„Всички пътища водят към Европа?
Перспективи за Федерален Съюз“
Четвъртък, 22 февруари 2018, 16:00 - 19:00 ч.
Национален дворец на културата, София, България

Групата “Спинели” е мрежа от европейски политически лидери, ангажирани с целта и обединени
около идеята за създаването на федерален Европейски съюз. Основана през 2010 г. в Европейския
парламент, Групата обединява европейски депутати от различни политически групи, които си
сътрудничат по конституционните въпроси, определящи бъдещето на ЕС. През 2017 г. в Комитета
на регионите също е сформирана група „Спинели“.
Целта на групата „Спинели“ е да работи за поетапното създаване на федерална конституция на
Европейския съюз, основана на ценностите на либералната демокрация.
В условията на растящ евроскептицизъм и възраждащ се национализъм, въпросът за по-силно
обединение на Европа трябва да се повдигне с решителност. В момента Еврозоната е отслабена
от лошата фискална интеграция и слабото управление, а Европейският съюз продължава да се
представя незадоволително в областите на външната политика, сигурността и отбраната. ЕС
изпитва затруднения с постигането на съгласие по общите политики за миграция и убежище. През
последните години процесът на разширяване почти е в застой, а междувременно Брекзит
илюстрира риска от цялостното разпадане на Съюза.
В тази връзка основните цели на реформата на ЕС през следващото десетилетие са:


подобряване на управлението на икономическия и паричен съюз;



разрешаване на миграционната криза;



укрепване на легитимността на институциите на ЕС;



създаване на съюз за сигурност и отбрана от една основна група от държави-членки на ЕС;



идентифициране на значението и политическата значимост на концепцията за „все потесен съюз“ в периода след Брекзит.

Промяната на договорите на ЕС е сложно упражнение и трябва да бъде добре подготвено както
юридически, така и политически. Чрез събития, медии и публикации групата „Спинели“ има за цел
да повиши нивото и да изостри фокуса на политическия дебат върху управлението на Съюза.
Групата „Спинели“ ще работи през следващите две години - до и след следващите избори в
Европейския парламент, за да ангажира институциите на ЕС, националните и регионалните
парламенти, конституционните съдилища, бизнеса и гражданското общество. За постигането на
тази цел групата „Спинели“ организира поредица от мероприятия в европейските столици, за да
се срещне с гражданите и националните политици, и да организира дебат за федералните
решения на предизвикателствата, пред които е изправена Европа.
Следващото от поредицата събития на групата „Спинели“ ще се проведе в София на 22 февруари
2018 г. по случай българското председателство на Съвета на ЕС. То ще предостави възможност да
се обсъди как могат да се съчетаят най-добре стремежите и очакванията на всяка държава-членка,
като същевременно се запази единството на Европейския съюз. От гледна точка на системата за
диференцирана интеграция, дискусиите за бъдещето на Европа ще бъдат проведени с
парламентаристи, правителствени представители и с гражданите на София в рамките на
обществената „Европейска среща“.
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Програма
16:15 – 16:30 ч.

Встъпително слово на г-жа Илияна ЙОТОВА, Вицепрезидент на Република
България

16:30 – 17:45 ч.

Първа кръгла маса
НАКЪДЕ ВЪРВИ ЕВРОПА? СЪЕДИНЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТИ ИЛИ РАЗЕДИНЕНА
ЕВРОПА НА ДЪРЖАВИТЕ?
Панелисти:
 Елмар БРОК, Член на Европейския парламент
 Георг ГЕОРГИЕВ, Заместник-министър на външните работи
 Ана ГОМЕШ, Член на Европейския парламент
 Деница ЗЛАТЕВА, Заместник-председател на БСП
 Андрей КОВАЧЕВ, Член на Европейския парламент
Теми за дискусия:






17:45 – 19:00 ч.

Какви предстои в дебата за бъдещето на Европа?
Какъв модел на интеграция е подходящ за Европа?
Как да използваме европейската интеграция като начин за
умножаване на националния суверенитет?
Как да гарантираме демократичната легитимност на европейския
проект?
Трябва ли ЕС да бъде преоснован въз основа на принципа на
солидарност между неговите граждани?

Втора кръгла маса
„ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ КЪМ ЕВРОПА: С РАЗЛИЧНИ ТЕМПОВЕ КЪМ ЕДИН „ВСЕ
ПО-ТЕСЕН СЪЮЗ“
Панелисти:
 Андрю ДЪФ, Председател на Групата „Спинели“
 Моника ПАНАЙОТОВА, Заместник-министър за Българското
председателство на Съвета на ЕС
 Ивайло КАЛФИН, Член на Групата на високо равнище за собствените
ресурси
 Ева МАЙДЕЛ, Член на Европейския парламент
Теми за дискусия:
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Как могат да се съчетаят спешните реформи с различните темпове
на интеграция?
Как да избегнем създаването на държави-членки втора класа, като
същевременно позволим на желаещите държави-членки да положат
основите на европейска федерация?
Какви финансови и политически инструменти трябва да бъдат
създадени, за да се осигури сближаване между различните скорости
на интеграция и да се избегне хегемонията на отделни групи от
държави?
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