
  



ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ‘2019  
 

Послание от изборните представители на местните и регионалните власти: 
За по-силен Европейски съюз, ангажирайте местните и регионалните власти! 

(прието на 11.12.2018 г. в Лудвигсбург) 

1.Ние, кметовете и лидерите на местните и регионалните власти от цяла Европа, 
представляващи 130 000 европейски местни и регионални власти, членуващи в 62 
национални асоциации от 41 държави, вярваме в силна и обединена Европа, основана на 
общи и могъщи ценности: демокрация, човешки права, солидарност, равенство на 
половете и зачитане на върховенството на закона, които формират основата на 
Европейския съюз. Този подход е в основава на принципа на взаимната ангажираност, 
който се прилага в целия Съюз. 

2.Отбелязваме, че изборите за Европейски парламент се провеждат в ключов момент, в 
който Европейският съюз е изправен пред много предизвикателства. Призоваваме 
членовете на бъдещия Европейски парламент и следващата Европейска комисия да се 
ангажират с куража, силата и решителността на основателите ни, които търсеха 
помирение и единство на континента ни след Втората световна война. 

3.Бъдещето на Европа засяга всички европейски граждани. Време е да се отговори на 
очакванията на гражданите за Европа, за да се осигури устойчиво, стабилно, 
приобщаващо и мирно бъдеще за следващите поколения. Поради това водеща в 
отговора трябва да е мотивацията за подобряване на функционирането на институциите, 
за засилване на прозрачността и за процес на вземане на решения основан на диалога 
между гражданите и техните избрани представители. 

4.Отчитайки глобалното измерение на днешните предизвикателства, целите на 
устойчивото развитие трябва да станат водещи принципи за бъдеща Европейска 
стратегия. За постигането на Парижките ангажиментите за опазване на климата и за 
спазването на Дневен ред 2030  се нуждаем от задълбочена трансформация на модела 
ни за развитие и адаптирането му във всички европейски политики. Европа трябва да 
бъде движеща сила за света, да покаже пътя към нов модел на развитие, да мобилизира 
всички икономически и социални области и да подкрепи местните власти в изграждането 
на декарбонизирани и устойчиви общности. 

5. Предизвикателствата, пред които е изправена Европа, могат да бъдат решени само 
чрез действия или принос на местните и регионалните власти и финансиране на 
публичните услуги на местно ниво. Силното партньорство между всички нива на 
управление е начинът да успеем. 

6. В този контекст, Европейският съюз следва да подкрепя растежа, иновациите и 
социалното подпомагане на местно и регионално равнище, със средства съответстващи 
на амбициите и чрез съответна правна рамка. 

7. Европейският парламент признава ключовата роля на местните власти в подготовката, 
планирането, финансирането и изпълнението на ключови политики на Европейския съюз, 
както и важната роля на местните власти във външните политики на Съюза. Убеден е в 
необходимостта от значително засилване на тяхната роля при формирането на 
бъдещите политики на ЕС и подчертава значението на техните представителни 
асоциации, като СЕОР, като ключови партньори на институциите на ЕС. 

8.Европейската комисия подчертава необходимостта от значително увеличаване на 
участието на местните и регионалните власти по структуриран начин чрез принципа на 
субсидиарност във всички етапи от процеса на вземане на решения в ЕС, за да се 
увеличи добавената стойност на европейското законодателство за гражданите. 



Ангажираме се: 

1.Да популяризираме европейските дебати в избирателните ни райони, за да участват и 
да гласуват обмислено гражданите на европейските избори през май 2019 г. 

2. Да включим местните и регионалните власти от целия континент в изграждането на 
партньорства с европейските институции, за да подкрепим позитивния имидж на 
европейския проект и да допринесем за създаването на демократичен и визионерски 
модел на развитие. 

3. Да мобилизираме местните и регионалните власти и асоциациите им да си 
сътрудничат с техни партньори в развиващите се страни, за да отговорим на Дневен ред 
2030 и да обединим усилия в борбата срещу изменението на климата. 

Предлагаме: 

1.Да се създаде новаторски модел на управление, основан на партньорство, който 
напълно признава ролята на местните и регионалните власти в европейската структура 
на управление. 

2. Да се придаде смисъл на член 4 от Договора за Европейския съюз, който определя 
местните и регионалните власти за участници в европейското управление. 

3. Да работим с европейските институции, така че годишните диалози да могат да се 
провеждат на местно равнище, отворени за гражданите за обсъждане на връзката между 
общностите им и Европейския съюз. 

4. Да се променят условията на европейските граждански диалози чрез въвеждането на 
специфичен статут за организации, които представляват местни и регионални власти и 
гражданското общество. 

5. За да има по-голяма прозрачност в процеса на вземане на решения, европейските 
институции да се стремят да информират по-добре гражданите за дейността си, за 
позициите си при преговори и за решенията, които вземат. 

6. Да се укрепят европейските политики, като се подкрепят проекти на местните власти и 
да се допринесе за устойчивото развитие на регионите ни. В този смисъл политиката на 
сближаване трябва да остане в основата на приоритетите на Европейския съюз. Освен 
това бъдещите програми за "права и ценности" и "Еразъм +" трябва да бъдат засилени и 
да се създаде програма "Еразъм на териториите". 

7. Да се популяризира Европейската харта на основните права и историята на 
Европейския съюз в училищата във всички страни от Европейския съюз, за да улесни по-
доброто познаване на функционирането на институциите на ЕС. Въвеждането на 
подходящи финансови и правни условия, позволяващи на всеки ученик да има 
възможност да посети европейските институции веднъж по време на обучението си, е 
важно. 

Призоваваме Европейският съюз да гарантира: 

1.Прилагането на принципите на местното самоуправление в контекста на 
законодателството на Европейския съюз, залегнало в член 4, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз и в Европейската харта за местно самоуправление и да зачита 
принципите на субсидиарност и пропорционалност. 

2. Създаването на подходящи механизми след 2020 г., за да се осигури по-лесен достъп 
на местните и регионалните власти от Обединеното кралство до сътрудничество с 
партньори от ЕС чрез европейски програми. Това трябва да е по начин сходен на този за 
страни като Норвегия и Исландия, както и чрез макрорегионалните стратегии, Интеррег и 
в рамки на Европейските групи за териториално сътрудничество.  

 



 


