. Ние искаме да изградим нова
социална Европа заедно със социалните партньори, като работим тясно
с профсъюзите, които споделят нашия ангажимент да поставяме хората
на първо място.

Ние вярваме, че демокрацията и правата на човека са основни
предпоставки за гарантирането на по-справедлив обществен договор.
Гражданството, като елемент от общото ни бъдеще на континента, трябва
да се основава на включването, при равни права и отговорности. Ние
искаме всеки, който живее и работи в Европа да има думата при
определяне на собственото си бъдеще. Ние вярваме, че трябва да дадем
на бъдещите поколения същата възможност и същевременно да насърчим
по-активното ангажиране в обществения и политическия живот. Ние се
вслушваме в мнението на младите хора в Европа, включително и по-
въпросите, свързани с изграждането на Нова социална Европа, подоб-
ряването на междукултурния диалог, изменението на климата, ролята на
Европа в света и глобализацията. Ние вярваме в активната демократична
дискусия и участие и демонстрирахме това, като проведохме широк
публичен дебат по приоритетите на този Манифест.

ЕС се основава на правата на човека, недискриминацията и уваже-
нието към всички. Ние вярваме, че многообразието в различните му
форми – културно, езиково и религиозно – е едно от най-големите
богатства на Европа.

Европейската икономика се отрази благоприятно на потребителите.
Ние ще продължим да водим борбата за правата на потребителите в
Европа, следвайки нашия успех за осигуряването на по-безопасни храни
и играчки и по-евтин транспорт и телефонни разговори. Като подобряваме
мерките за защита на правата на потребителите, ние можем да помогнем
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в изграждането на по-сигурна и справедлива Европа на гражданите.

Повече справедливост за хората
13.Ние предлагаме да се потърси съгласие за Европейски пакт

за социален прогрес, в който да залегнат цели и стандарти за
национална социална и образователна политика, която да допри-
нася за борбата с бедността и неравенствата, както и за
социалното и икономическото развитие на ЕС. Ние настояваме
във всички страни от ЕС да се въведе система за социално
подпомагане, основана на нуждите, която да обхване всички
пенсионери, безработни и нетрудоспособни и да им гарантира
достоен живот.

14.Ние предлагаме клауза за социален прогрес във всеки
европейски законодателен акт и задължителна независима пред-
варителна експертиза за социалния и екологичния ефект от
приеманите от ЕС нормативни актове, например мерки за по-
нататъшно либерализиране на пазара. Ние предлагаме ЕС да
направи оценка на социалния ефект на политиките си за опазване
на околната среда и по въпросите на енергетиката, за да
разработи мерки, които да не позволят тези политики да засегнат
най-силно бедните.

15.Ние предлагаме приемането на европейска регулативна
рамка за публичните услуги, която да гарантира всеобщия и
равен достъп на гражданите до тях, прозрачността и местната
автономия на услугите, за да не се окаже, че европейските
правила за конкуренцията и търговията влизат в противоречие
с правата на гражданите. Трябва да бъдат доразвити и засилени
социалните и екологичните критерии при възлагане на общест-
вени поръчки в Европа. Ако обществената поръчка заплашва да
подкопае обществения интерес – в области като обществен
транспорт и здравеопазване например, – трябва да бъде възмож-
но развалянето на договора за определени стоки или услуги.

16.Ние предлагаме да се създаде Европейски пакт за запла-
тите,  който да гарантира равни заплати за един и същи труд
и в който заляга условието за достойни минимални заплати във
всички страни – членки на ЕС, установени чрез нормативен акт
или колективен трудов договор, и отнасящи се за всички
граждани и работници-имигранти. Социалните права включват
справедливо третиране на работниците.

17.Ние ще се стремим да разрешим проблемите, произтичащи
от изтичането на мозъци – емиграцията на висококвалифицирани
професионалисти и обучени работници в рамките на Европа и
имиграцията от трети страни в Европа.

18.Ние ще работим за справедлива данъчна политика във
всички държави-членки на ЕС, която да не ограничава финан-
сирането на европейските социални държави.

19. Ние възнамеряваме да предотвратим експлоатацията на
работниците и предлагаме да се засили защитата на правата на
работниците, свързани с информирането, консултирането и ко-
лективното договаряне в рамките на ЕС. Ние не можем да
приемем несигурността за правата на трудещите се и колектив-
ните трудови договори. Затова последните решения на Европей-
ския съд относно правата на работниците и служителите –
включително и решението по делото „Лавал” – подчертават
необходимостта от подобряване на европейското законодателст-
во. Ето защо е нужен преглед на Европейската директива за
командироването на работници. Няма да подкрепим премахването
на ограниченията за извънреден труд.

20. Ние предлагаме да се утвърдят правата на работниците
и служителите за информиране и консултиране. Участието на
трудещите се на европейско и световно ниво е основен елемент
за по-социална Европа и предварително условие за достоен труд.
Ние ще се стремим да стимулираме тяхното участие в процеса
на вземане на решения на европейско ниво. За да направим това,
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ние трябва да включим правата на трудещите се за информиране
и консултиране в търговското законодателство на ЕС, като
използваме европейския модел за устав на предприятията и като
разширим правата на европейските съвети на трудещите се. Ние
искаме да засилим социалния диалог между работодатели и
синдикати на европейско ниво и да го въведем в повече отрасли.

21.Ние предлагаме ЕС да разработи стратегия за правата на
децата, която ще помогне за изкореняване на бедността сред
децата.

22.Ние предлагаме Европейска харта за стаж, която да даде
на  младите хора повече права при натрупването на стаж и да
гарантираме, че те ще имат достъп до добър старт в своята
кариера.

23.Ние искаме да засилим правата на потребителя, като им
дадем нови права за колективни обезщетения.

24.С оглед на застаряване на европейското население и
целите, свързани с постигането на пълна заетост и равенство на
половете, ние предлагаме ЕС да си постави цели, свързани с
осигуряването на грижа за възрастните хора.

Защита на правата на гражданите
25.Ние искаме да сме сигурни, че демокрацията, прозрачност-

та и отчетността ще бъдат в основата на реформите на евро-
пейските институции. Например ние предлагаме да се засили
отчетността, като бъдат принудени всички лобисти и лобистки
компании да регистрират дейността си, включително и контактите
си с лица на изборни длъжности, държавните и европейските
служители и други официални лица.

26.Нашата цел е да гарантираме, че европейското законода-
телство ще зачита правата на човека, залегнали в Европейската
харта за основните права, нейното спазване най-вече чрез
въвеждане на хоризонтално правило за забрана на дискримина-
цията.

27.Ние предлагаме да се гарантира равноправно третиране за
всички граждани на ЕС, без дискриминация, при движението им
в рамките на ЕС, като се прилага принципът на взаимно
признаване на законните бракове, съжителства и родителска
права, които са възникнали в която и да е държава-членка на
ЕС.

28.Ние се застъпваме за по-голяма роля на регионите и
местните власти в европейските дела чрез по-голямото им
участие по въпроси от тяхната компетентност и като се има
предвид тяхната нарастваща роля в прилагането на европейското
законодателство. Ние ще насърчим дискусията по европейските
въпроси на регионално и местно ниво.

Необходим е един нов социалдемократически дневен ред за
реформи, за да гарантираме нова социална Европа за хората.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като поста-
вим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.

3. Да трансформираме Европа във водеща глобална сила в борбата
срещу изменението на климата

Ние трябва да действаме сега в името на нашите деца и внуци.
Действията днес ще позволят на Европа да поеме водещата роля в
развиването на нови, ефективни, зелени технологии и да намалим
риска от бъдеща загуба на нашия просперитет в резултат на изме-
ненията на климата. А това да не направим нищо, ще постави живота
на Земята пред риск. Затова ЕС трябва да поеме водещата роля и
да постигне нов глобален договор за периода след 2012 г., който да
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надгражда Договора от Киото.

Успешно провеждане на международните преговори за световен
договор за околната среда

29.ЕС трябва да поведе международните преговори, за да
може на Срещата на върха на ООН през 2009 г. да бъде
постигнато споразумение за намаляване на световните емисии
на парникови газове с 30% до 2020 г. Всички развити и
развиващи се икономики в света, включително САЩ, Китай и
Индия, трябва да се ангажират с тези цели. Ние настояваме за
световни солидарни усилия, като развитите страни поемат во-
дещата роля.

30.Ние предлагаме да увеличим европейската помощ за
развиващите се страни, за да им помогнем да се борят и
същевременно да се адаптират към измененията в климата. ЕС
трябва да гарантира значителен трансфер на технологии към тези
страни, докато се увери, че те могат да се преборят с бедността
и да се развиват икономически, без да стимулират глобалното
затопляне. Освен това трябва да предприемем стъпки да предот-
вратим преместването на най-енергоемките предприятия в трети
страни, за да бъдем сигурни, че политиките на ЕС няма да
доведат до повече емисии на парникови газове извън Съюза.

31.Като следва инициативите, подети от социалистическите и
социалдемократическите правителства в Европа, ЕС трябва да
подеме инициативата и да създаде глобален форум за енергетика
и развитие, на който всички нации в света да обсъдят дългос-
рочната визия за енергетиката и устойчивото развитие на
планетата.

Да поведем чрез личен пример - една амбициозна екологична и
енергийна политика на ЕС

32.Ние предлагаме да се създаде всеобхватна директива на
ЕС, в която да бъдат установени целите и мерки за всеки сектор,
за който все още няма регламентация в съществуващото право
– енергетика, селско стопанство, хранително вкусова промиш-
леност, строителство и транспорт, за да бъде възможно ЕС да
постигне своите цели за намаляване на емисиите. Всички други
законодателни актове, касаещи околната среда, трябва да бъдат
изменени по начин, който позволява достигането на поставената
цел за намаляване на емисиите. Необходими са действия във
всеки отрасъл, ако искаме да намалим емисиите по един по-
ефективен начин.

33.Ние предлагаме Обща европейска енергийна политика,
основана на устойчивостта, енергийната сигурност и независи-
мост, разнообразие на енергийни източници и солидарност между
страните-членки в случай на енергийни кризи. Например ЕС
трябва да увеличи доставките на енергия от възобновяеми
източници, като поведе усилията за изграждане на високовол-
това енергопреносна мрежа за пренос на енергия от офшорните
вятърни турбини от Северозападна Европа и слънчева енергия
от Южна Европа и Северна Африка.

34.Ние ще подкрепим една модерна Обща селскостопанска
политика, която насърчава всеобхватното развитие на селскос-
топанските райони и ценности като основополагащата роля на
селските стопани, ролята на селското стопанство за опазването
на околната среда, гарантирането на качеството на храните и
сигурността на доставките, опазването на природните красоти и
защитата на благосъстоянието на животните и здравето на
растенията. Биогоривата могат да ни помогнат за намаляване на
емисиите в транспорта, но това не трябва да става за сметка
на производството на храни, закрилата на околната среда и
биоразнообразието. Директивата на ЕС за биогоривата трябва да
бъде ревизирана, за да отговаря на тези принципи.

35.Всяка страна-членка на ЕС трябва да реши дали да ползва
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ядрена енергия, но като се има предвид важността на ядрената
сигурност за всички европейски държави, мониторингът на съще-
ствуващите и новите ядрени централи трябва да бъде коорди-
ниран на европейско ниво.

Необходим е един нов социалдемократически дневен ред за
реформи, за да поведем световната борба с изменението на климата.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като поста-
вим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.

4.Да поведем усилията за равнопоставеност на половете в Европа

В последните години беше осъществен значителен напредък за
постигане на равнопоставеност между жените и мъжете в Европа
благодарение до голяма степен на усилията на социалистите, социалде-
мократите и прогресивните демократи, които си партнираха с прогресив-
ните организации на жените.

Въпреки това все още съществуват неравенства между мъжете и
жените: за извършването на една и съща работа на жените все още се
плаща средно 15% по-малко, отколкото на мъжете; жените в по-голяма
степен са в риск от безработица и не са стимулирани да излязат на
пазара на труда, защото им се предлага неподходяща, нискоквалифи-
цирана, нископлатена или почасова работа.

Милиони жени по света все още са жертви на експлоатацията и на
нарушаване на техните права под формата на трафик на хора, домашно
насилие и други злоупотреби с права.

След почти половин век право да избират и да бъдат избирани жените
на политически постове в Европа все още са твърде малко.

В някои части на Европа мъжете нямат право на почти никакъв отпуск
за отглеждане на новородените си деца. Жените често трябва да избират
между децата и кариерата. На работещите родители е все по-трудно да
балансират отговорностите си на работното място и в семейството. Ние
можем да променим нещата, защото опитът показва, че европейските
страни, които в най-голяма степен са положили усилия в посока правата
и възможностите на жените, са и страните с най-висока раждаемост и
с най-голяма заетост на жените. На местно, регионално и национално
ниво ние водехме неуморна кампания за увеличаване на местата в
детските заведения.

Ние ще продължим да се борим със стереотипите за ролите на жените
и мъжете и вярваме, че утвърждаването на правата и възможностите
на жените ще доведат до значителен икономически, социален и демо-
кратичен напредък за всички граждани в нашите общества.

Да превърнем равенството на половете в реалност
36. Ние предлагаме да се приеме Европейска харта за правата

на жените, за да подобри правата и възможностите на жените
и да разработи и механизмите за осъществяване на реална
равнопоставеност във всички сфери на обществения и полити-
ческия живот.

37. Ние предлагаме по-голям обхват на правото на отпуск за
отглеждане на деца, както за мъжете, така и за жените в Европа

38. Ние възнамеряваме да преследваме като основна цел
равното политическо представителство на жените и мъжете във
всички европейски органи за вземане на решения. Ние ще водим
кампания за равен брой жени и мъже в Европейската комисия
и Европейския парламент и призоваваме за създаване на
длъжността Комисар за равенство на половете.

39. Ние ще работим, за да предоставим подкрепа на родите-
лите, за да намерят баланс между отглеждането на децата си
и служебните си ангажименти. Затова предлагаме страните-
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членки да изпълнят заложените цели за места в детските
заведения за 33% от децата на възраст между 0 и 3 години и
90% от децата от 3 години до навършване на училищна възраст,
и да си поставят цели, свързани с качеството на грижите за
децата.

40. Ние ще поведем борбата за преодоляването на разликата
в заплащането между жените и мъжете, което обуславя пови-
шаването на жизнения стандарт, борбата с бедността и иконо-
мическия растеж.

41. Ние предлагаме да се окаже подкрепа на жените-предпри-
емачи, изследователи и научни работници, за да разширим
техните възможности.

42. Ние ще прокламираме правото на сексуално и репродук-
тивно здраве на жените в ЕС.

43. Ние предлагаме да засилим европейските усилия срещу
трафика на хора и сексуалната експлоатация чрез по-добро
сътрудничество на правосъдните и полицейските органи.

44. Ние предлагаме да бъдат подкрепени държавите-членки в
усилията им за борба с домашното насилие и други форми на
насилие над жените, включително и във формите, разпространени
в определени етнически групи, чрез всички подходящи програми
и средства на ЕС.

Необходим е един нов социалдемократически дневен ред за
реформи, за да продължим успешната работа по инициативите за
равенство на половете, подпомагащи и жените, и мъжете.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като поста-
вим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.

5. Да разработим ефективна европейска политика за миграция

Имиграцията е едно от основните предизвикателства пред страните-
членки на ЕС. Социалистите, социалдемократите, работническите и
прогресивните демократически партии в Европа се ангажират да подходят
към проблема възоснова на ценности като справедливост, демокрация,
права на човека, солидарност.

Основните предизвикателства включват борба срещу нелегалната
миграция и трафика на хора, като същевременно се гарантира справед-
лива политика на убежище за онези, които бягат от преследване,
отговорна политика за законна имиграция – в зависимост от нуждите
на ЕС от работна сила и правата на имигрантите - и интегрирането на
имигрантите в нашите общества на база равни права и отговорности.

Разбираме тревогите, породени от имиграцията. Именно затова и ние
искаме реформи. Решението не е да се създават гета или да се насажда
ксенофобия, а провеждането на реални реформи, основани на интегра-
цията, борбата с трафика и нелегалната имиграция, и работа в посока
създаването на по-добри условия на живот за хората от по-бедните
държави извън ЕС.

Ефективно управление на миграцията
45.Ние предлагаме да се приемат общи стандарти за легална

имиграция в ЕС, въз основа на солидарността и споделяне на
отговорностите, при пълното зачитане на суверенитета на стра-
ните-членки при определяне на квоти и методи за подбор на
имигранти.

46. Ние предлагаме да се създаде Европейска харта за
интеграцията на имигрантите, основана на равните права и
отговорности и взаимното уважение, и по-тясно обвързана с
политиката за прием на имигранти. Ние искаме политика на
интеграция, която установява процес на гражданство на включ-
ването, участието, представителството, правата и задълженията
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за всички граждани. Трябва да се обърне специално внимание
на интегрирането на жените и младите хора и ромското насе-
ление в Европа. Затова предлагаме да бъдат подкрепени дейст-
вията на съответните органи на управление (местни, регионални,
национални и европейски), в посока пълното интегриране на
имигрантите в страните на пребиваване, например чрез езиково
или културно обучение.

47. Ние предлагаме да засилим европейските усилия срещу
нелегалната имиграция чрез общи мерки за контрол по границите,
подобрено сътрудничество в областта на борбата с организира-
ната престъпност и партньорски споразумения с трети страни,
включително и за процедурите за реадмисия.

48. Ние подкрепяме задълбочаването на сътрудничеството с
трети срани (включително и по въпросите за реадмисията), за
да гарантираме ефективно управление на миграцията и едновре-
менно с това да насърчим икономическото и социалното развитие
на тези държави. Ние предлагаме да задълбочим съществува-
щите механизми и да създадем нови, за да компенсираме третите
страни за “изтичането на мозъци” от тях и загубата на квали-
фицирани работници в ключови сектори в резултат на емигра-
цията в страни от ЕС.

49. Ние подкрепяме установяването на обща политика за
убежище, основана на справедливи правила за убежище за тези,
които бягат от преследване, въз основа на международно уста-
новените права на човека и при споделянето на тежестта от
страните-членки на ЕС.

Имиграционната политика е част от националната политика на
държавите-членки, но ефективното управление на имиграцията
минава през засилено европейско сътрудничество. Това може да
бъде постигнато със силно прогресивно мнозинство в Европа.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като поста-
вим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.

6. Да засилим ролята на Европа като партньор за мир, сигурност и
развитие

Европейският съюз трябва да бъде лидер в установяването на мир,
основан на устойчиво социално и икономическо развитие, като крайъгъ-
лен камък за сигурността на хората. Гражданите все още са изправени
пред заплахите на днешния несигурен свят. Европейските страни трябва
да си сътрудничат по-тясно, за да гарантират сигурността на нашите
държави и гражданите. Ние вярваме, че Европа трябва да има по-силен
общ глас в света, за да оформи по-добро бъдеще за нашите граждани
и планетата. Ние трябва да работим заедно и солидарно с другите страни
в света за мир, партньорство и за изкореняване на бедността по целия
свят.

Европа вече е активен глобален играч, но ние трябва да увеличим
нашето влияние и въздействие. Ако се провалим, страните-членки на ЕС
ще станат все по-малко значими в световните дела. Световните орга-
низации във вида, в който функционират сега, не са способни да се
справят с новите глобални предизвикателства. Затова ние – заедно с
новото правителство на демократите в САЩ – трябва да поемем водещата
роля за тяхното реформиране в дух на сътрудничество и многостранен
подход.

ЕС трябва да засили усилията си за разрешаването на конфликти,
опазване на мира и хуманитарна помощ в райони на криза. Трябва да
елиминираме корените на конфликтите и тероризма. Политиката за
развитие трябва да има конкретни цели и да бъде иновативна и насочена
към ангажиране на хората на най-ниско ниво. Особено важно е да се
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насърчава активната роля на жените като катализатор на развитието в
тези държави.

За  повече мир и сигурност
50.ЕС трябва да усили работата си по предотвратяване и

разрешаване на конфликтите в света, както и управлението на
кризи, като подобрява капацитета на обединените сили на
европейските страни и споделя тежестта на умиротворителните
мисии в кризисните райони, в рамките на ООН.

51.Ние предлагаме засилено полицейско, съдебно и военно
сътрудничество по отношение на борбата с разпространението
на наркотици, с организираната престъпност и с тероризма, в
рамките на закона и без компромис с основните свободи. Ние
ще продължим да се борим за обща европейска политика в тази
сфера, включително и пълното прилагане на Европейската стра-
тегия за борба с тероризма и подкрепа за специален предста-
вител на ЕС.

52.Ние искаме ЕС да разработи кохерентни мерки за превен-
ция на катастрофи.

53.Ние предлагаме Европа да положи повече усилия за
международно разоръжаване, включително чрез укрепване на
международните споразумения за контрол на въоръжаването и
неразпространението на оръжия, както и за създаване на Ев-
ропейски кодекс за поведение при износа на оръжие, който да
бъде по-рестриктивен и прозрачен. Ние искаме свят без ядрено
оръжие

54.Ние искаме ЕС активно да подкрепи инициативата за
Алианс на цивилизациите в рамките на ООН, за да се засили
диалогът и партньорството между страните и народите в света.

55.Ние предлагаме да се засили сътрудничеството между
страните-членки на ЕС в областта на отбраната, без да засягаме
отбранителната политика на държавите-членки. Европейската
политика за сигурност следва да бъде разработена при взаимо-
действие с НАТО.

56.Ние подкрепяме реформата на ООН, и особено на Съвета
за сигурност, но също и на процедурата за вземане на решения,
мандатността и функциите на Световната търговска организация,
Световната банка и регионалните банки и Международния валу-
тен фонд.

57.Ние предлагаме мораториум върху изпълнението на смъртно-
то наказание в рамките на ООН.

За повече партньорство
58.Ние вярваме, че бъдещето на Западните Балкани е в ЕС,

защото стабилността носи просперитет и сигурност. Ние ще
приветстваме приключването на преговорите за членство с
Хърватия в момента, в който тя изпълни всички условия, и
подкрепим старта на преговорите за присъединяване с всички
други страни от Западните Балкани. ЕС не е “християнски клуб”,
той уважава основните права на всички народи и подкрепя
мултикултурната и мултирелигиозната природа на европейските
общества. Ние подкрепяме открит процес за преговори с Турция
на базата на ясни критерии и вярваме, че и Турция, и ЕС трябва
да изпълнят поетите ангажименти.

59.Стабилността в страните, съседни на ЕС, е също толкова
важна, колкото и разширяването. Ние искаме да засилим парт-
ньорството с нашите съседи. Ние предлагаме създаването на
Черноморски съюз и Източно партньорство, за да засилим
сътрудничеството си с източните съседи на Европа Ние искаме
структуриран диалог с Русия, включително по въпросите на
демокрацията, правата на човека и засилено сътрудничество,
включващо нова регионална инициатива за Прибалтика.

60.Ние ще продължим да подкрепяме засилването на отноше-
нията между ЕС и Средиземноморските държави, за да насърчим
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икономическото и социалното развитие на основа права на
човека и демокрация. Нещо повече, ние искаме ЕС да играе
активна роля за възстановяване на мира в Близкия изток, с цел
създаване на две държави – Израел и Палестина, чрез насочване
на усилията на международната общност.

61.Ние предлагаме ЕС да развие отношенията си с латино-
американските държави, за да създадем реално всеобхватно
партньорство по всички важни въпроси и ще продължим да
подкрепяме процесите на регионална интеграция на този конти-
нент.

62.Ние ще продължим да градим стабилно трансатлантичес-
кото партньорство с новото правителство на демократите в САЩ.

63.Ние вярваме, че ЕС трябва да задълбочи отношенията си
с Китай, насърчавайки закрилата на правата на човека и при-
лагането на социалните и екологичните стандарти, в допълнение
към задълбочаване на търговските отношения.

64.Ние подкрепяме по-близки отношения с Индия като нов
глобален играч, основани на взаимно уважение и открит диалог.

65.Ние предлагаме възобновяване на стратегията ЕС-
Африка, за да се засили сътрудничеството за справяне с
общите предизвикателства и да подкрепи дългосрочното
развитие на Африка.

За изкореняване на бедността
66.Мандатът на новия Европейски парламент (2009-2014 г.) на

практика ще съвпадне с оставащото време за реализиране на
Целите на хилядолетието на ООН за развитие до 2015 г. До този
момент напредък се забелязва в бързо развиващите се райони
на Азия, и особено в Китай, докато Африка все още тъне в
изключителна бедност. Нарастващите цени на петрола и храните
подкопават резултатите, постигнати досега. Ние ще използваме
мандата на ЕП, за да насърчим усилията за постигане на Целите
на хилядолетието. Необходимо е да потърсим нови, иновативни
източници на финансиране в допълнение на съществуващите
ангажименти на ЕС за заделяне на 0.7% от брутния национален
приход за политики за развитие - по по-ефективен, координиран
и целенасочен начин. Ние подкрепяме децентрализираното сътруд-
ничество в рамките на европейската политика за развитие и
отчитаме приноса на местната власт в Европа. Ние ще подкрепим
Европейски доброволчески хуманитарен корпус.

67.ЕС трябва да подкрепи многостранната система за търговия
в полза на развиващите се държави в рамките на кръга от
преговорите за развитие в Доха и да гарантира по-справедливо
вътрешно разпределение на ползите от отварянето на пазара,
както и по-високи социални и екологични стандарти.

68.Ние предлагаме да се намерят решения на световната
криза с храните, като работи върху превантивни мерки срещу
бъдещи спекулации с цените на храните чрез по-добра регулация
на финансовите пазари и като разработи ново поколение помощи
и политики за селскостопанска продукция.

69.Ние ще работим за включване на човешките права, достой-
ния труд и екологичните стандарти във всички търговски спора-
зумения, сключвани от ЕС – като споразуменията за икономи-
ческо партньорство, – за да се утвърдят като реален инструмент
за икономическо и социално развитие на страните и регионите,
които засягат.

70.Ние ще работим за по-голямо разпространение на стоки,
носещи произведени по програмите за “Справедлива търговия”,
в цяла Европа. Рекламата на справедливата търговия ще под-
помогне устойчивото развитие и ще даде гаранции за достойни
заплати за хората в развиващия се свят и така ще допринесе
за подобряването на условията на живота на милиони по света.

71.Достойният труд трябва да се превърне в световна цел, с
която да се ангажират всички държави и международни орга-
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Забележка Публикуваме материала без редакторска намеса.

НЕКА ТВОЯТ ГЛАС ИМА ЗНАЧЕНИЕ
ПРЕЗ ЮНИ 2009

низации. Този нов дневен ред трябва да включва налагането на
основните трудови стандарти, и да насърчава достойните условия
на труд, адекватното заплащане, социалните осигуровки и за-
силения социален диалог.

Необходим е един нов социалдемократически дневен ред за
реформи, за да засилим ролята на ЕС като партньор за мир и
развитие заради нашето бъдещо развитие и сигурност, както и от
солидарност с други страни и народи.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като поста-
вим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.

********

В тези европейски избори гласът на всеки гражданин е важен. Жените
и мъжете в Европа трябва да изберат между прогресивен ЕС, в който
страните-членки работят заедно за справяне с предизвикателствата в
интерес на обикновените хора или консервативен ЕС, който ще остави
бъдещето на нашите страни и хората в ръцете на пазара.

Но за да въведем всички тези прогресивни реформи, които поставят
хората на първо място и са необходими, ако искаме да гарантираме
бъдещия просперитет на европейските граждани и обществото като цяло,
ние се нуждаем от силно прогресивно мнозинство в Европейския
парламент. Ние, социалистическите, социалдемократическите, работниче-
ските и прогресивните демократически партии в Европа работим за това
мнозинство в ЕП, за да изпълним нашия Манифест за хората - нашите
шест приоритета за реформа за прогресивна Европа:

1. Да преобразим нашата икономика и да предотвратим нови
финансови кризи.

2. Да гарантираме по-справедлива нова социална Европа за
хората.

3. Да трансформираме Европа във водеща глобална сила в
борбата срещу изменението на климата.

4. Да поведем усилията за равнопоставеност на половете в
Европа.

5. Да разработим ефективна европейска политика за миграция.
6. Да засилим ролята на Европа като партньор за мир, сигурност

и развитие.

Ние се вслушахме в хората в процеса на публични дискусии по нашите
приоритети. Сега възнамеряваме да приложим на практика това, което
чухме, възоснова на предложенията в този Манифест. Заедно ние сме
силата на промяната и можем да променим нещата.

Ние можем да изградим по-справедливо общество, като поста-
вим хората на първо място.

Нека да поведем Европа в нова посока от юни 2009 г.
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Ние имаме една обща цел: да
запазим работните места, да предот-
вратим масовата безработица и да
насърчим разумния зелен растеж.
Това е най-големият ни приоритет,
който ръководи нашата политика и
нашите действия. Тази цел следова-
телно трябва да определи рамката и
компонентите на европейския план
за възстановяване на икономиката.
Тя ни принуждава да работим заед-
но, за да постигнем възможно най-
благоприятния ефект върху заетост-
та в Европа. Това е нашият пакт за
работни места, който обединява ак-
тивни мерки на европейско и наци-
онално ниво.

Европа е в разгара на сериозна
финансова криза и пред прага на
икономическа рецесия. Реалната ико-
номика и финансовите пазари са
свързани и затова решенията трябва
да бъдат основани на общ подход.
Ако не започнем амбициозни дейст-
вия сега, рискуваме не само да
продължи финансовата криза, но и
да изпаднем в една по-продължител-
на и по-дълбока рецесия, която ще
засегне живота на хората в цяла
Европа и ще доведе до ръст на
безработицата.

Нашата цел за запазване на ра-
ботните места и предотвратяване на
масовата безработица се гради на
два приоритета.

Първият – координирани действия
на правителствата на държавите-член-
ки на ЕС: ако искаме да постигнем
нашите цели, ние трябва да се ан-
гажираме с достатъчни инвестиции в
националните ни икономики през
следващите месеци и години. Това
означава да предприемем конкретни
стъпки и да инвестираме в правил-
ните приоритети за създаване на
нови работни места. Те включват
политиките за зелена енергия, ин-
фраструктурните и транспортните
политики, повишаване на енергийна-
та ефективност на жилищните сгра-
ди, например чрез субсидии за изо-
лация, научно-развойна дейност,  обу-
чение и образование, грижи за де-
цата и възрастните хора. В контек-
ста на рецесията, правителствата

АМБИЦИОЗЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ,
КОЙТО ДА ЗАПАЗИ РАБОТНИТЕ МЕСТА

И ДА ПРЕДОТВРАТИ МАСОВАТА БЕЗРАБОТИЦА

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ЛИДЕРИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ
И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПАРТИИ

трябва да си сътрудничат със син-
дикатите и работодателите, за да
намалят максимално съкращенията
на работните места, като например
работят едновременно за заетост и
обучение. Данъчните преференции,
например намаляването на ДДС,
могат да бъдат съчетани с инвести-
ционни инициативи, които да стиму-
лират търсенето и да насърчават
структурните промени. Конкретните
политически мерки ще варират в
различните държави, но ние следва-
ме общи приоритети. Като цяло, бю-
джетните стимули трябва да бъдат
достатъчни и координирани в цяла
Европа, за да има реален и значим
ефект върху икономиката и да реа-
лизира нашата цел за запазване на
работните места и предотвратяване
на масовата безработица.

Вторият приоритет са европейски-
те политики – те трябва да изиграят
ключова роля, като допълнят и уси-
лят ефекта от общите действия на
националните правителства. Важно е
да използваме ефективно европей-
ския бюджет, за да посрещнем
предизвикателствата днес. Държави-
те-членки и регионите със специфич-
ни икономически проблеми се нуж-
даят от особена подкрепа във време
на криза. Трябва да се даде приори-
тет на трансевропейски мрежови про-
екти в области като транспорт, енер-
гетика, телекомуникационна (особе-
но широколентова) инфраструктура,
за да се стимулират търговията и
растежът в цяла Европа. Структур-
ните фондове трябва да играят голя-
ма роля. Прилагането на съществу-
ващите европейски правила за
държавни субсидии е необходимо да
позволява бързи и ефективни прави-
телствени действия за запазване на
работните места и обществения
интерес. Европейската инвестицион-
на банка трябва да оказва по-голяма
подкрепа на малките и средните
предприятия и на проекти за по-
екологична икономика. Търговската
политика също има роля във възста-
новяване на икономиката в рамките
на заключенията на кръга от Доха
и чрез споразуменията за икономи-
ческо партньорство, както и при
насърчаване на експортния потенци-
ал на малките и средните предпри-

ятия в Европа. Нещо повече, ЕС
трябва да потърси възможности,
които Лисабонската стратегия пред-
лага, особено в областта на полити-
ката за промишлеността, за насърча-
ване на иновациите и енергийната
ефективност в ключови сектори.

Новите политики за борба с ре-
цесията трябва да бъдат обвързани
пряко със запазване на работните
места и предотвратяване на безра-
ботицата. МВФ и други организации
вече оцениха добавената стойност
на общите, едновременни действия
в цяла Европа. Някои от консерва-
торите в Европа се противопоставят
на бюджетните стимули, които са
необходими инвестиции в реалната
икономика. Това схващане е недал-
новидно и неправилно. Сега са не-
обходими инвестиции, които да
трансформират нашите икономики
през следващите месеци и за в
бъдеще. Увеличаването на кратко-
срочните заеми ще доведе до по-
бързо и ефективно възстановяване
на икономиката, което на свой ред
ще се отрази благоприятно на пуб-
личните финанси в средносрочен
план. Няма противоречие между
такъв европейски план за възстано-
вяване и Пакта за стабилност и
растеж и наша цел трябва да бъде
да предпазим хората от негативния
ефект на продължителна икономиче-
ска рецесия.

Трудещите се хора трябва първи
да се възползват от правителствени-
те мерки, защото те са основата на
нашата икономика. Планът за възста-
новяване следователно трябва да
съдържа силно социално измерение,
като обърне особено внимание на
хората с най-ниски доходи: това може
да включва укрепване на системата
за помощи при безработица, подкре-
па на доходите, за да запази поку-
пателната им способност (например
чрез подходящи данъчни облекчения
и кредити), политики за гарантиране
на достъпността на основни стоки
като електричество и газ, политики
за гарантиране на достъпността на
ипотечните кредити, подкрепа за най-
уязвимите групи като пенсионерите,
и активни политики за заетост, за
да се запазят работните места и да
се помогне на хората да си намерят
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ГЛОБАЛЕН СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ОТГОВОР
НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

На 17 и 18 ноември 2008 г. в
Пуерто Вайарта, Мексико, се про-
веде заседание на Съвета на Соци-
алистическия интернационал под
наслов “Глобален социалдемократи-
чески отговор на световната
финансова криза”. В заседанието
взеха участие над 200 делегати.

В дебата, посветен на основната
тема на заседанието, делегатите

сочени към преодоляване на криза-
та и предотвратяване на нови таки-
ва, породени от неучастието на
държавата в регулирането на паза-
ра.

Сред конкретните предложения
за справяне с кризата са: по-добри
правила за прозрачност и разкрива-
не на информация на финансовите
институции, мерки за намаляване
на високорисковите инвестиции, ре-
дуциране на заплащането на
изпълнителните директори и залага-

не на по-стриктни изисквания за
собствен капитал на финансовите
инвестиции.

Други теми, по които се дискути-
ра на заседанието на Съвета, бяха
добрите практики сред политиките
за социално включване, особено в
развиващите се държави, регионал-
ното сътрудничество и преодолява-
нето на неравенствата в Латинска
Америка и държавите от Карибския
басейн, възможностите за сътрудни-
чество с новоизбрания президент на

настояха за глобален и
всеобхватен подход при
разрешаване на проблеми-
те, породени от финансова-
та криза, което включва
регулиране на финансовите
пазари, подпомагане на ре-
алната икономика, мерки
за борба с изменението на
климата, за сигурност на
енергийните доставки и за
изкореняване на бедност-
та. Съветът подчерта, че
кризата открива нови
възможности и задачи пред
социалдемократическото
движение, защото се отда-
ва възможност основните
социалистически ценности
и приоритети, свързани с
работните места, пенсиите,
здравеопазването, образо-
ванието и демократичното
управление да бъдат вло-
жени в основата на новия
световен икономически
ред. Делегатите призоваха
правителствата по света
към по-активна намеса в
регулиране на пазарите и
политически действия, на-

САЩ.

Съгласно Устава на Со-
циалистическия интернаци-
онал, Съветът учреди ре-
дица тематични и регио-
нални комитети и избра
техните председатели.
Председателят на ВС на
БСП Сергей Станишев
беше преизбран за съпред-
седател на Комитета за
Югоизточна Европа заед-
но с председателя на Ал-
банската социалистическа
партия Еди Рама. Бяха
избрани и членове на по-
стоянния Комитет по ети-
ка, сред които е и БСП, и
членове на Комитета по
финанси и организационни
въпроси и други.

Представител на ВС на
БСП на заседанието беше
Калина Алексиева, ръко-
водител-сектор в отдел
“Външна политика, евро-
пейска интеграция и меж-
дународно сътрудничество”
на ВС на БСП.

нова работа и да придобият нови
умения.

Големите световни икономики сега
обсъждат своите планове за възста-
новяване. В САЩ новоизбраният пре-
зидент Барак Обама е подготвил
амбициозен пакет с данъчни стиму-
ли. В Китай за данъчни стимули са
заделени 586 милиарда щатски до-
лара, което се равнява на 14% от
БВП. Като цяло световната икономи-
ка трябва да излезе от кризата по-

силна чрез по-тясно макроикономи-
ческо сътрудничество, както реши Г-
20. Но Европа трябва да понесе своя
товар и да разработи собствен ам-
бициозен план за възстановяване,
ако иска да се превърне в реален
глобален лидер и да вземе участие
във формиране на бъдещото глобал-
но финансово и икономическо управ-
ление. Ние смятаме, че размерът на
бюджетните стимули трябва да бъде
определен с оглед постигане на

нашата обща цел. Ако се провалим,
Европа ще излезе от кризата като
далеч по-слаб глобален играч.

Ние призоваваме членове на Ев-
ропейския съвет да приемат на 11 и
12 декември т.г. този амбициозен
план за възстановяване на Европей-
ския съюз, за да противодействат на
рецесията и заплахата от безрабо-
тица, преди да стане твърде късно.

30 ноември 2008 г.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ
ОБСЪДИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
УЧАСТВА В СЕСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ В БРЮКСЕЛ

Три основни теми разгледа-
ха на 11 и 12 декември 2008
г. в Брюксел държавните и
правителствените ръководители
на страните от Европейския
съюз на последния, в рамките
на френското председателство,
Европейски съвет – бъдещето
на Лисабонския договор, все още
нерешените въпроси, свързани с при-
лагането на пакета „Климат-енерге-
тика” и общите мерки на ЕС за
засилване на стабилността и надзо-
ра на финансовите пазари и ограни-
чаване на негативните ефекти от
международната финансова криза.

Преди започването на първата
работна сесия на Съвета и след
нейното приключване министър-пред-
седателят Сергей Станишев споде-
ли с журналисти позициите на стра-
ната ни по обсъжданите въпроси,
предварителните очаквания и резул-
татите от срещата на върха.

Сергей Станишев изтъкна, че
позицията на България за Договора
от Лисабон е еднозначна – той дава
възможност ЕС да функционира по-
прозрачно, по-ефективно и по-демо-
кратично, каквото е и очакването на
всички граждани. Съветът заяви ясна
политическа воля и изготви график
за действия, който цели постигането
на положителна атмосфера за при-
ключване на ратификацията и влиза-
нето на документа в сила във всички
държави-членки. Трябва да се наме-
ри подходяща юридическа форма,
която да позволи на Ирландия да
ратифицира Лисабонския договор.
България защити добре своя инте-
рес. В следващата Европейска коми-
сия всяка държава ще има свой
комисар.

Приемането на пакета „Климат-
енергетика” поставя ЕС във водеща
позиция в света при ограничаване на
вредните емисии, което е от значе-
ние за днешното и за бъдещите
поколения. Позицията ни е да бъдат
отчетени усилията на България за
намаляване на вредните газови еми-
сии в периода 1990-2005 г. Спрямо
базовата година на Протокола от

Киото вредните емисии на страната
ни са намалели с 50 на сто. Сергей
Станишев отбеляза, че в рамките на
преговорите България е постигнала
добър резултат в координация с още
7 страни от Централна и Източна
Европа. Защитихме интересите на
нашите граждани и производители –
те ще бъдат предпазени от шоково
и необосновано повишаване на цени-
те на енергетиката от 2013 г., когато
ще започне прилагането на пакета.
Прие се предложението ни да бъдат
отчетени усилията ни по намаляване
на емисиите от въглероден двуокис
от 1990-2005 г., защото именно тези
8 страни са допринесли най-много за
ограничаването на вредните емисии
в ЕС. Европейският съвет възприе и
друга наша идея – механизмът за
допълнително разпределение на пра-
вата за аукцион на емисионни квоти.
Той предвижда допълнително раз-
пределение от 10% на база БВП,
което ще помогне на страни като
нашата с по-нисък БВП, и допълни-
телни 2%, които отчитат усилията до
2005 г. Тази договорка дава възмож-
ност до 2020 г. България да получава
над 1 млрд. евро приход от аукциона
годишно, като в периода от 2013 до
2016 г. тази сума ще се увеличава.
Точните параметри ще станат ясни
след предстоящата среща в Копен-
хаген, която ще решава тези пробле-
ми в световен мащаб. Така за Бълга-
рия възниква допълнителен буфер,
който е и социална защита за граж-
даните и възможност за инвестиране
в енергийни производства, които са
ефективни. Според министър-предсе-
дателя договорените условия способ-
стват за икономическия растеж и
социалната стабилност в България, в
съчетание с енергийната сигурност.
От предложения 100% търг в енер-
гийния сектор, се прие нашето пред-

ложение да се стартира с по-
нисък аукцион – 30%. Така
България ще може постепенно,
а не шоково, до 2020 г. да
въведе тази разпродажба в
енергийния сектор, който е сред
водещите в българската иконо-
миката. Така се постига пред-
видимост за цените на електро-
енергията за българските граж-
дани и производители. Приема-

нето на пакета е сериозна крачка за
разработване и въвеждане на нови
технологии, в т.ч. за улавяне и
съхранение на въглероден двуокис.
Затова в бюджета на ЕС са пред-
видени значителни квоти и средства.
Не е в интерес на никого да не бъде
намерен разумен компромис, заяви
още Сергей Станишев, запитан дали
съществува вероятност страната ни
да блокира пакета „Енергетика-кли-
матични промени”. Досега сме изво-
ювали немалко, но страната ни тряб-
ва да вземе максималното. Трябва
да бъдат отчитани спецификите на
всяка страна-членка, както и соци-
алната цена, категоричен бе преми-
ерът Сергей Станишев.

Предизвикателствата на иконо-
мическата криза и Европейският
план за  възстановяване бяха сред
основните акценти на дискусията в
рамките на Европейския съвет. Без
много добра координация и действия
на общоевропейско ниво страните-
членки на ЕС няма да могат да се
справят сами с трудностите, сподели
Сергей Станишев. Според него стра-
ната ни е в доста добра кондиция.
България вече е предприела мерки,
голяма част от които са залегнали
и в бюджета за 2009 г. Позицията
ни е, че е необходимо ЕС да отчете
спецификите на отделните икономи-
ки на страните-членки при определя-
не на мерките за ограничаване на
рецесията. България има сериозен
пакет за стимулиране на реалната
икономика, цялата политика на пра-
вителството е насочена в подкрепа
на реалния сектор, подчерта ми-
нистър-председателят.

Според България мащабът на
световната финансова криза е голям
и никоя страна не може сама да се
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справи с нея. Европейският съвет
прие План за възстановяване на
европейската икономика и дефинира
размера на фискалния стимул - 1,5%
от БВП, т.е. близо 200 млрд. евро.
Планът представлява общата рамка
на усилията, предприемани от държа-
вите-членки и ЕС за осигуряване на
съгласуваност и постигане на макси-
мален резултат, е записано в заклю-
ченията на Съвета. Всяка страна
обаче сама ще избира мерките и
секторите, които се нуждаят от

при провеждане на държавни
поръчки. По отношение на малките
и средните предприятия сме напра-
вили немалко досега, каза преми-
ерът Сергей Станишев в отговор на
журналистически въпрос. Определих-
ме пакет от 500 млн. лв., с които
се капитализира Българската банка
за развитие и бяха открити кредитни
линии към търговски банки, за да
стимулират кредитирането на бизне-
са. В България нямаме проблем с
банките, всички са стабилни, но има

забавяне на кредитирането
и влошаване на икономика-
та. За нас проблемът не е
във вътрешния пазар, в
българската банкова систе-
ма, а в това, че се свиват
външните пазари, което вли-
яе негативно върху българ-
ската икономика. Ако има
рецесия в еврозоната, няма
как това да не повлияе
върху нас. Министър-пред-
седателят припомни, че ин-
вестиционният пакет на пра-
вителството за 2009 г. е
около 5,6 млрд. лв., което е

с близо 20% повече от тази година.
За поддържането на железопътния
транспорт не е имало толкова амби-
циозна програма за модернизация в
последните 20 години. Това се отна-
ся и за пътните проекти. През след-
ващата година освен европейските
субсидии за земеделие ще се полу-
чи и национално доплащане и обща-
та сума ще е над 1 млрд. лева.

Министърът на външните работи

Ивайло Калфин допълни, че ще бъдат
подкрепяни експортно насочени пред-
приятия и такива, които развиват
иновации. Той конкретизира, че за
2009-2010 г. срокът за държавни
поръчки се съкращава от 87 на 30

дни. Създава се европейски фонд
„Маргарита” за строителство на ин-
фраструктура и енергийни проекти, а
с облекчени процедури ще се работи
по Кохезионния и Социалния фонд.

Министър-председателят Сергей
Станишев изтъкна, че за пореден път
страната ни е поставила на този съвет
въпроса за продължаване на финансо-
вото подпомагане за намаляване на
последиците от извеждане на експло-
атация на блоковете от I до IV на АЕЦ
„Козлодуй” и след 2009 г. Въпросът се
поставя още от 2005 г. и България
отстоя разбирането си, че при прегле-
да на бюджета през 2009 г. трябва да
бъдем компенсирани заради загубите,
които търпим от предсрочното затва-
ряне на блоковете.

Европейският съвет, председател-
стван от Франция, излезе и с дек-
ларация, която дава тласък на евро-
пейската политика за сигурност и
отбрана. Тя ще продължи да се
развива в пълна съгласуваност с
НАТО в рамките на стратегическото
партньорство между ЕС и алианса,
се казва още в заключенията, при-
ети от лидерите на страните-членки.

Участието на премиера Сергей
Станишев в Европейския съвет
започна със среща в сградата Justus
Lipsius с ротационния председател
на ЕС и президент на Франция
Никола Саркози. След това се про-
веде и традиционната среща с пред-
седателя на Европейския парламент
Ханс-Герт Пьотеринг.

В състава на делегацията,
водена от премиера Сергей Ста-
нишев, бяха включени вицепре-
миерът и министър на външните
работи Ивайло Калфин, ми-
нистърът по европейските въпро-
си Гергана Грънчарова, начал-
никът на Кабинета на министър-
председателя Веладин Битол-
ски, външнополитическият съвет-
ник на премиера Боян Чуков,
говорителят на МВнР Драговест

Горанов и други експерти.

По материали
на Дирекция

„Правителствена пресслужба”
на Министерския съвет

подпомагане с тези средства.
Премиерът Сергей Станишев за-

яви желанието ни Пакетът за иконо-
мическо възстановяване да отговаря
на няколко условия: мащабност за
стимулиране на реалната икономика,
бързина на прилагането му и устой-
чивост на реализацията на този
пакет. Той дава достатъчно условия
и възможности, които отчитат и
особеностите на отделните страни-
членки и общите приоритети.
Като конкретни мерки се пре-
движда  средствата за Европей-
ската инвестиционна банка да
бъдат увеличени с 30 млрд. евро
за 2009 - 2010 г., които ще се
ползват основно за малки и
средни предприятия в подкрепа
на средния бизнес. Предвижда
се също опростяване на проце-
дурите за по-бързо прилагане на
програмите, финансирани по ев-
ропейските политики, най-вече Кохе-
зионният и Структурните фондове.
Ще има двегодишно временно облек-
чаване при получаване на държавни
помощи, както и въвеждане на ус-
корени процедури през двете години
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ЗАВЪРШИ ДЕСЕТАТА СЕСИЯ
НА 40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Законодателна дейност

През Десетата си сесия от 6
септември до 17 декември 2008
г. 40-ото Народно събрание е
приело 59 закона, 43 решения и 4
декларации. От тях 8 са нови.
Законите за изменение и допълне-
ние на действащи закони са 36, 20
от гласуваните закони са свързани
с европейската интеграция на Бълга-
рия, а 14 са ратификации на меж-
дународни документи, по които
България е страна. Шест от закони-
те са с вносители народни предста-
вители от ПГКБ.

По време на сесията в парламен-
та са постъпили общо 116 законо-
проекта, като 74 са внесени от
народни представители, а 42 – от
Министерския съвет. Депутатите от
ПГКБ са внесли общо 26 законопро-
екта, от които 13 самостоятелно, а
останалите 13 – съвместно с народ-
ни представители от други парла-
ментарни групи. По данни от 52
доклада по законопроекти за второ
четене, подготвени през десетата
сесия,  депутати от ПГКБ са напра-
вили общо  402 предложения, от
които 279 са приети, а 123 са
отхвърлени при обсъждането им в
постоянните комисии на НС.

Сред приетите изцяло нови зако-
ни са Законът за предотвратяване
и разкриване на конфликт на инте-
реси, Законът за Националната си-
стема за спешни повиквания с
единен европейски номер 112, За-
конът за Държавния фонд за гаран-
тиране устойчивост на държавната
пенсионна система, Законът за ин-
спектиране на труда и Законът за
защита на конкуренцията. Народно-
то събрание е направило промени в
редица закони, сред които са За-
конът за насърчаване на заетостта,
Законът за гарантиране на влогове-
те в банките, Законът за уреждане
на жилищните въпроси на граждани
с многогодишни жилищно-спестовни
влогове и Законът за движението по
пътищата.

През Десетата сесия в Народно-
то събрание са били внесени 47
проекторешения, като 42 от тях са
предложени от народни представи-
тели. В периода са постъпили 9
проекта за декларации, от които 4
са приети от парламента. Народното
събрание направи Обръщение към
гражданите на Република България
по повод 100 години от провъзгла-

сяването на Независимостта на
българската държава. Депутатите
излязоха с декларация в подкрепа
на действията за ограничаване и
контрол на захарния диабет в Бълга-
рия. Парламентът прие и декларации
за побоя, нанесен на българския
журналист Огнян Стефанов и за
осъждане на физическото насилие,
упражнено след изборите в Петрич,
проведени на 11 октомври 2008 г.

През 2008 г. Народното събра-
ние е приело общо 159 закона,
150 решения и 8 декларации. 48
от гласуваните закони са свързани
с европейската интеграция на Бълга-
рия, а 42 са ратификации на меж-
дународни документи, по които
България е страна. Общо 315 са
постъпилите през годината в парла-
мента законопроекти, като 174 от
тях са внесени от народни предста-
вители, а 141 – от Министерския
съвет. Отхвърлените от Народното
събрание законопроекти са 34.

В парламента през 2008 г. са
постъпили 180 проекторешения, като
153 от тях са внесени от народни
представители, а 27 - от Министер-
ския съвет.

От началото на мандата си на
40-ото Народно събрание е приело
общо 616 закона, 478 решения и 25
декларации. 314 от одобрените за-
кони са свързани с европейската
интеграция на България, а 198 са
ратификации на международни доку-
менти, по които България е страна.

В парламента са постъпили общо
1158 законопроекта, като 609 от тях
са внесени от народни представите-
ли. Броят на отхвърлените законо-
проекти е 159.

От 11 юли 2005 г. до 17 декември
2008 г. са били внесени 633 проек-
торешения, от които 98 са на Ми-

нистерския съвет, както и 54 про-
екта за декларации.

Парламентарен контрол

По време на Десетата сесия на
40-ото Народно събрание са използ-
вани 41 часа и 10 минути парламен-
тарно време за осъществяване на
контролната функция на парламен-
та. В периода 8 септември – 19
декември парламентарен контрол е
провеждан в 11 пленарни заседа-
ния, като са използвани две форми
– въпроси и питания, и разисквания
по питане.

Общо през сесията са зададе-
ни 193 въпроса и 97 питания. От
тях с писмен отговор са 88 въпроса
и 14 питания, а с устен – 105
въпроса и 83 питания. Отговорено е
на 137 въпроса и на 52 питания,
предстои да се отговори на 39
въпроса и 21 питания, а 5 въпроса
и 2 питания са оттеглени.

По време на завършилата сесия
от ПГ на КБ са задали 12 въпроса
и са отправили 4 питания, от ПГ на
НДСВ – 2 въпроса и едно питане,
от ПГ на ДПС – 2 въпроса и две
питания. Депутатите от ОДС са за-
дали 26 въпроса и са оправили 4
питания, от ДСБ – 63 въпроса и 36
питания, от Коалиция „Атака” – 28
въпроса и 2 питания. ПГ на БНС е
участвала в парламентарния кон-
трол със 7 въпроса и 2 питания, ПГ
на БНД – със 17 въпроса и 3
питания и независимите народни
представители – с 37 въпроса и 44
питания.

На най-много въпроси и питания
е отговорил премиерът Сергей Ста-
нишев – 32, следван от министъра
на земеделието и храните Валери
Цветанов – 20 и от министъра на
вътрешните работи Михаил Миков -
19. Министрите на външните работи
и на околната среда и водите са
отговаряли на 16 въпроса и питания,
министърът на образованието и на-
уката – на 13, министърът на ико-
номиката и енергетиката – на 12, и
т.н.

В периода са проведени разиск-
вания по едно питане – от народния
представител Иван Костов към ми-
нистър-председателя Сергей Стани-
шев относно правителствената по-
литика в условията на световната
финансова криза. Разискванията са
поискани от 48 депутати от парла-
ментарните групи на ДСБ, ОДС,
БНД и БНС.

Съществено място в парламен-
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тарния контрол заемат въпроси и
питания с европейска насоченост –
политиката на правителството за
изграждане на положителен публи-
чен образ на България; прозрачно
разходване на европейските средст-
ва; политиката на правителството за
борба с корупцията в областта на
еврофондовете. Обхващани са теми
от почти всички области на обще-
ствения живот – икономика и енер-
гетика, финанси, вътрешни работи,
земеделие и храни, социална поли-
тика, здравеопазване, образование
и наука, регионално развитие, окол-
на среда и т.н.

От името на ПГКБ са направени
общо 10 декларации и изказвания.

През 2008 г. в Народното събра-
ние са постъпили общо 678 въпро-
са и 335 питания на народни
представители. Проведени са три
разисквания по питания и са
отхвърлени три вота на недоверие
към правителството.

От януари до декември 2008 г.
година в постоянните комисии на
Народното събрание е имало 54
изслушвания. От тях 14 са в Коми-
сията по европейски въпроси, 12 -
в Комисията по отбрана, 9 – в
Комисията по здравеопазване, 8 –
в Комисията за борба с корупцията,
7 – в Комисията по земеделието и
горите. По едно изслушване са про-
вели комисиите по вътрешна сигур-
ност и обществен ред, по бюджет
и финанси, по труда и социалната
политика, по политиката
при бедствия и аварии.

От началото на ман-
дата на 40-ото Народно
събрание парламентарен
контрол е провеждан в
131 пленарни заседания.
Използваното парламен-
тарно време за осъщест-
вяване на контролната
функция на Народното
събрание е 410 часа и 3
минути.

Народните представи-
тели са задали 2284 въпро-

са и 1002 питания, отговорено е на
2031 въпроса и 700 питания. Пред-
стои да се отговори на 39 въпроса
и 21 питания, а 81 въпроса и 46
питания са оттеглени.
На най-много въпроси и питания са
отговорили министрите на здравео-
пазването (Радослав Гайдарски и
Евгений Желев) – 243, министрите
на вътрешните работи (Румен Пет-
ков и Михаил Миков) – 233, мини-
стрите на земеделието (Нихат Ка-
бил и Валери Цветанов) – 229, ми-
нистърът на околната среда и води-
те – 224, министър-председателят
Сергей Станишев – 214, министърът
на регионалното развитие и благо-
устройството Асен Гагаузов – 212,
минисътрът на финансите Пламен
Орешарски – 200 и т. н.

В парламентарния контрол най-
активни са били народните предста-
вители Иван Николаев Иванов –
282, Евдокия Манева – 260, Евгени
Чачев – 173, Мария Капон – 171,
Стела Банкова – 159, и т.н.

В периода от началото на манда-
та са проведени разисквания по три
питания – от народния представител
Донка Михайлова към министъра на
труда и социалната политика Еми-
лия Масларова относно Национал-
ния план по заетост; от народния
представител Иван Костов към пре-
миера Сергей Станишев относно
общата политика за противодейст-
вие на скока на цените, за компен-
сиране обезценяването на доходите,
за косвено регулиране на ценовите

По материали
на Пресцентъра

на Народното събрание
и на направление

„Парламентарна дейност”
на ВС на БСП

равнища; от депутата Иван Костов
към премиера за правителствената
политика в условията на световна
финансова криза.

40-ото Народно събрание е
отхвърлило досега шест вота на
недоверие към правителството и е
провело четири изслушвания.

Приемна
на Народното събрание

През 2008 г. до Народното
събрание и председателя на парла-
мента са изпратени 2098 сигнала
и предложения от граждани, ини-
циативни комитети, граждански ор-
ганизации и сдружения и органи на
местната власт. Това показва
справка, изготвена от Приемната
на парламента.

На 369 от постъпилите сигнали е
отговорено, по 402 е възложено на
съответните компетентни институ-
ции да бъде извършена проверка, а
787 са предоставени за становище
или за сведение на постоянните
парламентарни комисии.

Без отговор са оставени 540
преписки, сред които анонимни сиг-
нали, сигнали, по които вече има
становище от компетентния орган,
копия от жалби до други органи,
изпратени до Народното събрание
за сведение.

От Приемната на Народното
събрание отбелязват, че анализът
на получените писма дава актуална
информация за въпросите, които

вълнуват обществото, за
проблемите в секторите
на икономиката и на раз-
личните възрастови, соци-
ални и професионални гру-
пи, както и за ефекта от
прилагането на приетите
закони или за необходи-
мостта от промени в тях.
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БСПВИСШ СЪВЕТ НА БСП
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ГОДИШНИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ
НА ВИСШИЯ СЪВЕТ

 НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

На 30 декември 2008 г. във
Висшия съвет на БСП бяха обявени
победителите в конкурса за студент-
ски стипендии за учебната 2008-2009
година.

Не знам да има друга партия,
която по такъв начин да определя
младите хора, на които да помага,
каза членът на ИБ на ВС на БСП
Кирил Добрев, който бе водещ на
срещата на участници в конкурса с
членове на ръководството на ВС на
БСП. От началото на конкурса преди
девет години до тази година на него
са се явили над 800 студенти. Близо
100 са спечелилите годишни стипен-
дии. На проведения на 14 ноември
2008 г. анонимен конкурс се явиха

Бяха връчени десет стипендии,
сред тях една съвместна с вестник
„Дума” на името на Стефан Продев
и две еднократни поощрителни.

Годишни стипендиите, в размер
една минимална работна заплата,
спечелиха:

Михаил Стайчев Колев от Со-
фия, студент в IV курс на УНСС-
София, специалност „Финанси”.

Александър Иванов Смочевски
от София, студент във II курс на СУ
„Св.Климент Охридски”, специалност
„Философия”, миналогодишен стипен-
диант на ВС на БСП.

Йордан Милков Джамбазов от
Павликени, студент в III курс на
УНСС - София, специалност „Финан-
си”.

Гергана Богданова Генчева от
В.Търново, студентка в III курс на
СУ „Св.Климент Охридски”, специал-
ност „Право”, миналогодишен стипен-
диант на ВС на БСП.

Ели Славчева Славчева от
Търговище, студентка в III курс на
СУ„Св.Климент Охридски”,  специал-
ност право.

Айлин Рафиева Ниязиева от
Търговище, студентка във II курс на
СУ ”Св. Кл.Охридски”, специалност
„Политология”.

Светослав Николаев Стоев от
Враца, студент във II курс на Меди-
цински университет - София, специ-
алност „Фармация”.

министър-председател на Р България
Сергей Станишев поздрави спече-
лилите за куража да участват в
конкурса и за творческото усилие.
Той отбеляза, че България много се
промени, откакто започнаха да се
дават стипендиите на ВС на БСП и
уточни с усмивка, че, разбира се,
няма пряка връзка между конкурса
и напредъка на страната ни. Сега
България е член на ЕС, с което се
откриват много нови възможности за
младите хора в нашата страна. Всеки
млад човек трябва да участва актив-
но в промените на страната ни към

46 студенти от различни висши
училища.Всеки от участниците раз-
работи по избор писмено есе по една
от темите: „Как присъединяването на
България към ЕС се отразява на
нейния суверенитет?”, „Пълноценна-
та реализация на младите хора в
България – мит или реалност”, „По-
литиката на БСП – сблъсък или
хармония на ценности и прагматични
решения”, „Промяна на социалисти-
ческия идеал в условията на инфор-
мационното общество”. Около 70%
от участниците в конкурса писаха по
темата: „Пълноценната реализация на
младите хора в България – мит или
реалност”. Яна Атанасова Цанева от Търго-

вище, студентка в III курс на СУ
„Св.Климент Охридски”, специалност
„Журналистика” - стипендия на
името на Стефан Продев.

Еднократна месечна поощрителна
стипендия получиха: Ивета Димит-
рова Кушекова от Пловдив, сту-
дентка във II курс на СУ„Св.Климент
Охридски”, специалност  „Българска
филология” и Христиан Юриев Да-
скалов от Перник, студент в I курс
в НБУ, специалност „Администрация
и управление”.

Председателят на ВС на БСП и

по-добро. Промяната на света около
нас зависи понякога от малките неща
и от позитивната ни нагласа, от
отношението на всеки човек към
неговите близки, към хората, с които
работи, както и към всеки един
гражданин на Република България.
Като особено важна за развитието
на обществото Станишев изтъкна и
мотивацията, с която младите учат,
работят и взимат решения за своето
бъдеще.  Той отбеляза, че в Бълга-
рия има три групи хора, които имат
нужда от помощ. Това са  възраст-
ните хора, които са дали своето за
нашата страна в десетки години труд
и градеж.  Друга група са инвалиди-
те, които трябва да бъдат подкрепя-
ни в една социална държава, а тре-
тата са младите хора, на които
трябва да се даде шанс да реали-
зират своя талант. На младите тряб-
ва да се даде възможност за добро
образование, за да могат да си
намерят подходяща работа. Сергей
Станишев пожела на стипендиантите
успех в търсенето на реализация,
която да отговаря на очакванията
им. В заключение той припомни, че
на него самия наскоро му се е
наложило да прояви творчество с
книгата си „Защото сме социалисти”
и  добави, че светът е такъв, какъвто
си го направим ние.
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