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Европейските граждански панели се организират от Европейския парламент, Съвета на ЕС и 

Европейската комисия в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа.  

Настоящият документ1 беше изготвен от групата за обсъждане, съставена от Danish Board of 

Technology, IFOK, Missions Publiques, Deliberativa и Kantar, които отговарят за методиката и 

провеждането на панелите. Панел 4: „ЕС в света / Миграция“ Сесия 2 беше ръководена от Danish 

Board of Technology с подкрепата на IFOK.  
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1Отказ от отговорност: отговорност за изготвянето на този доклад носят единствено авторите и 
той не отразява мненията на институциите на ЕС. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. Резюме на сесия 2 

На 16-28 ноември 2021 г. около 200 европейски граждани от всички обществени прослойки и от 

целия Европейски съюз проведоха онлайн втората си сесия, обсъждайки темите „ЕС в света/ 

Миграция“, въз основа на работата, извършена при първата сесия.  По време на първата сесия 

през октомври в Страсбург гражданите повдигнаха около 75 теми, свързани с основната тема на 

техния панел. Тези теми бяха организирани в 5 работни направления, включващи няколко 

поднаправления [вж. доклада за сесия 1].  

 

● Направление 1: Самостоятелност и стабилност  

● Направление 2: ЕС като международен партньор 

● Направление 3: Силен ЕС в един мирен свят  

● Поток 4: Миграцията от човешка гледна точна  

● Направление 5: Отговорност и солидарност в целия ЕС 

 

Темите, идентифицирани от участниците при тяхната първа сесия, послужиха като отправна 

точка за работата на гражданите по време на сесия 2.  По време на тази втора сесия те изготвиха 

„насоки“ за изготвяне на конкретни препоръки (при тяхната трета сесия), във всяко от петте 

направления, които са идентифицирали по време на първата сесия. 

 

С подкрепата на експертите и  приноса им по тези теми, техните собствени знания и опит и 

посредством обсъждане по време на сесия 2, гражданите определиха и обсъдиха проблеми, 

свързани предоставените им теми.  Проблемите бяха окачествени като проблеми, които се 

нуждаят от решения или ситуации, които трябва да се променят (пример за проблем от Панел 

4:  „Европа е твърде зависима от вноса на енергия“).  

 

След това гражданите разгледаха проблемите, като изработиха насоки. Насоките 

представляват първата стъпка към изготвянето на препоръки, което ще бъде целта на Сесия 3 

(пример за насока от Панел 4:  „Производството на енергия в Европа трябва да бъде разширено 

и трябва да използваме по-добре своите вътрешни ресурси“).  

 

Освен това гражданите бяха помолени да формулират обосновки за тези насоки и да обяснят 

защо считат, че тези насоки могат удачно да се справят с проблемите (пример за обосновка от 

Панел 4:  „По този начин ще намалим зависимостта от държавите, които упражняват 

политически натиск върху нас.  По-голям дял на регионалните възобновяеми енергийни 

източници също би допринесъл за целите в областта на климата.  Повишената независимост от 

изкопаемите горива би облекчила националните бюджети и би подсилила позицията на 

еврото.”).  

 

Дискусиите и колективната работа бяха проведени в три формата: 

● В подгрупи. Всяка от 15-те подгрупи се състоеше  от дванадесет до четиринадесет 

граждани.  Във всяка подгрупа се използваха четири до пет езика, като всеки гражданин 

можеше да 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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говори на собствения си език или на език, с който няма затруднения. Във всяка подгрупа 

имаше специален професионален фасилитатор от консорциума от външни доставчици 

на услуги. 

● Пленарни сесии на направлението. Пленарните сесии събраха трите подгрупи, 

работещи в рамките на едно направление.  Петте пленарни заседания на направлението 

бяха модерирани от професионални фасилитатори. 

● В пленарна зала, с всички участващи граждани.   Пленарните сесии бяха водени от двама 

основни модератори от консорциума. 

 

Видеозаписите от пленарните сесии можете да намерите тук: 

● Пленарните сесии на 26 ноември 2021 г. 

● Пленарни сесии на 28 ноември 2021 г. 

 

2. Контекст на сесия 2 в процеса на Европейския граждански панел 

Европейските граждански панели са ключова характеристика на Конференцията за бъдещето на 

Европа.  Организирани са четири панели на европейските граждани, за да позволят на 

гражданите да обмислят съвместно бъдещето, което желаят за Европейския съюз.  

● 4 панела от 200 европейски граждани, всеки избран на случаен принцип, от 27-те 

държави-членки;  

● Отразяване на многообразието на ЕС: географски произход (националност и 

градски/селски район), пол, възраст, социално-икономически произход и ниво на 

образование;  

● Във всеки панел има поне една жена и един мъж от всяка държава-членка;  

● Една трета от всеки панел се състои от младежи (16 – 25 години).  Създадена е специална 

връзка между тази младежка група и Европейското младежко събитие. 

Всеки панел заседава три пъти между септември 2021 г. и февруари 2022 г.  Сесия 1 се проведе 

в Страсбург в обенти на Европейския парламент.  Сесия 2 се проведе онлайн.  Граждани, 

модератори, фасилитатори и експерти използваха Interactio, онлайн инструмент, позволяващ 

многоезични срещи със симултанен превод на 24 езика.  

Докато сесия 1 беше въвеждаща сесия, насочена към изграждане на визия, определяне на 

дневен ред и приоритизиране на проблемите, върху които гражданите искат да се съсредоточат, 

сесия 2 имаше за цел да се задълбочи в темата и да изготви насоки.  По време на откриването 

на пленарна сесия 2, съответните 20 представители на панелите в пленарната сесия на 

конференцията бяха поканени да вземат думата и да споделят коментари със своите 

съграждани относно първата пленарната сесия на конференцията, в която те взеха участие на 

22-23 октомври 2021 г. [вж. Приложение IV за повече информация относно пленарната сесия на 

конференцията].  Техните презентации бяха последвани от въпроси и отговори. 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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1. Основни резултати от сесията: проблеми и насоки  

В края на сесия 2 гражданите на Панел 4 представиха проблеми и насоки2.  

15-те работни групи обхванаха общо пет направления и 13 поднаправления по следния начин: 

Стая  Направление Поднаправление ден 1 Поднаправление ден 2  

1 

Самостоятелност и 

стабилност 

 

Автономност на ЕС Граници 

6 Граници 

15 Автономност на ЕС 

2 
ЕС като 

международен 

партньор 

Утвърждаване на европейските ценности 

7 Международни действия в областта на климата 

8  Етична перспектива към търговията и отношенията 

3 

Силен ЕС в един 

мирен свят 

 

Сигурност и отбрана 

11 Вземане на решения и външна политика на ЕС 

12 Съседни страни и разширяване 

4 

Миграцията от 

човешка гледна 

точна 

Интеграция 

13 Хуманни съображения 

14 Справяне с причините за миграцията 

5 
Отговорност и 

солидарност в целия 

ЕС 

 

Общ подход към убежището Разпределение на миграцията 

9 Общ подход към убежището 

10 Разпределение на миграцията 

 

Следният принос е номериран по следния начин:   

Направление.Поднаправление.Проблем.Насока/Обосновка (напр. 1.1.1.1):  

 
2 Машинен превод 
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Направление 1: Самостоятелност и стабилност 

1.1. Автономност на ЕС 

Проблем 1.1.1  

Еврото не е достатъчно силно като международна водеща валута в сравнение с долара (или бъдещи 
нови криптовалути) 

1.1.1.1 O: Понастоящем не всички държави-членки на ЕС участват в еврото. Колкото повече държави 
се присъединят към общата валута, толкова по-голям е обемът търговия, която се извършва в 
европейската валута. В средносрочен план,   всички държави-членки на ЕС трябва да участват в 
еврото. Въпреки това трябва да бъдат изпълнени стабилни критерии за присъединяване, за да 
остане еврото силно. 
 
J: Това би увеличило пазарната сила на еврото спрямо други валути. 

1.1.1.2 O: Печалбите от спекулации с криптовалути трябва да се облагат с данък; Криптовалутите не 
трябва да се признават за официално платежно средство 
 
J: Това ще направи злоупотребата с криптовалути по-трудна и ще засили използването на 
еврото 

Проблем 1.1.2 

Производствените разходи в Европа са високи и не можем да очакваме всички хора да купуват по-
скъпи продукти, произвеждани в Европа 

1.1.2.1 O: Необходимо е да съществуват стимули за производството в Европа и европейските 
работници трябва да бъдат подпомагани. 
 
J: Европейските продукти ще станат по-конкурентоспособни, а бариерите за закупуване на 
европейски продукти ще се понижат. Текущата автоматизация на производствените процеси 
може да помогне за отделянето на някои производствени дейности в Европа от високите 
разходи за труд.  Ако в Европа се произвеждат повече продукти, по-ниските транспортни 
разходи също ще помогнат за намаляване на общата цена на продукта.   

1.1.2.2 O: Храните от местни източници трябва да се утвърждават и да се подпомагат финансово. 
 
J: Зависимостта от вноса на храни ще бъде намалена, като същевременно се подкрепя 
здравословният начин на хранене. 

Проблем 1.1.3  

Китай и други държави не спазват международните споразумения на СТО 

1.1.3.1 O: ЕС трябва да стартира и подкрепя инициативи за съответствие със стандартите на СТО, 
които да бъдат сертифицирани и санкционирани от независими органи.  
 
J: Това може да включва екологични стандарти, условия на труд и т.н. 
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Международната конкуренция ще стане по-справедлива и ще имаме повече контрол върху 
вноса.  

Проблем 1.1.4 

Начинът ни на живот е твърде ориентиран към консумацията и нашите продукти не са достатъчно 
трайни, за да намалят зависимостта ни от вноса от други държави 

1.1.4.1  O: Компаниите трябва да бъдат задължени да вземат обратно всички свои продукти в края на 
жизнения им цикъл или ако клиентът пожелае да ги замени. 
 
J: Така за  компаниите би било по-трудно да проектират продуктите си по начин, по който те не 
функционират след кратък период от време. 

1.1.4.2 O: От компаниите трябва да се изисква да предлагат 10-годишна гаранция за своите продукти 
и 20-годишна наличност на резервните части. 
 
J: Така за  компаниите би било по-трудно да проектират продуктите си по начин, по който те не 
функционират след кратък период от време. 
  

1.1.4.3 O: Продуктите трябва да получат QR код на тяхната производствена верига и верига за 
доставки. 
J: Така устойчивостта на продукта (използвани суровини, производство и т.н.) може да бъде 
оценена по-добре.  

Проблем 1.1.5 

Не вземаме достатъчно под внимание устойчивостта и правата на човека в държавите, от които 
закупуваме суровини и продукти, и следователно не избираме търговските си партньори съобразно 

нашите стандарти 

1.1.5.1 O: Устойчивостта и етичните норми винаги трябва да се вземат предвид в международните 
търговски споразумения. 
 
J:  Това много повече би превърнало тези норми в стандарт, отколкото те са стандарт днес, а 
целите по отношение на климата и устойчивостта в Европа биха могли да бъдат постигнати по-
добре. 

1.1.5.2 O: Трябва да има повече санкции и тарифи за внос от държави, които нарушават стандартите. 
 
J: Това би намалило нарушаването на европейските стандарти. 

Проблем 1.1.6 

Имаме нужда от повече стратегически партньори по света  
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1.1.6.1 O: Трябва да има повече партньорства за технологии и научноизследователска и развойна 

дейност със страни или група държави, които все още не са едни от големите партньори 

(например Тайван, Африка, Латинска Америка). 

J: Това би намалило едностранната зависимост от няколко държави. 

1.1.6.2  O: Трябва да поддържаме и подкрепяме повече международни училища извън Европа; 

Европейските етични ценности трябва да се преподават в час. 

J: Това би насърчило ориентацията към устойчивост, вместо единствено към потребление. 

Проблем 1.1.7 

Европа е твърде зависима от вноса на енергия 

1.1.7.1 O: Производството на енергия в Европа трябва да бъде разширено и трябва да използваме по-
добре вътрешните си ресурси. 
 
J:  По този начин ще намалим зависимостта от държавите, които упражняват политически 
натиск върху нас. По-голям дял от възобновяема енергия, генерирана в ЕС, също би 
допринесъл за постигането на целите на Съюза в областта на климата.  Повишената 
независимост от изкопаемите горива би облекчила националните бюджети и би подсилила 
позицията на еврото. 

1.1.7.2 O: Чрез разширяване на обществения транспорт зависимостта от автомобили би трябвало да 
бъде намалена.  
 
J: Това би могло да намали зависимостта от петрол и редкоземни елементи. 

1.1.7.3 O: Държавите-членки трябва да рециклират по-добре своите отпадъци и да ги използват за 
производство на енергия.   Това може да бъде стимулирано и подкрепено от Европейския 
съюз. 
 
J: По-доброто рециклиране и използване на отпадъците ще намали енергийната зависимост и 
в същото време ще разреши проблема с боклука  

 

Проблем 1.1.8 

Някои суровини се изнасят за преработка извън Съюза поради високата цена на производството в ЕС 

1.1.8.1 O: Нашето предложение е някакъв вид субсидии да се предлагат на производители, работещи 
в области, които са най-силно изложени на тази тенденция. 
 
J: Това е важно, тъй като прави дейността в ЕС по-привлекателна за частни фирми, които се 
занимават с производство на суровини, обект на тази тенденция, и те повече не биха напуснали 
Съюза. 
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1.1.8.2 O: Предлагаме материалите / продуктите / стоките, които се изнасят от ЕС и след това се внасят 
повторно в него, да бъдат облагани с много високи данъци с цел възпиране на производството 
на стоки, използващи материали на Съюза извън ЕС. 
 
J: Това би спомогнало за насърчаване на производството в ЕС и създаването на работни места, 
като същевременно се избягват прекомерните транспортни усилия, които се превръщат в 
ненужни - аспект, който е от полза и за околната среда. 

1.1.8.3 O: Предлагаме високо облагане на материали, идващи от Европейския съюз за използване в 
други държави.  
 
J: Това е важно за спиране на финансовите интереси 

1.1.8.4 O: След получаване на коментарите от Група 1, смятаме, че възможно решение би било 
данъчното облагане на емисиите на CO2 на транспортните компании. 
J: Това би обезсърчило прекомерния / ненужен / вреден транспорт. 

Проблем 1.1.9 

Някои суровини биват изнасяни извън ЕС, въпреки че са необходими в Съюза  

1.1.9.1 O: Предлагаме производствените дейности, извършвани от определени компании, да се 
върнат в страните на произход, така по подразбиране голяма част от продукцията да се върне в 
ЕС (това може да бъде насърчено чрез система за стимули за тези завръщащи се компании). 
 
J: Вярваме, че местното производство трябва да се насърчава чрез подкрепа, отпускана на 
местните производители.   

1.1.9.2 O: Съобразно коментарите на Група 1,  вярваме, че е добро решение да се намали износът на 
критични суровини, ограничавайки това действие само до тях, а не до всички категории 
суровини като цяло. 
 
J: Въпреки че ЕС разполага със суровини, чиято преработка се извършва на по-висока цена в 
Съюза, отколкото извън ЕС, тяхната преработка трябва да остане в рамките на Съюза.   Не 
трябва да се изнасят критични суровини за преработка. 

Проблем 1.1.10 

Липсата на строги стандарти за качество на вносните продукти в Съюза води до по-евтини, но 
нискокачествени продукти, които се конкурират с продуктите от ЕС 

1.1.10.1 O: Създаване на система от ценности/стандарти, които да се следват от всички стоки, внасяни в 
ЕС, за да се гарантира, че в ЕС се внасят само висококачествени продукти, като по този начин се 
елиминира нелоялната конкуренция, създавана от по-евтини, но нискокачествени вносни 
продукти спрямо по-скъпите, но висококачествени стоки/продукти, произвеждани в ЕС. 
 
J: Важно е всички вносни стоки да бъдат качествени. 

1.1.10.2 O: Съобразно коментарите на група 1, вярваме, че 10-годишна гаранция / 20-годишна 
наличност на резервни части биха могли да помогнат. 
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J: Това може да помогне, защото материалите ще бъдат направени по начин, който гарантира 
качеството  

Проблем 1.1.11 

Твърде малко инвестиции между държавите-членки в сравнение с инвестициите, идващи от външни 
сили/държави към Европейския съюз 

1.1.11.1 O: Предлагаме държавите-членки на ЕС и косвено инвеститорите, идващи от тях, да получават 
по-благоприятни договорни условия от инвеститорите извън Съюза, които се опитват да 
инвестират в него.  
 
J: Вярваме, че по този начин Съюзът ще затвърди своята финансова автономия. 

Проблем 1.1.12 

Цената на продуктите или активите не може да се контролира на ниво ЕС, когато внасяме стоки и услуги 
от участници, които имат монопол на пазара / външни сили 

1.1.12.1 O: Предлагаме единни действия на ниво ЕС по отношение на преговорите за внос или износ. 
 
 
J: Вярваме, че това би помогнало икономическите отношения на Съюза с трети държави да 
бъдат по-бързи и по-балансирани, което ще спомогне постигането на по-силна преговорна 
позиция между ЕС и другия участник, а не само между една държава и друг участник. 

Проблем 1.1.13 

Европейската конвенция за правата на човека и принципите в нея не се спазват от всички държави 
членки по отношение на правата, насърчавани със социалния напредък 

1.1.13.1 O: Във връзка с тази тема, ние вярваме, че за да се демонстрира единство, европейското 
законодателство по ключови теми, коитозапочнаха да се обсъждат все по-често в държавите 
членки през последните години (аборт, права на ЛГБТК и т.н.), трябва да получат предимство 
над  националното законодателство. 
 
J: Това може да помогне за единството в подхода и законодателството по тези теми. 

Проблем 1.1.14 

Проблем е, че ЕС търгува в/с държави, в които не се спазват директивите за правата на човека, пазара 
на труда и околната среда 
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1.1.14.1 O: ЕС трябва да има програма за отчетност по отношение на компаниите, която да ги насърчава 
да спазват законодателството относно веригата на доставки и да ги обезкуражава да изнасят 
услуги в държави, които експлоатират работници или не работят устойчиво. 
 
Вярваме, че програма за отчетност би била добро решение, тъй като вече няма да са 
необходими санкции, ако всички стандарти и правила относно правата на човека, пазара на 
труда и целите по отношение на околната среда се спазват от самото начало. 

Проблем 1.1.15 

Развиващите се държави нямат собствени индустрии и представляват единствено евтин пазар на труда 

1.1.15.1 O: Вярваме, че тези държави трябва да бъдат подпомогнати чрез програми за интервенция на 
ЕС, за да развият своите производствени възможности. 
 
J: От значение е тези държави да получат отправна точка, за да станат независими, в даден 
момент / това също с течение на времето може да доведе до подобряване на ситуацията с 
миграцията. 

Проблем 1.1.16 

Миграцията на младите хора в ЕС - младите хора имат проблеми с намирането на работа в своите 
държави и заминават за други държави от ЕС, за да намерят нещо по-добро 

1.1.16.1 O: Вярваме, че трябва да се създаде достъпна за всички платформа с възможности за заетост в 
целия ЕС. 
 
J: Платформата може значително да помогне на младите хора, които чакат да напуснат своите 
държави след завършване на обучението си / може да разкрие по-добри възможности. 

 

1.2 Граници 

Проблем 1.2.1 

Редовната и незаконната имиграция трябва да бъде   
ясно дефинирана на общо ниво на ЕС 

1.2.1.1 - липса на насока 

Проблем 1.2.2 

Заявлението за законна миграция може да бъде подадено само в рамките на ЕС, което означава, че 
често се злоупотребява със законодателството за предоставяне на убежище 
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1.2.2.1 - липса на насока 

Проблем 1.2.3 

Frontex не разполага с достатъчно служители, ресурси и отговорности, за да подпомага адекватно 
всички европейски държави 

1.2.3.1 O: Frontex трябва да поеме по-голяма отговорност за защитата на външните граници, като 
отговорността не трябва да бъде предимно на държавите членки.  Служителите на Frontex 
биха могли да бъдат обучени заедно с гранични служители в държавите членки.  Frontex също 
може да си сътрудничи тясно с Европол. 
 
J: Ситуацията по външните граници на ЕС може да бъде управлявана по-ефективно и по-
справедливо, незаконните мигранти биха могли да бъдат по-добре разкривани. 
 

Проблем 1.2.4 

Твърде много бежанци преживяват ситуации, при които хуманитарните стандарти не са спазени 

1.2.4.1 O: Процедурите за обработка на заявки за миграция трябва да се ускорят.  
 
J: Хората, които все още нямат окончателно решение по молбата си, няма да трябва да остават 
в бежански лагери чрез ускоряване на процедурите. 
 
 

Проблем 1.2.5 

Как могат да бъдат предотвратени дейностите на трафикантите на хора, които са незаконни и 
нарушават правата на човека? 

1.2.5.1 O: Необходимо е да съществува по-добра и по-интензивна комуникация с мигрантите в 
страните на произход и страните в преход, където трафикантите на хора са активни. 
 
J: Потенциалните мигранти биха имали по-добра представа за ситуацията, с която ще трябва 
да се сблъскат в Европа, и може да не приемат предложението на трафикантите.  Рисковете по 
миграционните маршрути също трябва да бъдат съобщени по-ясно. 
 

Проблем 1.2.6 

Дъблинската система предотвратява справедливото разпределение на мигрантите в ЕС 

1.2.6.1 O: Дъблинската система трябва да бъде реформирана и мигрантите да бъдат разпределени 
по-равномерно между държавите-членки на ЕС, в зависимост от капацитета и икономическите 
резултати на приемащите страни. 
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J: Културният, икономически и социален капацитет за приемане на тези държави, в които 
пристигат много мигранти, няма да бъде претоварен. 

Проблем 1.2.7 

Няма достатъчно начини за законно кандидатстване за разрешително за работа в ЕС. 

1.2.7.1 O: Необходимо е да съществува система за трудова миграция, която да се основава на 
реалните нужди в ЕС; системата в Канада трябва да послужи като модел.  Трябва също да има 
оферти за професионална квалификация, както и предложения за културна и езикова 
интеграция за мигрантите в ЕС. 
 
J: ЕС ще запълни празнините в заетостта и ще контролира миграцията по-ефективно. 

1.2.7.2 O: Частният сектор трябва да получи повече стимули да поддържа производството в ЕС и по 
този начин да предлага работни места за мигрантите. 
 
J: Това би предложило подобрена основа за контролирана миграция и също така би 
подпомогнало автономията на ЕС. 

Проблем 1.2.8 

В страните на произход липсва реалистична картина на последиците от опитите за миграция към ЕС 

1.2.8.1 O: Трябва да има по-добро образование и комуникация с потенциални мигранти в държавите 
по произход.  Трябва да се използва широк спектър от канали за комуникация, от листовки до 
телевизия и социални медии. 
 
J: Тогава потенциалните икономически бежанци биха имали по-добра и по-реалистична 
представа за ситуацията, с която ще трябва да се сблъскат по пътя на миграцията и в Европа, и 
биха могли да вземат по-информирано решение дали желаят да поемат по пътя към ЕС. 

 

Проблем 1.2.9 

Проблемите със сигурността възникват на националните граници поради проблеми с регулацията и 
липса на информация, която се предоставя на мигрантите (както в тяхната страна на произход, преди 
да я напуснат, така и когато пристигнат на границата, която желаят да прекосят). Освен това хората, 
които пристигат на границата днес, не винаги се третират по хуманен начин 

1.2.9.1 O: ЕС трябва да осведоми в страната на произход икономическите мигранти, които търсят по-
добър живот (т.е. без военните бежанци) за реалността в новата държава (управление на 
очакванията).  ЕС трябва също така да инвестира в инфраструктура в държавата на заминаване 
и в качеството на живот на хората, които искат да избягат. 
 
J: Чрез изграждане на училища и болници и предлагане на помощ в селското стопанство 
(осигуряване на чиста питейна вода, помощ за засаждане на дървета ...) страната на произход 
става по-интересна. Това ще доведе до по-малко хора на границите и по този начин ще се 
намалят конфликтите относно безопасността. 

1.2.9.2 O: Специално за икономическите мигранти ЕС трябва да организира в страната на заминаване 
възможността за проверка на граждани (по отношение на уменията, биографията и т.н.), за да 
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се определи кой има право да дойде и работи в ЕС. . Тези критерии за проверка трябва да 
бъдат обществено достояние и всеки да може да се консултира с тях.  Това може да се 
реализира чрез създаване на (онлайн) Европейска агенция за имиграция. 
J: По този начин хората не трябва да преминават нелегално границата.  Потокът от хора, които 
влизат в ЕС, ще бъде контролиран и това ще доведе до намаляване на натиска по границите. 
Също така, тази Европейска агенция за имиграция би могла да вземе предвид предпочитаната 
страна, на която бежанецът би искал да отиде (доколкото е възможно). 

Проблем 1.2.10 

Съществуват малко законни или хуманни начини военните бежанци да влязат в ЕС, въпреки че имат 
право на това 

1.2.10.1 O: ЕС трябва да гарантира, че политиката за посрещане на всяка граница е една и съща, като 
зачита правата на човека и гарантира безопасността и здравето на всички бежанци (например 
бременни жени и деца). Вероятно в сътрудничество с Frontex.  Ако държавата не може да 
подсигури това, ЕС трябва да я накаже или дори временно да поеме контрол над част от нея, 
за да могат бежанците безопасно да преминат през нея (тоест „бяла транзитна зона“ за 
преминаване, а не за установяване). 
J: За да се предотвратят неравенствата в подходите на границите, както се случва в момента и 
човешките права се нарушават. 

Проблем 1.2.11 

Днес държавите членки имат твърде много правомощия, което понякога възпира Frontex да извършва 
работата си правилно.  Например Frontex не може да предоставя хуманитарна помощ, когато 

държавата членка не я приема или не я поиска 

1.2.11.1 O: ЕС трябва да разшири своето законодателство и да предостави повече правомощия и 
независимост на Frontex.  Със сигурност обаче ЕС трябва да наложи повече контрол и да 
изисква пълна прозрачност във функционирането на Frontex, за да се избегнат злоупотреби. 
J: Това е важно, за да се гарантира, че правата на човека се зачитат на границите, независимо 
кои партии са на власт (например държави с крайно десни партии на власт).  Самата 
организация Frontex също трябва да бъде контролирана и проверявана, за да се предотврати 
корупция или други злоупотреби в нейните рамки. 

Проблем 1.2.12 

По някакъв начин (и неволно) работата на  спасителните кораби на НПО води до отправяне на 
объркващо послание към бежанците и дори им дава фалшива надежда.  Това е така, защото от една 

страна, те спасяват мигранти, но от друга страна тези мигранти може да бъдат арестувани при 
пристигането си. Освен това, като действат самостоятелно, НПО демонстрират липса на единство във 

своите визия и политика.  

1.2.12.1 O: ЕС трябва да направи неправителствените организации излишни, като им попречи да 
действат самостоятелно.  Самият ЕС е длъжен да спасява животи и трябва да действа по 
хуманитарен начин.  Неправителствените организации трябва да работят по поръчка на ЕС, а 
не сами. 
J: Това е важно, за да се създаде за мигрантите добър баланс между хуманитарна помощ и 
реалистичен поглед върху това какво конкретно могат да очакват. 
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Направление 2: ЕС като международен партньор 

2.1 Етична перспектива към търговията и отношенията 

Проблем 2.1.1 

Настоящата практика включва рискот неетични придобивания, включително суровини (например лоши 
условия на труд и детски труд) 

2.1.1.1 O: Сътрудничество с частния сектор и доставчиците в съответните държави, така че проблемът да 
бъде решен в неговия източник. 
 
J: Няма обосновка 

2.1.1.2 O: Осигуряване на социални условия за децата, включително образование, например чрез 
безплатно училище, в държавите, в които съществува детски труд.  
 
J: Подобряване на социалните условия на децата. 

Проблем 2.1.2 

Потребителите в ЕС не са запознати с отрицателното въздействие, което възниква от тяхното 
потребление на вносни стоки от трети държави (например последиците за околната среда и условията 

на труд)  

2.1.2.1 O: Схеми за сертифициране, които могат да информират потребителите за околната среда и 
условията на труд (например етичните производствени методи/еко оценка). 
 
J: Сертификатите подпомагат информираността на потребителите, когато са опростени и видими. 

2.1.2.2 O: Да се наблюдава търговския обмен между държавите и да се гарантира, че етичните ценности 
се спазват. 
 
J: Няма обосновка 

Проблем 2.1.3 

Възможността на ЕС за преговори по търговски споразумения намалява  

2.1.3.1 O: Развиване на по-силни отношения с развиващите се икономики, както и с други държави. 
 
J: В дългосрочен план развиване на търговско сътрудничество, като се действа директно с 
държавите. 

2.1.3.2 O Основаване на търговските споразумения с Китай върху международни споразумения и 
договори. 
 
J: Няма обосновка 

Проблем 2.1.4 
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Осигуряване на доставка на продукти (през периоди на недостиг) 

2.1.4.1 O: Например чрез квота за продукти, когато се наблюдава недостиг. 
 
J: - 

2.1.4.2 O: Например, осигуряване на електроника и продукти в здравеопазването / ваксини от първа 
необходимост. 
 
J: -  

2.1.4.3 O: Осигуряване на собствено производство на продукти от първа необходимост в ЕС през 
периоди на недостиг. 
 
J: -  

Проблем 2.1.5 

Повишен риск, когато ЕС работи с държави извън ЕС, в които има корупция 

2.1.5.1 O: Осигуряване на контрол, данъци и санкции срещу корупцията. 
 
J: -  

2.1.5.2 O: При търгуване с държави, в които има корупция, от основно значение е всички страни да 
разбират задълбочено рамката на споразумението. 
 
J: -  

2.1.5.3 O: Търговските споразумения трябва да се спазват, когато се търгува с държави с наличие на 
корупция, така че парите да се разпределят съобразно споразумението. 
 
J: -  

Проблем 2.1.6 

ЕС  активно търгува с държави, които не спазват екологичните споразумения 

2.1.6.1 O: По-високо данъчно облагане на държавите, които не спазват екологичните стандарти. 
J: -  

2.1.6.2 O: Уверяване, че екологичните споразумения се спазват от развиващите се държави и че както 
споразуменията, така и развиващите се държави са подпомагани от ЕС. 
 
J: -  

2.1.6.3 O: Съзнателно осведомени потребители в ЕС. 
 
J: -  
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2,2 Международни действия в областта на климата 

Проблем 2.2.1 

Гражданите и организациите не знаят какво прави ЕС по отношение на климата 

2.2.1.1 O: Създаване и укрепване на връзките между ЕС и местните институции. 
 
J: Европейските действия да станат по-конкретни и да се позволи на местните участници да 
използват по-добре европейското финансиране.  

2.2.1.2 O: Да се общува по-пряко с европейските граждани чрез специален канал (например чрез 
репортажи, различни медии), за да се информира политиката на ЕС в областта на климата и 
конкретните проекти и осъществяваните инициативи. 
 
J: Да се гарантира, че гражданите имат ясна визия за ролята и действията на ЕС, особено по 
отношение на климата. 

2.2.1.3 O: Да се публикуват повече статистически данни за емисиите от различни сектори на ЕС и да се 
направят по-видими (например чрез гореспоменатия канал). 
 
J: За да могат да се вземат по-информирани решения. 

Проблем 2.2.2 

Отпадъците се изнасят в най-бедните региони на ЕС и извън него 

2.2.2.1 O: По-строги мерки и контрол за ограничаване на този износ, засилено сътрудничество между 
националните надзорни сили за борба със злоупотребите с околната среда. 
 
J: Избягване на отпадъци в природата, които вредят на околната среда, особено замърсяването 
на крайбрежието. 

2.2.2.2 O: Насърчаване на по-добра повторна употреба на отпадъците, включително създаване на 
енергия (биогаз). 
 
J: По-малко отпадъци, повече чиста енергия. 

2.2.2.3 O: Повече рециклиране 
 
J: Намалява количеството суровини, необходими за производството на стоки. 

2.2.2.4 O: Намаляване на опаковките и подпомагане на малките предприятия да създават по-
екологични опаковки (уреди). 
 
J: Малките предприятия изпитват повече затруднения с приспособяването в сравнение с 
другите. 

Проблем 2.2.3 

В ЕС има много иновации, но те не са достатъчно споделени, възпроизвеждани и разпространени 
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2.2.3.1 O: Създаване на единно пространство за европейските компании, което да им позволи да 
популяризират екологично отговорни продукти и услуги, както и да обменят знания. 
 
J: За да може да се напредва по-ефективно към същите цели и да се възпроизвежда това, което 
отбелязва резултати. 

2.2.3.2 O: Създаване на европейски академичен консорциум, специално свързан с екологичните 
иновации. 
 
J: Иновациите да могат да се споделят по-ефективно и открито. 

2.2.3.3 O: Развитие на Европейския съвет за иновации. 
 
J: Активиране на синергии и укрепване на сътрудничеството. 

2.2.3.4 O: Улесняване на трансфера и обмена на екологични технологии към развиващите се държави 
(в рамките на търговски или дипломатически споразумения). 
 
J: Няма обосновка 

Проблем 2.2.4 

Компаниите се преместват в държави, в които производството е най-евтино, дори когато екологичните 
стандарти се спазват в по-ниска степен 

2.2.4.1 O: Данък пропорционален на условията (екологично и трудово право) на производството. 
 
J: Компенсиране на спестяванията, направени чрез преместване и повишаване на 
конкурентоспособността на местните продукти. 

2.2.4.2 O: Създаване на по-строги правила за санкциониране на компаниите, които използват тези 
практики. 
 
J: Разубеждаване на компаниите. 

Проблем 2.2.5 

Вносът в ЕС на много продукти и суровини има сериозно въздействие върху околната среда 

2.2.5.1 O: Увеличаване на дела на минералните руди и суровини, добивани в ЕС. 
 
J: Да се намали зависимостта на ЕС от държави с по-ниска екологична ориентация и етични 
норми. 

2.2.5.2 O: Насърчаване на разработването на по-екологични методи за добив. 
 
J: Да се намали въздействието на този добив, в ЕС или извън него. 

2.2.5.3 O: Засилване на сътрудничеството с държавите износителки, за да се гарантира, че отговарят на 
екологичните, етичните стандарти и че техните продукти отговарят на европейските стандарти 
за безопасност (етикет CE, създаване на нов, по-гъвкав и по-добре уважаван стандарт). 
 
J: Ограничаване на количеството продукти, които не отговарят на нито един стандарт. 
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Проблем 2.2.6 

Нашето потребление в Европа създава значителни емисии в чужбина 

2.2.6.1 O: Стартиране на мораториум върху потреблението на енергия от цифрови услуги и регулиране 
на особено ненаситни и некритични употреби като криптовалути инезаменими токени (NFT). 
 
J: Цифровите услуги представляват нарастващ дял от европейските емисии, особено след като 
сървърите понякога се захранват от неекологична/незелена електроенергия. 

2.2.6.2 O: Укрепване на данъчните механизми и премии, за да се насърчи потреблението с по-ниски 
емисии. 
 
J: Ускоряване на прехода към по-екологично потребление, като същевременно се защитят 
широките класи. 

Проблем 2.2.7 

Ние внасяме голяма част от нашата енергия (особено изкопаеми) от държави извън ЕС 

2.2.7.1 O: По-нататъшно развитие на възобновяема електроенергия (слънчева, вятърна, водна енергия,  
биогаз, произведен от отпадъци) в рамките на ЕС. 
 
J: Възобновяемата енергия често може да се произвежда на място, с по-малко въздействие. 

2.2.7.2 O: Стартиране на европейски дебат относно ядрената енергия. 
 
J: Ядрената енергия е нисковъглеродна и безопасна енергия, въпреки че е съпроводена от 
проблеми с отпадъците. 

2.2.7.3 O: Създаване на европейски лидер в областта на производството на зелена електроенергия 
(зелена електроенергия Airbus). 
 
J: Европа да бъде начело на иновациите в областта, износ на чисти технологии и 
електроенергия. 

2.2.7.4 O: Позволяване на по-добър трансфер на енергия в рамките на Европейския съюз (газопровод и 
други). 
 
J: Да се намали зависимостта на ЕС от вноса на енергия. 

2.3 Утвърждаване на европейските ценности 

Проблем 2.3.1 

Гласуването с квалифицирано мнозинство води до принуждаване на страните от малцинството да 
подкрепят решението на мнозинството  

2.3.1.1 O: Преглед на ценностите и нормите, за да се гарантира съсобственост на идеята във всички 
държави членки.   
 
J: Ако всеки се чувства част от Европейския съюз, той също ще бъде готов да изпълни своята 
роля. 



 

Панел 4 сесия 2 - 20 

Европейски граждански панел 2: „ЕС в света / Миграция“ 

Проблем 2.3.2 

Липса на знания и погрешни схващания за това какво включва членството в ЕС.  
Националните власти не се грижат достатъчно да направят ЕС по-видим за собствените си граждани 

2.3.2.1 O: По-често прилагане на този вид процеси (Конференцията за бъдещето на Европа, в която 
участваме) на ниво ЕС. 
 
J: Този вид демократични процеси противодействат на негативните новини за ЕС. 
 Освен това предотвратява гражданите да формират мнение, че политиците не смятат за важно 
гражданите да знаят какво се случва.  

2.3.2.2 O: Препоръчваме ЕС да комуникира директно с европейските граждани посредством специален 
канал или комуникационен отдел.  Информация за реализирани конкретни проекти и 
инициативи.  
 
J: За да могат гражданите да получат ясна представа за това какво прави ЕС, те се нуждаят от 
лесно достъпна информация. 

Проблем 2.3.3 

Липсва доверието, че ценностите на ЕС са гарант за правата на човека, когато ЕС не решава проблемите 
в рамките на ЕС 

2.3.3.1 O: Ние като граждани препоръчваме ЕС да създаде „каталог от глоби и ограничения на 
привилегиите за членство“, за да се справи с нарушенията на ценности или други общи 
споразумения.  
 
J: В някои държави членки съществуват проблеми с демокрацията. Те трябва да бъдат 
разрешени, преди ЕС да може да насърчава демокрацията в страни извън ЕС.  Държавите 
членки трябва да спазват задължителните демократични принципи, за които ЕС се застъпва.  

2.3.3.2 O: Ние като граждани препоръчваме ЕС да прилага санкции срещу държавите-членки, 
нарушаващи правата на човека.  Държавите-членки трябва да бъдат единни по отношение на 
санкцията. 
J: 

Проблем 2.3.4 

Ценностите, които ЕС отстоява, и действията на ЕС по външните граници не съвпадат 

2.3.4.1 O: ЕС трябва да осигури съвместна сигурност по границите на ЕС в съответствие с принципите и 
ценностите на ЕС.  Тоест да се зачитат правата на човека, независимо какво се случва по 
външните граници. 

2.3.4.2 O: ЕС трябва да насърчава сътрудничеството между националните армии на различни държави 
от ЕС и личния състав на Европейския съюз. 

2.3.4.3 O: Препоръчваме ЕС да обезопаси границите, като същевременно защитава регулираната 
миграция. 
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Направление 3: Силен ЕС в един мирен свят  

3.1. Сигурност и отбрана 

Проблем 3.1.1 

Променящата се глобална политическа ситуация изисква промяна в политиката на сигурност 

3.1.1.1 O: Препоръчваме да се формира европейска армия като допълнение към съществуващите 
стратегии и структури на НАТО.  
 
J: ЕС ще бъде оправомощен да преследва специфични (европейски) интереси на политиката за 
сигурност, независимо от НАТО. 

Проблем 3.1.2 

Европейските въоръжени сили не се формират и създават в рамките на ясно дефиниран и съгласуван 
процес 

3.1.2.1 O: Препоръчваме да се преструктурира настоящата (европейска) архитектура за сигурност и да 
се прехвърлят съществуващите финансови ресурси към по-ефективни военни формирования. 
J: Наличните ресурси за военни проекти трябва да се използват ефикасно и ефективно – също 
така трябва да могат да се осигурят повече финансови ресурси за граждански задачи. 

Проблем 3.1.3 

Европейските въоръжени сили съществуват в партньорски отношения със съществуващите структури 
на НАТО и работят заедно с тях 

3.1.3.1 O: Препоръчваме разработването и изграждането на бъдещи европейски въоръжени сили в 
координация с НАТО. 
J: Също така в бъдеще тясното сътрудничество с НАТО и неевропейските държави от НАТО е от 
голямо значение. Това се основава както на практически причини, така и на обща ценностна 
основа. 

Проблем 3.1.4 

Създаването на европейски въоръжени сили служи за отбраната на държавите-членки на ЕС 

3.1.4.1 O: Препоръчваме европейските въоръжени сили да се използват само за отбранителни цели и 
да се изключва агресивното военно поведение. 
J: Европейският съюз ще бъде оправомощен да реагира ефективно на външни заплахи от 
различен вид. 

 

3.2. Вземане на решения и външна политика на ЕС  

Проблем 3.2.1 
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Съществуват твърде много решения, взети с единодушие и това възпира напредъка и ефективността 

на Европейския съюз 

3.2.1.1 O: Препоръчваме на Европейския съюз да спре да използва единодушието за толкова много 
решения и да го използва само за някои, малко на брой, съществени и неспешни въпроси. 
 
J: Търсенето на минимален общ знаменател може да наруши ефективността на взетите 
решения и да ги забави или дори блокира. 

3.2.1.2 O: Освен това препоръчваме, с цел прилагане на Насока 1, ЕС да укрепи своите демократични 
структури, като например ролята на Европейския парламент в тези процеси. 
 
J: Единодушието причинява ситуации, в които отделните държави членки могат да блокират 
процеса на вземане на решения за получаване на индивидуални ползи или за по-нататъшни 
двустранни отношения. 

Проблем 3.2.2 

Някои държави членки не спазват договорите и законите на Европейския съюз, като по този начин 
предотвратяват неговото развитие и подкопават неговите принципи 

3.2.2.1 O: Препоръчваме на Европейския съюз да засили способността си да санкционира държави 
членки или трети държави, както и да се уверява, че тези санкции се прилагат. 
 
J: ЕС има добре дефинирани принципи и ценности и споразумения, които формират неговата 
основа и които, ако не бъдат следвани, ще отслабят неговата същност. 

 

3.3. Съседни страни и разширяване 

Проблем 3.3.1 

Единодушното вземане на решения в рамките на ЕС е дълъг и често труден процес на вземане на 
решения, който не е ефективен и почти систематично блокира интеграцията на нови държави в ЕС  

3.3.1.1 O: Предлагаме да се промени режимът на вземане на решения в рамките на ЕС, така че всички 
решения да се вземат с квалифицирано мнозинство.  След като тази промяна бъде направена, ЕС 
ще може да проучва молбите на нови държави за присъединяване към ЕС и да ги представя за 
гласуване с квалифицирано мнозинство. 
 
J: Това предложение със сигурност ще рационализира решенията за разширяване на ЕС, като 
постигне повече консенсус чрез гласуване с квалифицирано мнозинство,  представляващо 
мнението на най-големия брой държави членки. 

3.3.1.2 O: Предлагаме държавите членки да дефинират ясно заедно обща визия за бъдещето на Европа 
по отношение на разширяването на ЕС към други съседни държави. 
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J: Това предложение е важно, защото не само ще повиши легитимността и доверието в ЕС, но и 
ще хармонизира мненията на различните държави членки по отношение на заявленията за 
интеграция на ЕС. 

Проблем 3.3.2 

Функционирането на ЕС (закон за вето, правила за интеграция в ЕС) не е достатъчно прозрачно и 
гражданите имат твърде малко познания и им липсва информация по тези теми, най-вече защото 

медиите не говорят достатъчно за това 

3.3.2.1 O: Предлагаме да се създаде европейско гражданско образование в държавите-членки, така че 
гражданите да получат повече знания за ЕС и неговото функциониранеи да възприемат 
европейските ценности.  Това европейско гражданско образование трябва да бъде предложено 
от институциите на ЕС и след товаприето в различните държави-членки. 
 
J: Това предложение е важно, тъй като би направило възможно развитието на истинско 
европейско усещане за принадлежност към ЕС и би направило организацията по-конкретна. 

3.3.2.2 O: Предлагаме да се развива присъствието на ЕС в социалните мрежи, особено за достигане до 
по-млада аудитория и за избягване на дезинформация в медиите. 
 
J: Това предложение е важно, защото ще подобри видимостта и прозрачността на ЕС и неговото 
функциониране. 

Проблем 3.3.3 

Някои държави-членки понякога са обект на хибридни заплахи (политически, икономически, социален 
натиск) от съседни държави, а липсата на единна реакция прави целия ЕС по-уязвим 

3.3.3.1 O: Предлагаме ЕС да използва по-широко търговската си тежест в дипломатическите отношения 
със съседните държави, за да попречи на определени държави членки да бъдат подложени на 
двустранен натиск от тяхна страна. 
 
J: Това предложение е важно, тъй като ЕС трябва да бъде по-силен, по-бърз и по-подкрепящ в 
своите позиции и решения, когато става дума за една от неговите държави членки. 
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Поток 4: Миграцията от човешка гледна точна 

 

4.1 Справяне с причините за миграцията 

Проблем 4.1.1 

Страните на произход на мигрантите нямат достатъчно подкрепа, за да се справят с проблемите, които 
водят до нея  

4.1.1.1 O: Препоръчваме ЕС да подкрепи финансово страните на произход, за да засили тяхното 
икономическо и политическо развитие, но винаги да анализира всеки случай поотделно и да 
вземе предвид спецификата на всяка държава. Експертите трябва да определят държавите, в 
които тези действия биха могли да бъдат извършени, и да ръководят действията, които ще бъдат 
разработени на място.  Трябва да има сътрудничество и с НПО, работещи на място, за да 
помогнат за целевото насочване на помощта, тъй като те познават добре ситуацията и 
гражданите. 
 
J: Голяма част от икономическа миграция се случва, защото местните граждани не вярват в 
качеството на живот, което имат или ще имат в страните на произход, така че е необходимо да 
се инвестира в насърчаване на заетостта, за да се подобри качеството им на живот и да се 
избегне необходимостта от миграция.  Миграционните теории са кръгови и повечето хора биха 
искали да се върнат обратно, когато ситуацията в техните държави се стабилизира, тоест 
подобряването на този аспект би улеснило, от една страна, хората да не емигрират, а от друга, 
тези, които вече са емигрирали ще могат да се върнат към своята страна на произход. 

4.1.1.2 O: Препоръчваме да се установи връзка между подкрепата за миграцията в странитена произход 
и политиките за разширяване на ЕС с граничните държави. 
 
J: За да се постигне ефективно сътрудничество между държавите, в които има коридори на 
миграция (като Сърбия или подобни), с тях трябва да се поддържат силни отношения.  Това са 
държавите, през които преминават мигранти, за да стигнат до Европейския съюз от други 
държави и които понякога прилагат прекалено ограничителни мерки спрямо мигрантите. За 
съжаление, те не винаги достигат стандартите на ценностите по отношение на правата на човека, 
които Европейският съюз защитава. 

4.1.1.3 O: Препоръчваме също справяне с миграцията между държавите от самия ЕС, което 
представлява критичен проблем. 
 
J: След приноса на една от другите групи, сме съгласни, че в някои държави има изтичане на 
мозъци от едни държави към други. Трябва да се въведат мерки за спиране на този ефект, когато 
е необходимо, но винаги гарантирайки свободата на движение на гражданите на ЕС. В този 
смисъл, за да има ефективна външна политика, е важно да се гарантира спазването на общи 
стандарти в 27-те страни от Европейския съюз. 

Проблем 4.1.2 

Понастоящем миграцията, която има дълбок кръгов характер,  няма регламент, нито обща 
законодателна рамка в 27-те държави-членки по отношение на образованието и пазара на труда 
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4.1.2.1 O: Препоръчваме на ЕС да разполага с модел, който улеснява образованието и обучението на 
мигрантите, за да благоприятства завръщането им в техните страни на произход и винаги да 
гарантира, че животът им не е в опасност в тези държави. Важно е да ги образова, да увеличи 
ресурсите на тези държави и да защитава бежанците, като ги подпомага в процеса на усвояване 
на нови умения. 
 
J: ЕС има силна позиция и не трябва да омаловажава другите държави; трябва да предлага 
определени приноси.  Ако искаме да подкрепим и стимулираме икономиката или 
образованието на страната на произход, трябва да го направим интелигентно, за да имат 
гражданите възможност да се еманципират, държавите да могат да бъдат независими и да 
решат дали искат да си сътрудничат допълнително с Европейския съюз или не. 

4.1.2.2 O: Препоръчваме на Европейския съюз да работи върху изпити на общо ниво за всички държави 
в ЕС и извън него, като по този начин ще се облагодетелстват както мигрантите, така и самите 
държави. 
 
J: Важно е, за да се улесни достъпът до пазара на труда, да има еквивалентност в 
образователните степени и удостоверения, които предоставят достъп до заетост.  Днес 
валидирането не е лесен процес и трябва да се опрости, тъй като е загуба на време. Необходими 
са специфични курсове, които да служат като връзка и адаптация между една държава и друга. 

4.1.2.3 O: Препоръчваме да се работи върху обща трудова рамка, за да се гарантира стабилност в 
рамките на Европейския съюз.  
 
J: В Европа има държави с много високи миграционни квоти, защото са изправени пред ситуация, 
която отговаря на икономическа миграция. Източноевропейските страни обаче не са изправени 
пред тази ситуация, затова решението може да бъде унифициране  на трудовото 
законодателство на европейско ниво. Това включва, наред с други неща, премахване на 
разликата в заплащането при изпълнение на подобна работа. 

4.1.2.4 O: Препоръчваме на Европейския съюз да инвестира в модел, подобен на „EURES“, но фокусиран 
върху трети държави.  
 
J: Евтината работна ръка, трафикът на хора с цел работа и несигурните условия на труд са основен 
проблем както в рамките на Европейския съюз, така и извън него, затова търсенето на прозрачен 
механизъм, който обединява интересите на компании, държави и граждани, би било полезно за 
подобряване на тази ситуация.  

Проблем 4.1.3 

Няма стратегия за реагиране на миграция, породена от климатични фактори 

4.1.3.1 O: Препоръчваме да се работи върху специфичен протокол за действие за борба с изменението 
на климата, който разглежда проблема от гледна точка на миграцията, породена от климата.  
 
J: Държавите от Европейския съюз (не изключително) са по определен начин отговорни за тези 
климатични катастрофи и трябва да прилагат мерки, насочени към намаляване на 
замърсяването и изменението на климата, като по този начин допринасят за избягване на 
необратими ситуации, водещи до климатични миграционни кризи. Ролята на младите хора е 
изключително важна в този момент. 
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4.1.3.2 O: Препоръчваме на Европейския съюз да помисли какво представлява миграционната криза и 
предварително да определи критерии, които позволяват кризите да се разграничат едни от 
други и да се действа адекватно.  
 
J: Думата „криза” понякога се използва твърде леко, понякога дори с цел да предизвика страх.  
Тази погрешна преценка се използва и от трети държави, за да оказват натиск върху Европейския 
съюз, като използват хората като щит за собствена изгода. 

Проблем 4.1.4 

Съществуват предразсъдъци и стереотипи към мигрантското население, страдащо от бедност 

4.1.4.1 O: Препоръчваме работа с насоченост премахване на стигмата. 
 
J: Една от причините, поради които едни държави привличат повече мигранти от други, е образът 
на миграцията във всяка една от държавите.  За да се получи по-хомогенно разпределение, би 
било необходимо да се работи върху премахване на стригмата като концепция.  Освен това 
съществува известна липса на толерантност към чужденците и не всички държави имат подход, 
насочен към правата на човека. 

 

4.2. Хуманни съображения 

Проблем 4.2.1 

Липса на солидарност между държавите-членки на Европейския съюз по въпроси, свързани с 
миграцията 

4.2.1.1 O: Препоръчваме прилагането на обща миграционна политика в Европейския съюз.  
 
J: Държавите-членки на Европейския съюз имат твърде разнообразна миграционна политика.  
Някои от тях използват проблема с миграцията като инструмент за предизвикване на страх, 
други са добри в интегрирането на мигрантите и наблягат на положителните аспекти на 
миграцията. 
 
Няма съгласувани, съвместни действия по въпроса за бежанците. 
 
Необходими са два вида действия: 
1 Проактивна политика: формиране на обща политика на ЕС относно миграцията.  Показване на 
положителния аспект на миграционните движения (например по отношение на европейския 
пазар на труда). 
 
2 Проактивен подход към проблема с миграцията: т.е. Справяне с проблема с бежанците.  
Държавите, изправени пред това предизвикателство, не трябва да бъдат оставяни сами. Самите 
бежанци имат нужда от реална помощ и съвместни, единни действия в тази област все още на 
мястото им на произход.  Действия, преди хората да решат да се преместят. 
 
Инициативата за интеграция вече е необходима на границите на държавите, до които достигат 
бежанците. 
 
Миграционната политика е много сложен и всеобхватен въпрос, всичките й нива трябва да 
бъдат внимателно обмислени. 
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Необходимост от преодоляване на пропастта между държавите членки, така че 
икономическите мигранти или бежанците да не избират само определени държави като своя 
крайна дестинация.  Всички държави трябва да бъдат еднакво привлекателни в това 
отношение, за да има равномерно разпределение на новодошлите. 
 
По избор: Гласуването като метод за вземане на решения.  Дали обаче е добро решение?  
Принуждаването на държава членка да предприеме наложени действия може да породи 
конфликт.  Как могат да бъдат съгласувани интересите на всички държави членки?  Необходим 
е компромис. 
 
Необходимостта от отчитане на възможностите за приемане на нови хора в местната 
инфраструктура: училище, местоживеене, месторабота.  Държавите трябва да получат 
адекватна подкрепа, за да могат да извършват подобни дейности. 

4.2.1.2 O: Препоръчваме изпълнението на дейности в държавите членки, насочени към образованието 
и повишаване на общественото съзнание в областта на миграцията. 
 
J: В много държави членки съществува липса на социално съзнание, например в контекста на 
това каква е разликата между мигрант и бежанец. 
 
Това, което хората не осъзнават, е, че миграцията има и положителна страна, например за 
икономиката. 

Проблем 4.2.2 

Трафикът на хора като организиран бизнес, водеща до животозастрашаващи ситуации и често смърт 

4.2.2.1 O: Препоръчваме създаването на обща и координирана информационна политика в ЕС, 
насочена към страните на произход на хора, които могат да станат жертви на трафиканти. 
 
J: Необходими са обширни информационни дейности за хората, засегнати от бежанската криза 
– информация: какво ги очаква, къде ще отидат, как могат да се справят там и каква подкрепа 
ще получат в страната на местоназначението си. 
 
Дипломатически действия. По-активни действия от страна на Европейския съюз. 
 
Диалог със страните от Африка и Близкия изток. 
 
Хората, засегнати от бежанската криза, не са запознати какво ги очаква по време на трафика.  
Често бежанците се озовават в страна, различна от тази, в която са искали да отидат. 
 
Бежанците са принудени да останат нелегално в дадена страна.  Така те са принудени да 
нарушават закона.  В същото време те са застрашени ако се върнат в страната, от която са 
избягали с големи усилия и риск. 
 

4.2.2.2 O: Препоръчваме ревизия на Дъблинската конвенция.  Действия повече на европейско ниво, а 
не на равнище държави членки. 
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J: Добре ли се изпълняват договореностите, които вече имаме?  Трябва да ги актуализираме 
във връзка с настоящата ситуация. 

4.2.2.3 O: Препоръчваме организирано създаване на легални, хуманитарни пътища и начини  за 
транспортиране на бежанци от кризисни райони. 
 
В същото време е необходимо да се създадат критерии, позволяващи да се провери дали 
пристигането им в Европейския съюз е оправдано.  Списък с приоритетни действия. 
 
J: Липсата на такива легални транспортни коридори води до трафик. Европейският съюз трябва 
да управлява кризата, за да намали трафика. 
 

4.2.2.4 O: Препоръчваме ускоряване на процедурите за предоставяне на убежище. 
Осигуряване на безопасно връщане в страната на произход, ако има реална необходимост от 
изпращане на лицето обратно. 
Осигуряване на охрана на мястото, където изпратеното лице трябва да се върне. Уверяване, че 
лицето иска да бъде върнато, безопасно ли е за него, при какви условия се връща?  Трябва да 
се провери, че има някакъв шанс за интеграция, за да не се изпращат хора, които не желаят да 
се върнат в страната си на произход. 
 
J: Процедурите по осигуряване на убежище са твърде дълги. Понякога в такива търсещи 
убежище семейства се раждат деца извън страната на произход.  Хората се връщат на места, 
които не са безопасни за тях. 
 

4.2.2.5 O: Препоръчваме да се постави по-голям акцент върху активната борба с трафика на хора. 
Укрепване на международната сигурност и разузнаване в тази област на дейност.  Повече 
финансиране за институции като Европол и други агенции.  Необходимост от специализирани 
институции, занимаващи се с трафика на хора през границите. 
 
J: Такива институции биха могли да контролират и унищожат нови коридори за трафик.  
Превантивните действия като приоритет. Съществуващите мерки достатъчни ли са? Трафикът 
на хора непрекъснато се извършва в големи мащаби, постоянно се създават нови коридори за 
трафик.  Текущите дейности изглеждат неефективни. 

Проблем 4.2.3 

Бежанските лагери са фиктивно, неефективно действие по отношение на нуждите на хората, които 
трябва да напуснат страната си поради кризата 

4.2.3.1 O: Препоръчваме да се предприемат действия на глобално ниво, а не само на ниво ЕС.  
Сътрудничество с държавите по света.  Мрежа от добре функциониращи центрове, в които 
хората имат добри условия, в които остават за кратък период от време и в които получават 
конкретна помощ, за да се интегрират бързо и да започнат нов живот. 
 
J: По-бързите процедури за интеграция биха били от полза, ако лицата могат да получат 
официален статут. 
 
Бежанските лагери са ужасни места. 
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Докато хората, бягащи от страни, застрашени от криза, нямат официален статут, те не могат да 
се интегрират правилно или дори да научат езика на дадена страна. 
 
Само когато дадем шанс за истинска интеграция, можем да кажем дали човек се интегрира или 
не и едва тогава можем да вземем решение за евентуално връщане в страната на произход. 
 

 

4.3. Интеграция 

Проблем 4.3.1 

Пространствената сегрегация на мигрантите затруднява адаптирането и на двете страни.  
Този проблем засяга особено бежанците 

4.3.1.1 O: Във всички държави трябва да бъде осигурена тясна индивидуална подкрепа за мигрантите 
по време на интеграцията. 
 
J: Този съпровод гарантира, че мигрантите имат възможност да допринесат за приемащото 
общество, особено като си намерят работа. 

4.3.1.2 O: На мигрантите трябва бързо да се предлагат езикови курсове. 
 
J: Езиковите умения са предпоставка за участие в обществото и за изграждане на лични 
взаимоотношения. 

4.3.1.3 O: Не трябва да има повече „гета“; мигрантите трябва да живеят разпределени.  По-специално 
училищата трябва да бъдат по-добре смесени. Трябва да се оцени опитът с неуспешната 
интеграция на ромите; трябва да се извлекат поуки. 
 
J: Съвместният живот в общи квартали улеснява взаимната интеграция. 

4.3.1.4 O: Бежанците трябва да бъдат подпомагани да се установят там, където съществува подходяща 
възможност за работа.  За тази цел трябва да се създаде платформа, с която профилите на 
квалифицираните работници измежду бежанците и регионалното търсене на квалифицирани 
работници могат да бъдат регистрирани и свързани. 
 
J: Мигрантите живеят по-разпръснати в ЕС; не се създават гета.  Приемните общности също 
имат ползи.  По този начин трафикът на хора е намален. 

Проблем 4.3.2 

Съществуват твърде малко възможности за редовна миграция 

4.3.2.1 O: Процедурите за молбите за убежище трябва да се ускорят.  Качеството на изпитните 
процедури обаче трябва да остане гарантирано.  Следователно на властите трябва да се 
предостави повече персонал.   ЕС трябва да се поучи от ефективните процедури за скрининг на 
САЩ. 
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J: Търсещите убежище лица напускат лагерите по-бързо.  Търсещите убежище лица, които са 
приети, могат да бъдат интегрирани по-бързо. 

4.3.2.2 O: Следните единни изисквания за законна миграция трябва да се прилагат в ЕС: 
Езикови умения на целевия език или английски на ниво B 1 или B 2 при влизане или 
задължителни езикови курсове след влизане + професионални квалификации, които са 
очевидно необходими в ЕС (квалификациите трябва да бъдат проверени) + лично изявление за 
целта и предвидената продължителност на миграцията 
 
J: Постижимите формализирани условия водят до намаляване на нелегалната миграция.  
Еднаквостта на изискванията предотвратява конкуренцията между страните-членки на ЕС. 

Проблем 4.3.3 

Широко разпространеното схващане сред населението, че запазването на собствената култура се 
разбира като съпротива срещу културата-домакин 

4.3.3.1 O: Трябва да се създадат възможности за лични срещи. 
 
J: Промяната на отношението идва само в резултат на конкретно преживяване. 

4.3.3.2 O: Разказите за постигнат успех на добре интегрирани мигранти трябва да се разпространяват, 
в идеалния случай не чрез кампании, а чрез събития, при които мигрантите разказват своята 
лична история. 
 
J: Изискват се начини за информиране на хората, които също ги докосват емоционално.  Това е 
предпоставка за промяна на отношението. 

4.3.3.3 O: Трябва да се помисли как изрично да се достигне до хората с негативно отношение към 
мигрантите. 
J: Събитията за междукултурен обмен обикновено достигат само до хора, които така или иначе 
се интересуват от срещи с хора с миграционен произход.  Предизвикателството е по-скоро да 
се достигне до хората, които са скептични.  

Проблем 4.3.4 

Незаконните мигранти са стигматизирани 

4.3.4.1 O: Условията на живот и настаняване на мигрантите трябва да бъдат драстично подобрени. 
J: Предразсъдъците се основават главно на мизерните условия на живот и настаняване на 
мигрантите. 

4.3.4.2 O: Мигрантите трябва да имат възможност да се оплачат от лоши условия на живот и 
настаняване. 
J: Страните домакини трябва да бъдат принудени да създадат по-добри условия за живот и 
настаняване. 

Проблем 4.3.5 

Легалната имиграция в ЕС е твърде трудна поради различните условия в отделните страни 

4.3.5.1 Няма насоки 
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Проблем 4.3.6 

Някои държави имат нужда от мигранти, но те са по-малко привлекателни 

4.3.6.1 Няма насоки 

 Проблем 4.3.7 

 За мигрантите достъпът до пазара на труда в ЕС е твърде труден 

4.3.7.1 Няма насоки 
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Направление 5: Отговорност и солидарност в целия ЕС 

5.1. Разпределение на миграцията 

 

Проблем 5.1.1 

Големият брой бежанци представлява (финансова) тежест за страните на пристигане като Гърция. 
Страни като Гърция имат високи нива на безработицата и предлагат на бежанците малко или никакви 

възможности за работа.  Това може да доведе до повишаване на престъпността в страните на 
пристигане 

5.1.1.1 O: Държавите, в които пристигат бежанците (страни на пристигане), трябва да получат повече 
подкрепа, за да могат бързо и ефективно да обработват молбите за убежище.  Страните на 
пристигане следва също да бъдат подкрепени, за да могат да осигурят подходяща 
инфраструктура за настаняване на търсещите убежище лица. 
Институция на ЕС трябва да поеме тази задача и нейната координация, напр. (предстои да бъде 
основано) Министерство на миграцията на ЕС. 
 
J: Страните на пристигане поемат голяма тежест. Подпомагането на страните на пристигане би 
било справедливо, правилно и би отговаряла на принципа на ЕС за солидарност. 
Процесите на проверка и предоставяне на молби за убежище трябва да се извършват по едни и 
същи стандарти във всички страни членки на ЕС (съгласно принципа на паритета).  
Неравнопоставените процедури за предоставяне на убежище биха довели до по-нататъшно 
разделение на ЕС. 

5.1.1.2 O: Молбите за убежище трябва да се подават директно на ниво ЕС, а не на нивото на страните 
членки. 
J: Така ще се избегне неравномерното разпределение на бежанците между страните на 
пристигане. 

 

Проблем 5.1.2 

Бежанците често искат да се преместят в определени страни в северната/западната част на Европа 
(например Германия, Австрия, Холандия, Швеция). Но тези страни не могат да приемат всички 

мигранти. Тези страни вече са приели много мигранти 

5.1.2.1 O: Трябва да се намери формула за разпределение на бежанците (както тези, които са 
получили убежище, така и тези, които не са получили убежище) между държавите-членки на 
ЕС – като се вземат предвид индивидуалните условия и (финансовите) възможности на 
държавите-членки на ЕС. 
  
J: Нуждаем се от справедливо разпределение на бежанците в рамките на ЕС.  Разпределението 
също така ще облекчи страните на пристигане като Гърция. 

Проблем 5.1.3 

ЕС вече прие много добри и ясни правила, както и механизми за солидарност по отношение на 
миграционната политика в ЕС.  Прилагането на тези правила от страните-членки на ЕС обаче е 

неадекватно.  Държавите членки нямат политическа воля за прилагане на тези правила.  От всички 
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съществуващи мерки държавите-членки на ЕС избират онези мерки, които им харесват най-много или 
отговарят на техните политически интереси 

5.1.3.1 O: Трябва да се въведат и прилагат квоти, които определят броя на бежанците на държава-
членка на ЕС – въз основа на (финансовите) възможности на държавите членки. 
J: Прозрачност и проследимост и равно третиране на всички държави членки.  Отчита се 
индивидуалността и възможностите на държавите. 

5.1.3.2 O: (Финансови) санкции трябва да бъдат наложени срещу държави-членки на ЕС, които не 
спазват съществуващите правила и механизми за солидарност относно миграционната 
политика. 
J: Всички държави членки трябва да дадат своя принос. 

Проблем 5.1.4 

Държавите членки имат различно / недостатъчно разбиране защо е важно да се приемат бежанци 

5.1.4.1 Няма насоки 

Проблем 5.1.5 

Бежанци, чиито молби за убежище са били отхвърлени, могат да останат незаконно в ЕС или да 
пътуват незаконно до други страни от ЕС 

5.1.5.1 Няма насоки 

 

Проблем 5.1.6 

На ЕС липсва координация и система, приета от държавите членки, за справедливо разпределение на 
търсещите убежище лица и бежанците (= незаконна миграция) в рамките на държавите членки. 

5.1.6.1 O: Препоръчваме на европейските агенции да извършат по-добра координация, за да 
постигнат справедливо разпределение на търсещите убежище лица и бежанците (= незаконна 
миграция) в рамките на държавите-членки на ЕС. 
J: Разпределението на търсещите убежище лица и бежанците, което се счита за справедливо от 
държавите членки, както и от европейските граждани, предотвратява хаотични ситуации и 
социално напрежение в обществата на страните-членки.  По-добрата координация повишава 
ефективността на извършената от европейските агенции работа. 

5.1.6.2 O: Препоръчваме ЕС да действа по проактивни и проспективни процедури при кризи и да не 
реагира единствено на потоци от бежанци, пристигащи до границите на държавите-членки на 
ЕС. 
J: Това помага да се избегне драматичната ситуация на блокирани бежанци по границите на ЕС 
и намалява вероятността бежанците да изпаднат в безизходна ситуация. 

5.1.6.3 O: Препоръчваме на ЕС да увеличи усилията си за информиране и образоване на гражданите 
на ЕС относно миграцията и в своите образователни кампании ясно да покаже разликата 
между различните категории миграция (редовна и незаконна, законна и нелегална, бежанци, 
търсещи убежище лица, мигранти). 
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J: По-доброто информиране на гражданите на ЕС за миграцията предотвратява политически 
манипулиране на чувствителни въпроси, свързани с миграцията и имиграцията. 

5.1.6.4 O: Препоръчваме ЕС да засили усилията си за насочване и контрол на потоците от бежанци. 
Например, ЕС трябва да се опита да посъветва бежанците по време на тяхното бягство относно 
реалистичните шансове да бъдат приети, съответните закони, правила и процедури за влизане 
в ЕС и алтернативните възможности. 
J: Това помага да се избегне драматичната ситуация на блокирани бежанци по границите на ЕС 
и намалява вероятността бежанците да изпаднат в безизходна ситуация. 

Проблем 5.1.7 

Плащанията за подпомагане и компенсации за особено засегнатите държави-членки на ЕС за 
приемане и включване на търсещи убежище лица и бежанци (= незаконна миграция) са недостатъчни 

5.1.7.1 O: Препоръчваме да се предоставят повече пари и оперативна подкрепа на държави, които са 
особено засегнати от незаконната миграция.  Размерът на вноските на отделните държави 
членки следва да се измерва по обективни критерии (напр. БВП, брой жители и т.н.) и ЕС 
трябва да проучи възможностите за набиране на пари на финансовите пазари (капиталови 
пазари), за да финансира споделянето на тежестта (и по този начин също така насърчава 
проекти за интеграция, грижи за бежанци и т.н.). 
J: Някои държави членки понасят най-голямата тежест от притока на мигранти поради 
географското си местоположение. 

5.1.7.2 O: Мнението на гражданите на ЕС трябва да се вземе повече под внимание и трябва да се 
положат повече усилия за постигане на съгласие и приемственост сред гражданите на ЕС по 
толкова важна тема като миграцията. 
J: За предотвратяване на социално напрежение и конфликти в обществото на държавите-
членки на ЕС. 

Проблем 5.1.8 

Имиграционната политика на ЕС трябва да бъде подобрена, за да се улесни живота и работата на 
работниците, членовете на семейството, студентите и учените в ЕС (синя карта за хармонизация?) 

5.1.8.1 O: Препоръчваме миграционната политика на държавите-членки за законна имиграция да 
стане по-либерална и пропусклива. 

Проблем 5.1.9 

Дъблинската система трябва да бъде реформирана 

5.1.9.1 - Няма насоки 

 

5.2. Общ подход към убежището 

Проблем 5.2.1 
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Бежанците се инструментализират за политически цели  
(вижте текущата ситуация на границата между Беларус / Полша) 

5.2.1.1 O: Препоръчваме конкретни и тежки наказания/санкции срещу държави-членки на ЕС, когато 
те нарушават правата на човека или върховенството на закона по време на процедурите за 
убежище.  Например средствата на ЕС да не могат да бъдат изплащани на държавите членки 
 
J: Политическите интереси не трябва да се преследват за сметка на бежанците. Това 
представлява нарушение на правата на човека. Същите правила следва да важат и за държави 
извън ЕС. Това представлява нарушение на правата на човека. Същите правила следва да важат 
и за държави извън ЕС. 
 

Проблем 5.2.2 

Настоящата политика в областта на убежището се характеризира с неясни отговорности между 
държавите-членки на ЕС.  Политиката в областта на убежището е неравномерно регулирана.  Това 
води до непоследователно третиране на процедурите за предоставяне на убежище.  Това създава 

несигурност относно това кой има право на убежище и кой не.  Отговорността и правилата не се 
споделят от всички държави-членки на ЕС по един и същи начин 

5.2.2.1 O: Препоръчваме да се създадат единни правила и критерии за процедурите за предоставяне 
на убежище в ЕС. 
J: Еднакви условия и правила трябва да важат за бежанците във всички държави от ЕС. ЕС е 
общност на споделени ценности и действията му трябва да са съобразени с това. 

5.2.2.2 O: Препоръчваме създаването на институция на ЕС на високо ниво, която да се грижи за 
въпросите относно убежището и да гарантира, че те се извършват последователно и 
законосъобразно. Тази институция трябва да определи кои страни на произход могат да се 
считат за „сигурни“ и кои да се считат за „несигурни“  
J: Нуждаем се от единни разпоредби и критерии относно процедурите за предоставяне на 
убежище. Една-единствена институция трябва да може да взема решения за тях централно. 

Проблем 5.2.3 

Нелегалната имиграция към ЕС все още не е достатъчно предотвратена.  Нелегалната имиграция може 
да бъде проблем за сигурността на държавите-членки на ЕС. 

5.2.3.1 O: На бежанците, които най-вероятно ще имат право на убежище в ЕС, трябва да бъде 
предоставен опростен достъп до процедурите за предоставяне на убежище, напр. директно в 
родните им страни. 
J: По този начин можем да избегнем/предотвратим незаконната миграция, нелегалния трафик 
на хора и смъртта на бежанци по незаконни бежански маршрути. 

5.2.3.2 O: Препоръчваме да се създаде институция на по-високо ниво, разположена на ниво ЕС, или 
като алтернатива с цел подпомагане на Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището. Институция на високо ниво като тази трябва да може да разглежда уеднаквено 
молбите за убежище в целия ЕС. 
J: Уеднаквен преглед и обща база данни биха могли – например – да предотвратят нелегалната 
миграция в ЕС. 

Проблем 5.2.4 
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Връщане на отхвърлените търсещи убежище лица в родните им страни. 

 Няма насоки 

 

Проблем 5.2.5 

Липсата на организирана или планирана интеграция създава проблеми и излишни затруднения за 
търсещите убежище лица 

5.2.5.1 O: Ние вярваме, че търсещите убежище лица трябва да бъдат цялостно интегрирани по един 
по-унифициран и организиран начин. 
 
J: Да се осигури положителен принос към европейското общество от страна на всички търсещи 
убежище лица. 

5.2.5.2 O: Ние вярваме, че Дъблинското споразумение вече не е практично или полезно по отношение 
на интеграцията.  Планираната политика за интеграция и прием трябва да бъде част от всеки 
нов пакт или споразумение.  То вече не е подходящо за целта, остаряло е и се позовава на това, 
че търсещите убежище лица са оставени сами да управляват собствените си дела. Дъблинското 
споразумение не трябва да се изменя, а трябва да бъде изцяло заменено. 
 
J: Това ще гарантира осигуряването на по-безопасна и по-сигурна миграция и ще намали 
възможностите за трафик, ще намали намесата на престъпни лица, а също така ще намали и 
смъртните случаи/трагедиите. 

 

Проблем 5.2.6 

Интеграцията случва ли се случайно? Сегашната правна рамка е остаряла и неподходяща за целта 

5.2.6.1 O: Препоръчваме да се създаде нов пакт/правна рамка, която отразява времето, в което 
живеем сега.  Проблемите с интеграцията трябва да бъдат разгледани нагоре по веригата и на 
ранен етап. 
 
J: Това очевидно би гарантирало съгласуване на нови закони, които отговарят на нуждите на 
търсещите убежище лица. Правна рамка, задължителна за всички държави членки, трябва да 
подпомага мигрантите с интеграцията. 

Проблем 5.2.7 

Образоването както на гражданите, така и на кандидатите за убежище е необходимо за 
осъществяване на ефективна миграция и интеграция 

5.2.7.1 O: Препоръчваме да съществува програма за целия ЕС веднага след пристигането на търсещите 
убежище лица, която да ги информира къде действително съществуват възможности за работа 
и настаняване. 
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J: Да се предотврати привличането на търсещите убежище лица в държави, в които липсват 
възможности.  Програма като тази вероятно ще доведе до по-ефективни средства за 
разпространение на умения и академични постижения на търсещите убежище лица във всички 
държави членки. 

5.2.7.2 O: Избраният орган на ЕС трябва да предостави точна информация на държавите членки, за да 
образова гражданите относно културата и моралните ценности на страната на произход на 
тези мигранти, които търсят убежище.  Медиите трябва да се използват за това. 
 
J: Както гражданите на ЕС, така и търсещите убежище лица, които се интегрират, трябва да 
бъдат образовани за съответните си култури, за да се спомогне интеграцията. 

Проблем 5.2.8 

Съществуващите споразумения (Дъблин) не са ефективни и се изисква ново работещо споразумение 
или пакт.  То е остаряло и се отнася за различно време с различни социално-икономически реалности. 

5.2.8.1 O: Препоръчваме да съществува стабилна правна рамка, която да позволи справедливо и 
равнопоставено разпределение на търсещите убежище лица и молбите.  Трябва да има по-
стабилна система, като ЕС трябва да предоставя инструкции на държавите членки. 
 
J: Това би довело до планирана интеграция на търсещите убежище лица в целия ЕС, която 
зачита правата на човека. ЕС трябва да бъде световен лидер в това отношение. 

Проблем 5.2.9 

Бежанските лагери имат нечовешки условия 

5.2.9.1 O: Ние вярваме, че трябва да се прилагат програми за подпомагане на търсещите убежище 
лица, включително субсидиране, за да им се помогне да се асимилират или интегрират.  С 
фокус върху основно жилище и образование. 
 
J: Нечовешкото отношение и лишаването на търсещите убежище лица неизбежно води до 
престъпност. 

Проблем 5.2.10 

Трябва да съществува процес на оценяване/квалификация за търсещите убежище лица, които влизат 
в ЕС.   Това е много важно и трябва да се прилага за предотвратяване на проблеми със сигурността и  

за защита на държавите-членки, ЕС и неговото население  

5.2.10.1 O: Препоръчваме всяка държава-членка на ЕС да прилага процеса на 
оценяване/квалификация еднакво, като използва всички споделени ресурси. 
 
J: Да се позволи на мигрантите без наказателни присъди или с наказателни присъди да бъдат 
оценени справедливо и задълбочено. 

Проблем 5.2.11 
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Вярваме, че има много организации, неправителствени организации и др., работещи самостоятелно, 
които извършват дейност в областта на убежището.  В момента има липса на сплотеност и съвместно 

мислене около имиграцията и убежището 

5.2.11.1 O: Препоръчваме създаването на централизирана организация за управление на всички 
въпроси, свързани с убежището.  Трябва да се създаде организация-чадър, която разполага с 
достатъчно ресурси.  Трябва да има централна организация, която наблюдава, координира и 
управлява всички.   
 
J: 1. Това би осигурило договорен стандарт за всички работещи в тази област.  Трябва да има 
съгласуван и общ стандарт, прилаган към всички работещи или извършващи дейност в 
областта.  2. Това също би ускорило процесите, през които трябва да преминат имигрантите.  
3. Една централизирана група би управлявала финансирането, разходите и бюджетирането по 
по-професионален начин.  4. Един субект, чадърна организация, би помогнал за регулирането 
на процесите и би помогнал за избягване на корупция и злоупотреби с процеса.   
 

Проблем 5.2.12 

Нуждите на непридружените непълнолетни лица трябва да бъдат разгледани веднага след 
пристигането им в ЕС 

5.2.12.1 O: Трябва да се създаде специален център или центрове за посрещане на нуждите на уязвими 
непридружени непълнолетни лица и/или сираци веднага след тяхното пристигане в ЕС. 
 
J: Лагерите или центровете за убежище са напълно неподходящи места за грижи за 
непридружени непълнолетни лица, тъй като децата имат съвсем различни нужди. 

5.2.12.2 O: Препоръчваме специфични образователни и здравни програми да се предоставят на 
непълнолетните лица, веднага щом това е практически възможно. 
 
J: За да се гарантира, че тези деца няма да бъдат оставени на милостта на лагерите и околните.  
Те трябва да получат чувство за принадлежност.  

5.2.12.3 O: Препоръчваме да се създадат приемни служби, които да помагат с грижите за 
непридружени непълнолетни лица.  Това трябва да стане по много бърз начин.  Трябва да се 
предоставя помощ на желаещите приемни семейства 
 
J: 1.  Колкото по-дълго децата остават в лагери, толкова по-вероятно е те да бъдат лишени от 
права и да станат обезпокоени.     2. Те са безпомощни и се нуждаят от чужди грижи. В тази 
среда хигиената е обезпокоителна.   Това също би предотвратило трафика на хора и 
сексуалното робство сред младите и т.н. 

 

  



 

Панел 4 сесия 2 - 39 

Европейски граждански панел 2: „ЕС в света / Миграция“ 

Приложение I: Как се генерират насоките? 

A. Обзор на сесия 2 

 

Петък, 26/11/2021 г. 

Пленарно заседание 1 

Цел: Повторно събиране на панела и готовност за втората сесия 

Приветствие; Даване на думата на гражданите; Доклад на посланиците на пленарното 

 

заседание на конференцията; Актуална информация за платформата; Дневен ред за 

 

уикенда; Въведение в методиката за сесията 

Събота, 27/11/2021 г. 

Пленарни сесии по направленията 1 

Цел: експертите споделят опит по темите на поднаправленията  

Работа на подгрупа 1 

Ден 1 Ден 2 Ден 3 

Експертен принос по 

поднаправленията 
Допълнителен експертен 

принос 

Финализиране на насоките 

Набелязване на 

проблемите и изготвяне 

на насоки 

Сесия на  

подгрупата 

Приветствие и дневен ред 

Даване на думата на 

гражданите, посланиците и 

платформата 
Обратна връзка от подгрупи 

Заключителни думи 

Сесия по  

направление 

Пленарно 

заседание 

Сесия

2 
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Цел 1: гражданите установяват проблеми в рамките на конкретно поднаправление въз 

основа на темите на поднаправлението, приноса на експертите, собствените 

 

знания и обсъжданията 

Цел 2: гражданите представят насоки и обосновки3 по всеки въпрос 

 

Неделя, 28/11/2021 г. 

Пленарни сесии по направленията 2 

Цел: експертите споделят още опит по темите на направленията 

Работа на подгрупа 2 

Цел 1: в зависимост от направлението гражданите формулират нови въпроси, насоки и 

обосновки или доразвиха постигнатото в събота.  

Цел 2: гражданите финализират насоките и обосновките. 

Пленарно заседание 2  

Цел 1: докладчиците на групата докладват за обсъжданията в подгрупите 

Цел 2: гражданите дават обратна информация относно сесия 2 

Цел 3: основните модератори представят перспективите за сесия 3 

 

 

 

 

 

 

 
3 Посочени в приложение III относно подробната информация за проблемите, насоките и 
обосновката 
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B. Подробен процес на формиране на насоки 

 
● Първоначално положение:  По време на сесия 1 всеки европейски граждански панел 

повдигна между 75 и 78  теми, свързани с основната тема на техния панел.  Тези теми 

бяха организирани в 5 работни направления, включващи поднаправления.  Темите, 

повдигнати от всеки панел, послужиха за основа на работата на гражданите по време на 

 

сесия 2.  Преди сесия 2 гражданите бяха разпределени в конкретно направление, както 

и в поднаправлението, по което ще работят  

 

● В събота сутринта гражданите започнаха с участие в пленарно заседание по 

направлението, в което са разпределени.  За всяко направление има по едно пленарно 

заседание, съставено от трите подгрупи, работещи в рамките на съответното 

направление.  По време на пленарното заседание по направленията модераторът 

представи темите на поднаправленията, а членовете на панела изслушаха един или 

двама експерти, които дадоха принос по всяко поднаправление.  Приносът на 

експертите беше последван от кратка сесия за въпроси и отговори В края на пленарно 

заседание по направленията бяха отделени 20 минути за подгрупите, за да участват 

заедно в първоначална широка дискусия относно тяхното разбиране на връзката между 

темите и въпросите.  

 

● След пленарното заседание по направленията гражданите участваха в работата на 

подгрупите.   Целта на тази първоначална работа по подгрупи беше гражданите да 

използват собствените си знания, приноса на експертите и темата от тяхното 

поднаправление като работна основа и насоки за обсъждането, за да се формулират 

ясни проблеми. Проблем означава проблематичен въпрос, който трябва да се 

промени/да бъде поставен за разглеждане.  Ако една от темите вече се превръщаше в 

проблем, тя можеше да се използва отново като основа. Ако дадена тема е много 

обширна, беше възможно даден проблем да бъде изключен от нея.  

 

● През този първи интервал от 45 минути гражданите можеха да повдигнат толкова 

въпроси, колкото пожелаят. След пленарно заседание по направленията в неделя те 

имаха възможност да преразпределят оставащите въпроси, тъй като новият експертен 

принос би могъл да промени гледната точка. 

 

● Гражданите останаха в подгрупите за останалата част от съботата и започнаха 

изготвянето на насоки по повдигнатите от тях въпроси.  Насоките са първата стъпка към 

изготвянето на препоръки, което ще бъде целта на сесия 3.  Насоките, изготвени по 

време на сесия 2, ще бъдат основата за разработване на препоръките по време на сесия 

3. 

 

● В края на съботния ден подгрупите получиха резултатите от извършената през деня 

работа от друга подгрупа в тяхното направление и бяха помолени да споделят реакцията 

си и да предоставят обратна информация.  

 

● Неделя започна с пленарно заседание по направленията. Целта на това пленарно 

заседание по направление беше всяка подгрупа да представи проектонаправленията, 
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които е разработила до момента.  Освен това подгрупите получиха информация от нови 

експерти по теми, върху които вече бяха работили, или по нови теми в зависимост от 

направлението. 

 

● След пленарно заседание по направленията гражданите участваха в работата на 

подгрупата, за да финализират своите насоки от събота, като включат обратната 

информация от експертите, или за да повдигнат нови въпроси и да формулират нови 

насоки.
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Приложение II: Принос на експертите и проверка на фактите 
 

С цел да се даде тон на дискусиите и колективната работа, общият секретариат на 

конференцията покани 29 експерти на втората сесия на панел 4.  

Въз основа на специфичните си знания експертите бяха разпределени в петте работни 

направления.  Те бяха поканени да направят кратък обзор на различните теми по 

поднаправления, да очертаят съответните предизвикателства, както и съществуващите 

различни позиции и предложения за решения в областта.  При необходимост гражданите 

можеха директно да поискат разяснения, определения или допълнителна информация, 

свързана с представеното от експертите съдържание  

Няколко експерти бяха на разположение и за въпроси, повдигнати от гражданите в подгрупите.  

Експертите получиха тези въпроси по телефона или по електронна поща, а отговорите бяха 

препратени на подгрупите.  На разположение бяха и проверители на факти, които да изяснят 

основните въпроси, така че дискусиите да се основават на фактическа информация.  

 

Експерти по направление 1: Самостоятелност и стабилност 

 

Поднаправление „Автономност на ЕС“ 

● Ricardo Borges de Castro, помощник-директор и ръководител на програма „Европа в 

света“ в Центъра за европейска политика.  

 

● Nicole Gnesotto, титулярен професор на председателя на Европейския съюз в CNAM и 

заместник-председател на института „Жак Делор“. 

 

Поднаправление „Граници“ 

● Martijn Pluim, директор „Диалози и сътрудничество в областта на миграцията“ в ICMPD.  
 

● Fabrice Leggeri, изпълнителен директор на Европейската агенция за гранична и брегова 
охрана.  

 

 

Експерти по направление 2: ЕС като международен партньор 

 

Поднаправление „Етична перспектива към търговията и отношенията“ 

● Axel Marx, заместник-директор в Центъра за изследване на глобалното управление в 
Льовен, KU Leuven.  

 

● Bernard Hoekman, професор и директор на изследователската област „Глобална 

икономика“ в Центъра за усъвършенствани изследвания „Робърт Шуман”, Европейския 

университетски институт във Флоренция.  

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
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Поднаправление „Международни действия в областта на климата“ 

● Christian Egenhofer, старши научен сътрудник в CEPS в Брюксел и старши научен 

сътрудник в Училището по транснационално управление, Европейски университетски 

институт във Флоренция.  

 

● Nadya Dedikova, дипломатически писател, Дипломация на зелената сделка на ЕС. 

 

Поднаправление „Утвърждаване на европейските ценности“ 

● Rosa Balfour, директор на Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer, изследовател в катедрата за електронно управление и администрация в 
Дунавския университет в Кремс.  

 

 

Експерти по направление 3: Силен ЕС в един мирен свят  

 

Поднаправление „Сигурност и отбрана“ 

● Steven Blockmans, директор на научните изследвания в Центъра за европейски 
политически изследвания, професор по право и управление на външните отношения на 
ЕС в Амстердамския университет и главен редактор на European Foreign Affairs Review.  

 

● Julian Voje, ръководител на политиката на Мюнхенската конференция по сигурността.  

 

Поднаправление „Вземане на решения и външна политика на ЕС“ 

● Marie-Anne Coninsx, бивш посланик на ЕС за Арктика и в Канада и Мексико. 

 

● Julia Hammelehle, политически съветник на Мюнхенската конференция по сигурността. 

 

● Sabina Lange, старши преподавател в EIPA, старши сътрудник на Маастрихтския 

университет и доцент по международни отношения в Люблянския университет. 

 

Поднаправление „Съседни страни и разширяване“ 

● Béata Huszka, асистент професор в университет ”„Еотвос Лоран”.  
 

● Giselle Bosse, доцент по външни отношения на ЕС и председател на „Жан Моне” и 
заместник-декан по образование във Факултета по изкуства и социални науки, 
Маастрихтския университет.  

 
● John O’Brennan, председател на “Жан Моне” по европейска интеграция и директор на 

Центъра за европейски и евразийски изследвания в Мейнут.  
 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
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● Wolfgang Koeth, старши преподавател в Европейския институт по публична 
администрация.  

 

Експерти по направление 4: Миграцията от човешка гледна точна 

 

Справвяне с причините за миграцията 

● Stefano Manservisi, професор в Парижкото училище по международни отношения на 

Sciences Po (PSIA); Старши съветник в Европейския институт за мир. 

 

● Jérôme Vignon, съветник в института „Жак Делор“. 

 

Поднаправение „Хуманни съображения“ 

● Milica Petrovic, програмен директор в Европейската програма за интеграция и миграция. 
 

● Mariana Gkliati, асистент по международно и европейско право в университет „Радбуд”. 
 

Поднаправление „Интеграция“ 

● Rainer Bauböck, хоноруван професор в Програмата за глобално управление на Центъра 
за усъвършенствани изследвания „Робърт Шуман”, Европейския университетски 
институт.  

 
● Rainer Münz, гост-професор в Централноевропейския университет.  

 

Експерти по направление 5: Отговорност и солидарност в целия ЕС 

 

Поднаправление „Разпределение на миграцията“ 

● Ola Henrikson, регионален директор на регионалния офис на МОМ за ЕС, Норвегия и 
Швейцария.  

 

● Philippe De Bruycker, професор и Жан Моне председател на европейското право на 

имиграцията и убежището в Института за европейски изследвания на Université Libre de 

Bruxelles. 

 

Поднаправление „Общ подход към убежището“ 

● Franck Düvell, старши изследовател в Института за миграционни изследвания и 

междукултурни изследвания на университета в Оснабрюк (IMIS).  

 

Violeta Moreno-Lax,  професор по право в Лондонския университет Queen Mary. 

https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
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Приложение III: Подробна информация за проблемите, насоките и обосновката 

NB: Всеки модератор е водил бележки на собствения си език. П = проблем, Н = насока, О = обосновка 

 

Самостоятелност и стабилност 

1.1 
Автономи
я на ЕС 

Стая 1  

Немски I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 

J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 
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I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 
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J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

Стая 15 

Румънски I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 
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nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 

J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 
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J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 

 

I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
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si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 
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Граници Стая 1 

Немски I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 

Стая 6 
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Датски I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 
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voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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ЕС като международен партньор 

Търговия 
и 
отношен
ия от 
етична 
гледна 
точка 

Стая 8 

Датски I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 
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O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Междуна
родни 
действия 
в 
областта 
на 
климата 

Стая 7 

Френски I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 
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respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Утвържда
ване на 
европейс
ките 
ценности 

Стая 2 

Шведски I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     
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I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.     
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Силен ЕС в един мирен свят  

Сигурност 
и отбрана 

Стая 3 

Немски I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt.  

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.    Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 

      

 

Вземане 
на 
решения 
и външна 
политика 
на ЕС 

Стая 11 

Португалск
и 

I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do Parlamento 
Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios individuais ou 
para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que estas 
sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza. 
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Съседни 
страни и 
разширя
ване 

Стая 12 

Френски I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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Миграцията от човешка гледна точна 

Справяне 
с 
причините 
за 
миграцият
а 

Стая 14 

Испански I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, pero 
siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar aquellos 
países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También se debería 
contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las teorías 
de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto facilitaría, por un 
lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con los 
países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados y 
que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende la 
Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se cumplen 
unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 27 
Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de 
origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países y 
proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los países 
puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, favoreciendo 
de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan acceso 
al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta cursos que 
sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin embargo, 
en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un problema 
importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de las empresas, 
los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles que 
provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos que 
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permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de criterio 
es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de los 
países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay cierta 
intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 

 

Хуманни 
съображ
ения 

Стая 13 

Полски I. 1      [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1    Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.    "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako 
narzędzie wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytucji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 
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Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Интеграци
я 

Стая 4 

Немски I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
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" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 
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O. 1      

J.     

 

Отговорност и солидарност в целия ЕС 

Разпреде
ление на 
миграция
та 

Стая 5 

Немски I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und effizient 
bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-Suchenden 
bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip der 
EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande, 
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden 
- unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

Стая 10 

 Немски I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  
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J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

О.     

 

I. 4      Реформа на Дъблинската система 

Н. 1 
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О.  

 

Общ 
подход 
към 
убежище
то 

Стая 5 

Немски I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

  

 Стая 9 

Общ 

подход 

към 

убежище

то 

Английски I. 1       The lack of organised or planned Integration creates issues and unnecessary difficulties for asylum seekers 

O. 1    We believe that asylum seekers should be comprehensively integrated in a more uniform and organised way 

J.     To ensure a positive contribution to European society by all asylum seekers 

O. 2    We believe that the Dublin agreement is no longer practical or of use regarding integration. Planned and admission integration must be part 
of any new pact or agreement. It is no longer fit for purpose and antiquated and based on asylum seekers being left to manage their own affairs. The 
Dublin agreement should not be amended it should be completely replaced. 
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J.    This would ensure the provision of safer and more secure migration and lessen the opportunities for trafficking and reduce criminal 
involvement and would also reduce unnecessary deaths/tragedies. 

    

I. 2      Integration is happening by accident? Current legal framework is outdated and unfit for purpose 

O. 1    We recommend a new pact/legal framework that reflects the times we now live in is established. The issues on integration should be 
addressed upstream as in should be dealt with early. 

J.    It would obviously ensure new laws that meet the needs of those seeking asylum are agreed. A legal framework binding on all member 
states should assist Migrants with integration. 

 

I. 3      The education of both citizens and asylum applicants is required to implement effective migration and integration 

O. 1    We recommend that an EU wide programme should exist as soon asylum seekers arrive that informs asylum seekers of where employment 
and housing opportunities actually exist 

J.    To prevent asylum seekers from being drawn to countries where there is a lack of opporunities. A programme such as this would likely lead 
to a more efficient means of distributing skills and academic achievements of Asylum Seekers across all member states. 

O. 2    The chosen EU authority should provide accurate information to the member states to educate citizens as to the culture and ethos of the 
country of origin of those migrants seeking asylum. The media should be used to do this. 

J.    Both Citizens of the EU and asylum seekers integrating, should be educated about their respective cultures to assist integration. 

 

I. 4      The existing agreements (Dublin) is not working and a new workable agreement or pact is required. It is now dated and applies to a 
different time with different socio-economic realities. 

O. 1    We recommend that a sound legal framework should exist to allow fair and equitable distribution of asylum seekers and applications. There 
should be a more robust system with the Eu providing instructions to the member states. 

J.    This would lead to a planned integration of asylum seekers across the Eu that respects human rights. The Eu should be a world leader in this 
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respect. 

 

I. 5      Asylum camps are inhumane 

O. 1    We believe that programmes should be implemented to assist asylum seekers including being subsidised to help them assimilate or 
integrate. With a focus on basic housing and education. 

J.    Inhumane treatment and depriving the asylum seekers inevitably leads to crime 

 

I. 6      There should be an assessment/qualification process for asylum seekers entering the EU. It is very important  and should be implemented 
to prevent security issues and to protect the health of the member states and the EU and its population. 

O. 1    We recommend that each EU member states apply the assessment/qualification process equally using all shared resources. 

J.    To allow migrants without criminal convictions or with criminal convictions be assessed fairly and thoroughly 

 

I. 7      We believe that there are many organisations and NGO's etc working independently, who are operating in the field of asylum 
immigration. There is a lack of cohesion and joined up thinking around immigration and asylum currently. 

O. 1    We recommend the creation of a centralised organisation to manage all asylum immigration matters. An umbrella organisation that is 
sufficiently resourced should be set up.There should be a central organisation monitoring, co-ordinating and governing all.  

J.    1. This would ensure an agreed standard for all those operating in the field. There should be an agreed and common standard applied to all 
those working or operating in the field. 2. This would also expedite (speed up) the processes that immigrants have to go through. 3. A centralised 
group would manage funding, expenditure and budgeting in a more professional manner. 4. A single entity, umbrella organisation, would assist in 
regulating the processes and help to avoid corruption and abuses of process.  

 

I. 8      The needs of unaccompanied minors must be addressed as soon as they arrive in the EU 
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O. 1    Dedicated center or centers should be established to accommodate the needs of vulnerable unaccompanied minors and or orphans 
immediately upon arrival in the EU 

J.    The camps or asylum centers are totally inappropraite locations to care for unaccompanied minors as children have entirely different needs 

O. 2    We recommend that specific educational and health programmes should be provided to minors as soon as is practicable 

J.    To ensure these children are not left at the mercy of the camps and others. They must be made to feel like they belong 

O. 3    We recommend that Fostering services are established to assist in the care of unaccompanied minors. This should happen in an expeditious 
fashion. Supports should be made available to willing foster families. 

J.    1.  The longer children remain in camps the more disenfranchised and troubled they are likely to become.  2. They are helpless and are not 
self-sufficient. Hygeine must be a concern in this environment.   3.This would also prevent human trafficking and sex slavery among the young etc 
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Приложение IV: Обратна информация от пленарното заседание на 

конференцията 

Пленарно заседание на конференцията 

 

По време на откриването на сесия 2, проведена на 22 – 23 октомври 2021 г., 20 представители 

на съответните панели бяха поканени да вземат думата и да дадат обратна информация на 

своите колеги относно първото пленарно заседание на конференцията, в което участваха 

представители на европейските граждански панели. След техните презентации беше 

предвидено време за въпроси и отговори.  

 

В пленарното заседание участваха общо 449 представители: членове на Европейския парламент 

(108), представители на Съвета на ЕС (54, или по двама от държава членка), комисари (3), 

национални парламенти (108), европейски граждански панели (80), представители от 

национални прояви или панели (27), Европейски комитет на регионите (18), Европейски 

икономически и социален комитет (18), социални партньори (12), представители на 

гражданското общество (8) и избрани местни (6) и регионални представители (6). 

 

80-те представители на европейските граждански панели, 27-те представители на националните 

панели и прояви и председателят на Европейския младежки форум представляват един 

компонент на пленарното заседание, наречен „граждански компонент“. 

 

На пленарното заседание на конференцията бяха обсъдени препоръките на националните и 

европейските граждански панели, както и приносът, получен от многоезичната цифрова 

платформа.  Бяха създадени девет тематични работни групи въз основа на темите на цифровата 

платформа, които ще дадат своя принос за подготовката на дебатите и предложенията по време 

на пленарното заседание на конференцията. Пленарното заседание ще представи своите  

предложения на изпълнителния съвет на консенсусна основа (поне между представителите на 

Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти).  В случай на ясно 

очертани различия в позициите на представителите на гражданите от националните прояви 

и/или европейските или националните граждански панели, това следва да бъде отразено в 

доклада на изпълнителния съвет. 

 

Пленарното заседание през октомври беше второто проведено пленарно заседание, но 

първото, в което участваха граждани,  представляващи европейските граждански панели.  За 

първи път гражданите от националните прояви/панели и европейските панели и председателят 

на Европейския младежки форум бяха обединени като граждански компонент 

 

В петък, 22 октомври, бяха организирани две заседания на гражданския компонент за 

запознаване на гражданите с правилника за дейността на пленарното заседание, подготовка на 

работните групи и пленарните заседания и определяне на изказващите се.  Между тези две 

заседания гражданите участваха и в първите заседания на работната група с други участници в 

пленарното заседание.   В събота, 23 октомври, пленарното обсъждане започна в пленарната 

зала в Страсбург с представянето от страна на осем граждани на резултатите от първата сесия 

на четирите европейски граждански панела.  13 представители на европейските граждански 

панели взеха думата по време на сутрешния дебат относно европейските граждански панели, а 

7 представители – по време на следобедния дебат относно многоезичната цифрова платформа. 
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В изказването си в пленарната зала много представители на европейските граждански панели 

изразиха своята благодарност за възможността да участват: за повечето от тях това беше първо 

участие в политическо събитие от такъв мащаб.  По подобен начин почти всички участници в 

панелите изтъкнаха значението на гражданското участие в конференцията. Много граждани 

обаче (както от националните прояви/панели, така и от европейските панели) изразиха 

съжаление във връзка с недостатъчния истински диалог между представителите на панелите и 

други компоненти, особено по отношение на спонтанните изказвания и обмена на мнения. Те 

направиха редица предложения в това отношение преди пленарното заседание през декември. 

 

 

 

 

 


