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І. Повишаване на ефикасността на Европейския съюз за 
защита и постигане на целите му.

• Приемане на договор, с който да се извършат институционални реформи за подобряване на процесите на управление, 
улесняване на взаимодействието между европейските институции и вземането на решения;
• Разширяване на законодателните правомощия на Европейския парламент и увеличаване кръга на нормативните актове, 
които се приемат чрез съвместно вземане на решения;
• Засилване  ролята на националните парламенти при вземане на решения в Европейския съюз.

ІІ. Превръщане на Европейския съюз в ключов актьор на 
международната сцена.

• Засилване на общата външна политика и укрепване на самостоятелната европейска отбранителна способност;
• Гарантиране на човешките права и пространството на свобода и сигурност в Европейския съюз и в трети страни;
• Укрепване на сигурността по външните граници на Европейския съюз;
• Продължаване на  разширяването на Европейския съюз при съблюдаване на Копенхагенските критерии и ускоряването на 
процеса на асоцииране на Западните Балкани; 
• Доразвиване на политика на съседство чрез задълбочаване на двустранните отношения с трети страни, започване на 
първите проекти за Средиземноморието и подобряване на черноморското взаимодействие;
• Укрепване на единния европейски пазар, премахване на митническите ограничения и нетарифните тежести,  отваряне на 
пазара към по-широка част от света.

ІІІ. Засилване на прозрачността и доверието в работата на 
институциите на Европейския съюз.

• Гарантиране на добро управление чрез подобрена нормативна уредба и облекчени процедури за европейските 
граждани;
• Включване на гражданите и неправителствения сектор в процеса на вземане на решения и предоставяне на по-широк 
публичен достъп до документите на европейските институции;
• Прилагане на разбираема комуникационна стратегия, която да обяснява и аргументира  по-добре смисъла на 
институциите.
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ІV. Гарантиране на спазването на основните права на 
европейските граждани и премахването на всякакви 
форми на дискриминация.

• Категорична борба с всички форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия, трафик на хора, всякакви форми на насилие, 
включително и в интернет, и възпитаване на толерантност и приемане на различията;
• Провеждане на политика за равенство на половете и стимулиране на участието на жените на пазара на труда, в процесите 
на вземане на решения, в обществения и политическия живот;
• Насърчаване на културното многообразие и съхраняване на националните култури в рамките на Европейския съюз;
• Изработване на обща политика за бежанците и обща стратегия за контрол на законната миграция;
• Гарантиране на сигурността на гражданите, засилване на сътрудничеството между полицията и съдебните власти на 
държавите членки, борба с тероризма и международната престъпност.

V. Гарантиране на свобода за реализация на всеки човек. • Осигуряване на равен достъп до образование, квалификация,  преквалификация и възможност за учене през целия 
живот;
• Изграждане на европейска система за трансгранични здравни услуги, електронно здравеопазване, обмен на опит и добри  
практики в областта на здравеопазването, подкрепа на научни изследвания и нови технологии, включително за лечение на 
редки болести;
• Подобряване на услугите за хората с увреждания и възможностите им за социална реализация;
• Засилване на демографската политика за справяне със застаряването на населението и намаляващата раждаемост. 
Отделяне на специално внимание на уязвими групи от населението;
• Продължаване на дейностите за справяне със социалнатата изолация и изключване.

VІ. Общата икономическа политика трябва да цели 
създаването на просперитет, конкурентоспособност 
и работни места и да поддържа съществуването на 
европейския социален модел.

Икономическо и социално възстановяване от световната криза и развитие чрез:
• Актуализиране на Европейския икономически план за възстановяване, приспособяване на структурните фондове за 
подкрепа на развитието;
• Разработване на национални стратегии за разкриване на работни места и  подпомагане на лицата, загубили работа; 
• Улесняване на достъпа на малки и средни предприятия до пазара в трети страни;
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• Контрол на държавните помощи, протекционизма, монополите, сливанията и проследяване на ефекта върху 
икономиката; 
• Прилагане на мерки срещу картелите и стриктно спазване на правилата за конкуренция в енергетика, информационни и 
комуникационни технологии, транспорт, пощенски и финансови услуги;
• Осигуряване на енергийната независимост на Европа и повишаване на сигурността в областта на енергийните доставки и 
ядрената енергетика;
• Подкрепа на икономиката, основана на знанието, инвестиции в информационни технологии и иновационни научни 
решения;
• Обновяване на Лисабонската стратегия след 2010 г. с оглед на развитие на икономиката и социална защита;
• Защита на правата на потребителите и гарантиране на качествени стоки и услуги.

VІІ. Прозрачно управление на бюджетните ресурси на 
Европейския съюз и стабилна фискална система.

• Подобряване на финансовата регулация и надзор за предотвратяване на финансови кризи в бъдеще;
• По-голяма прозрачност и отчетност;
• Подходящо регулиране на всички финансови пазари, продукти и участници;
• Преодоляване на трудностите, причинени от юрисдикции, които не оказват съдействие;
• Насърчаване на сътрудничество в областта на надзора;
• Създаване на нов орган към Европейската централна банка - Европейски съвет за системния риск;
• Засилване контрола на банковия сектор.

VІІІ. Европейският съюз - световен лидер в опазването на 
околната среда.

• Засилване на борбата с глобалното затопляне чрез намаляване на емисиите СО2 и продължаване на Протокола от Киото;
• Повишаване на използването на възобновяеми енергийни източници и подкрепа на инициативи за енергийна 
ефективност; 
• Изграждане на нискоемисионна икономика;
• Опазване на биологичното разнообразие в Европейския съюз; 
• Провеждане на европейска интегрирана морска политика.
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ІХ. Подкрепа на устойчивото развитие. • Отчитане на  устойчивото развитие във всички европейски политики;
• Хармонизиране на стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз и обновената Лисабонска стратегия за растеж 
и заетост;
• Продължаване на борбата с бедността в Европа и по света.

Х. Засилване значението на европейските региони чрез 
структурна политика и развитие на потенциала им.

• Подобряване на  възможностите за растеж на най-бедните региони на Европейския съюз и сближаването им с 
останалите;
• Опростяване на процедурите за достъп до средствата от европейските фондове и обмен на опит и добри практики;
• Повишаване на прозрачността и контрола при разходването на средствата от структурните фондове;
• Предоставяне на повече възможности на регионите за участие в процесите на вземане на решения;
• Гарантиране на устойчиво градско развитие, справяне с ефектите на урбанизацията и осигуряване на възможности за 
развитие на малките населени места; 
• Общата селскостопанска политика да гарантира сигурността на храните в ЕС, подпомага глобалния баланс на хранителни 
продукти, да поддържа равновесието в земеделските региони, в това число да гарантира заетостта на работещите в 
сектора;
• Реформа на общата политика за рибарството.
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Движението за права и свободи (ДПС), първата либерална партия в България, пълноправен 
член на Европейската либерална и демократична партия и на Либералния интернационал, 
изповядва фундаменталните ценности на обединена Европа. То споделя принципите на свободата, 
демокрацията, върховенството на закона, зачитането на човешките права, свободната инициатива 
и равните възможности.

Представителите на ДПС в Европейския парламент като част от Алианса на либералите и 
демократите за Европа ще работят за реализирането на основните цели на Европейския съюз.

Предизборната платформа на ДПС за следващия мандат на Европейския парламент доразвива 
десетте основни приоритета на АЛДЕ.


