
   Декларация за принципите на ПЕС 
 

приета от Съвета на Партията  на eвропейските 

социалисти на 24 ноември 2011 г. 

 

 

Социализмът и социалната демокрация имат дълга и горда история на постижения. 

Социалната държава, всеобщият достъп до образование и здравеопазване и борбата за 

основните права подобриха живота на безброй хора и създадоха по-равни, справедливи 

и сигурни общества. През 21-ви век нашето движение продължава да формира по-добро 

бъдеще за всички. 

 

Свободата, равенството, солидарността и справедливостта са нашите основни ценности. 

Тези универсални ценности вървят 

заедно. Демокрацията е 

предпоставка за пълното им 

реализиране. Заедно, нашите 

ценности формират нашия морален 

компас за изграждане на 

прогресивни общества в днешния 

свят. Това са общества, в които 

хората не се борят помежду си, а 

работят заедно в полза на всички. 

Това са процъфтяващи, уверени 

общества, които се грижат за 

околната среда сега и като 

инвестиция за бъдещето. Това са 

общества, в които всеки човек е в 

състояние да създаде условия за своята еманципация. 

 

Нашите ценности биват оспорвани. Хората, парите, стоките, информацията и идеите 

пътуват непрекъснато. Но действителността на дерегулираната глобализация провокира 

по-фрагментирано чувство за живот. Пазарните сили, движени от финансите и алчността, 

присвояват огромна власт от демократичния контрол. Тези сили служат на интересите на 

малцина привилегировани. Консерваторите и неолибералите задълбочиха 

икономическото, географското и социалното неравенство, насърчавайки система на 

краткосрочни, лесни печалби и свободни правила, които доведоха до най-тежката криза в 

днешно време.  

 

Ние отхвърляме политиката на песимизма, която твърди, че нищо не може да се направи. 

Отхвърляме езика на омразата, който кара хората и цели общности да бъдат изкупителни 

жертви за болестите в обществата. Вместо това ние работим за изграждане на 

приобщаващи общества и по-добро бъдеще за всички. Нуждаем се от нов прогресивен 



глобален дневен ред, който да позволи на всички да се възползват от плодовете на 

глобализацията. Това е въпрос на политически избор и отговорност. 

  

Нашите принципи за действие: 

 

 
 

1. Демокрацията трябва да  е налице във всички области на живота, за да даде 

възможност на гражданите да вземат решение. Демокрацията трябва да бъде 

плуралистична, прозрачна, наистина представителна за многообразието на обществото и 

да даде възможност на всички да участват, с отворена публична сфера, независими 

медии и свободен достъп до интернет. Свободата на словото е основополагаща за 

демократичното общество 

.  

 

2. Необходими сасилни публични органи по цялата демократична верига, от местното, 

регионалното и националното ниво, до европейското равнище на управление.. Заедно те 

запазват общественото благо, гарантират общия интерес и насърчават справедливостта 

и солидарността в обществото. Доброто управление, върховенството на закона, 

отчетността и прозрачността са стълбовете на силните публични власти.  

3. Искаме да оформим бъдещето, така че хората да си възвърнат контрола над живота 

си. Истинската свобода означава, че хората са активни граждани, а не пасивни 

потребители, че са овластенида изграждат общества, които имат богатство, което 

надхвърля материалното богатство, така че реализацията на отделния индивид е и част 

от колективното начинание. 

 

4. Достойният труд е крайъгълният камък в гарантирането, че хората са архитекти на 

собственото си бъдеще. Отдаването на истински смисъл, реална стойност и реална 

приемственост за работа в живота е от основно значение за еманципацията и чувството 

за гордост на хората. 

 

5. Общество, основано на нашите ценности, означава нова икономика, която ги 

въплъщава. Растежът, задвижван от ценности, означава, че устойчивостта на околната 



среда, човешкото достойнство и благосъстоянието са от основно значение за 

създаването на блага. Тази нова икономика трябва да насърчава социалния напредък, 

който повишава жизнения стандарт, осигурява домове и създава работни места. 

Публичният сектор играе съществена роля в тази нова икономика. 

 

6. Нашата политика работи, за да запази ресурсите на планетата, вместо да ги изчерпи. 

Екологичната устойчивост означава, че ние опазваме природата за настоящите и 

бъдещите поколения, не само в европейските градове и държави, но и по целия свят. 

 

7. Обновената ни визия за солидарност е съвместна инвестиция в нашето общо бъдеще. 

Това означава трайна справедливост и солидарност между поколенията. Това 

означава, че запазваме планетата, защитаваме възрастните и инвестираме в младите. 

Достъпът до всеобщо и безплатно образование е крайъгълен камък в гарантирането, че  

нашите деца и внуци ще имат средствата за еманципация.. 

 

8. Силното и справедливо общество е такова, което внушава увереност и вдъхва 

доверие. За да гарантираме това доверие, ние трябва да гарантираме, че богатството, 

генерирано от всички, се разпределя справедливо. Тази колективна отговорност 

въплъщава нашето убеждение, че сме по-силни, когато работим заедно. Тя отразява и 

нашата решимост да дадем възможност на всички хора да живеят достоен живот, 

свободен от бедност. Всички членове на обществото имат право на защита от социални 

рискове в живота. 

 

9. Насърчаваме чувство за принадлежност, основано на уверено включване на всички, а 

не на изключване на някои от страх. Отвореното и приобщаващо общество оценява 

индивида и приветства многообразието. Това означава същото достойнство, свобода и 

равен достъп до права, образование, култура и обществени услуги за всички, независимо 

от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, сексуална 

ориентация, полова идентичност или възраст. В това общество религията е отделена от 

държавата. 

 

10. Като се опираме на постиженията на феминисткото движение, ние продължаваме да 

се борим за равнопоставеността между половете. Това означава, че жените и мъжете 

еднакво споделят работата, споделят власт, споделят време и споделят роли, както в 

обществения, така и в личния живот. 

 

11. Нашата споделена гордост в обществото гарантира нашата обща сигурност. 

Свободното, мирно и справедливо общество е такова, в което хората са в безопасност, 

докогато са живи. 

 

12. Международната солидарност означава, че нашата политическа практика винаги е 

външна. Нашата солидарност излиза извън националните граници. Осигуряването на 

дълготраен просперитет, стабилност и преди всичко мирът изисква ефективна 



координация в международната сфера, основана на демокрацията, взаимното уважение 

и правата на човека. 

  

За да приложим нашите принципи в един свят на икономическа, социална и културна 

взаимовръзка, са необходими нови прогресивни политики, свързващи местно, 

регионално, национално и европейско равнище, за да се възстанови демократичният 

контрол. Всеобхватният подход към разработването на политики, който интегрира всички 

нива на управление, е гаранция за по-голяма сигурност на живота на всеки индивид в 

глобалната, много-полярна епоха. Прогресивният, демократичен Европейски съюз, 

солидарността между европейските народи и държави, укрепва демократичния 

суверенитет на национално ниво, от една страна, и международния, от друга. 

 

Нашият ангажимент към 

европейската интеграция 

надхвърля конкуренцията между 

страните и отразява нашата 

решимост да се противопоставим 

на ерозията на социалните права. 

Той въплъщава нашето обещание 

да изградим Европейски съюз с 

трайни общи политически, 

социални и икономически 

реалности, а не само временното 

сътрудничество между 

правителствата. Не може да има 

политическо вземане на решениябез демократичен контрол, нито икономически Съюз без 

социален съюз, нито Социален съюз без общ бюджет за подкрепа на инвестициите и 

намаляване на неравенствата в Европейския съюз. Наред с политическия и 

икономическия Европейски съюз, интегрираната социална Европа е от решаващо 

значение за подобряване на условията на живот на гражданите във всички страни без 

разграничение. Нашата историческа задача е да работим за постепенно хармонизиране в 

рамките на политическия съюз, което да го направи инструмент за справедливост и 

еманципация. 

 

В Европа е необходим политически глас, който е наистина прогресивен. Необходимо е 

единно действие на социалистическото, социалдемократичното, трудово и демократично 

прогресивно движение в Европейския съюз и в цяла Европа, както и в сътрудничество с 

нашите партньори в рамките на гражданското общество и синдикатите. Партията на 

европейските социалисти въплъщава тези принципи за действие. Заедно ще продължим 

нашата политическа борба в Европейския съюз за прогресивни общества през 21-ви век. 

 


