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ПРЕДГОВОР ОТ РЕДАКТОРСКИЯ ЕКИП
През 2021 г. всички си задаваме един и същ въпрос: а сега накъде? Каква 
трябва да бъде следващата ни стъпка?

През последните три години Европа беше изправена пред огромни 
предизвикателства. Гражданите на нашия многообразен континент 
преживяха различни трудности: наводнения, горски пожари, 
икономически сривове, нарушения на правата на човека, заплахи за 
поминъка и живота. Всички живеем в условията на световна пандемия, 
която ни показа колко крехки могат да бъдат нашите икономики и 
здравни услуги и колко важно е да се защитаваме и подкрепяме взаимно. 
Нашето единство е по-ценно от всякога.

Конференцията за бъдещето на Европа има потенциала да промени 
посоката, в която се движим. Тя подчерта колко важно е събирането, 
оформянето и изразяването на вижданията на онези, които са и ще 
продължат да бъдат в центъра на бъдещето на Европа, а именно — 
младежите.

За кои политики и закони биха се застъпили по-младите поколения? Как 
смятаме, че можем да изградим едно по-сигурносигурно и динамично 
бъдеще? Тук именно е и мястото на доклада „Младежки идеи“.

Настоящият доклад е резултат от консултациите с младежи, организирани 
от Европейския парламент в рамките на конференцията. Той ще бъде 
отразен в процеса на консултации с гражданите, протичащ на местно, 
национално и европейско равнище, както и онлайн — на futureu.eu-
ropa.eu. Събирането на идеи от младите хора достигна кулминационната 
си точка на Срещата на европейската младеж през 2021 г. (EYE 2021): 
нейното четвърто издание събра в Европейския парламент в Страсбург 
хиляди младежи от целия Европейски съюз и извън него, за да развият и 
споделят своите виждания за бъдещето на Европа.
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От публикуването на последния доклад след EYE2018 досега младите хора 
настояха за политики в областта на климата в името на нашето бъдеще; за 
образователни политики, които предлагат справедливи възможности за 
всички; за социални политики, които оказват подкрепа на нуждаещите се, 
както и за политики по още много други наболели теми. Няма съмнение, 
че Европа има активно младо поколение, което желае да очертае насоки 
за бъдещето. Това пролича и от рязкото увеличение на участието на 
младите хора на последните европейски избори.

През последните шест месеца Европейският парламент събра над 1500 
идеи и предложения от младежи от целия континент чрез youthideas.
eu. Редакторският екип на EYE подбра тези идеи и предложения, които 
имаха най-много привърженици в консултациите с младежите, и ги 
постави в дневния ред на EYE2021. Те бяха доразвити от участниците 
по време на концептуалните дискусии. На преден план бяха изведени 
20 идеи. Участниците в EYE — както на място, така и онлайн -гласуваха 
и избраха петте най-добри предложения, които бяха представени при 
приключването на проявата. В настоящия документ са събрани 20-те 
идеи финалисти, развити по време на EYE, като се обръща по-специално 
внимание на предложенията, събрали най-много привърженици на 
обсъжданията на заключителната пленарна сесия на EYE2021. Още много 
младежки идеи, предложени по време на консултациите, могат да бъдат 
разгледани на search.youthideas.eu.

Смятаме, че тези най-популярни идеи са представени правдиво и 
отразяват реално най-важните очаквания на младите хора за бъдещото 
управлението. 

Подобен доклад не би бил възможен без участието на всички онези 
младежи, които се включиха в консултациите и положиха усилия, за 
да споделят със света промените, които биха искали да настъпят. Той 
нямаше да бъде възможен и без многобройните млади хора, които 
се присъединиха към EYE2021 и доразвиха най-популярните идеи – 
благодарим ви!

Настоящият доклад е нещо повече от съвкупност от идеи. Той е израз 
на гласа на много млади хора и представя конкретни виждания за 
нашето общо бъдеще. Той ще бъде качен на основната платформа 
на конференцията futureu.europa.eu като част от EYE2021 и ще бъде 
представен на Конференцията за бъдещето на Европа и на членовете на 
Европейския парламент, за да послужи като вдъхновение в политическия 
дебат и управленческия избор в бъдеще.

Редакторският екип на EYE2021
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ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА И ОКОЛНА СРЕДА 

УЛЕСНЯВАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕТО В ЦЕЛИЯ ЕС
Границите не бива да спират 
усилията ни за намаляване на 
отпадъците и за преход към 
екологосъобразни и кръгови 
икономики. Понастоящем 
държавите членки имат 
различни подходи към 
политиките за рециклиране, 
което води до нарушаване на 
навиците за рециклиране и до 
огромни количества отпадъци. 
Ето защо е важно да се разработи 
стандартизирана система 
за рециклиране, която да се 
прилага за целия континент. 
Системата на автоматите за 
връщане за рециклиране може 
да бъде посочена като пример за 
добър подход. При закупуването 
на опаковани стоки гражданите 
ще плащат малка такса, която ще 
им бъде възстановена, когато 
депозират опаковките обратно 
във въпросните автомати.

За да може тази система да 
функционира в целия ЕС, 
от решаващо значение е 
производството и използването 
на материали да бъдат 
унифицирани. Освен това 
опростяването на състава на 
опаковките ще гарантира, че 
всеки подобен отпадък може 
да бъде ефективно рециклиран 
навсякъде. Тази система следва 
да се прилага със значителен 
преходен период, за да се даде 
възможност за адаптиране на 
производството и да има време 
хората да се образоват относно 
новите практики и очаквания. 
Задължителното етикетиране 
също би могло да предостави 
възможности на потребителите 
и да ги информира за новата 
система и за това къде да 
рециклират отпадъците си.
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„ЗЕЛЕНО РАВЕНСТВО“ В БИЗНЕСА
Подкрепата за щадящите околната 
среда малки предприятия е 
ключов инструмент за прехода към 
екологична икономика. Големите 
корпорации, които в по-малка 
степен следват пътя на устойчивото 
развитие, продължават 
да бъдат доминиращи на 
пазара, като почти не оставят 
възможност за конкуренция 
от страна на по-екологични 
предприятия. За да се гарантира, 
че икономическият растеж е 
екологичен, институциите на ЕС 
следва незабавно да премахнат 
всички стимули за използване 
на изкопаеми горива. След 
това тези средства могат да се 
пренасочат към разработването 
на екологосъобразни инициативи 

на малки предприятия. Например 
можем да направим достъпа 
до кредитиране по-гъвкав за 
по-малките дружества, които 
спазват екологичните тенденции и 
практики.

Освен това е важно Европейският 
съюз да насърчава и субсидира 
създаването на местни 
пазари, на които дребните 
земеделски стопани да могат 
да продават продукцията си 
на потребители в околността. 
Идеята е потреблението да не 
бъде съсредоточено в големите 
супермаркети, а продуктите 
местно производство да станат 
по-привлекателни за семействата 
и клиентите като цяло.
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ЗДРАВЕ 

ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД КЪМ ЗДРАВЕТО 
• Трябва да възприемем по-

цялостен подход към здравето 
и здравеопазването на 
институционално равнище. Нов 
здравен пакт на ЕС би могъл 
да информира хората относно 
значението на балансирания 
хранителен режим, физическите 
упражнения и наемането в 
училищата на специалисти в 
областта на психичното здраве. 
COVID-19 ни показа, че трябва да 
образоваме хората и им дадем 
възможност да се грижат по-
добре за своето психическо и 
физическо здраве.

• Новото законодателство следва 
да включва:

• подкрепа за обучение и 
за засилване на ролята на 

специалисти в областта на 
психичното здраве в училищата;

• уроци в училище по въпросите 
на здравословното хранене и 
за значението на физическите 
упражнения;

• безопасни за психичното здраве 
пространства в гъстонаселените 
райони в градовете, където хората 
могат да потърсят убежище, ако 
получат паническа атака или 
други симптоми на психични 
заболявания;

• информационна кампания, която 
да насочва гражданите към 
надеждна информация относно 
доброто хранене и грижите за 
психичното здраве.
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ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА 
Изменението на климата 
предизвиква безпокойство 
относно бъдещето на нашата 
планета, като решаването 
на проблема става все по-
неотложно. Наводненията, 
сушите, токсичните отпадъци 
и замърсяването на въздуха в 
градовете увреждат здравето на 
европейското население. 

Трябва да търсим отговорност от 
предприятията за щетите, които 
те нанасят на езерата, океаните, 
въздуха и земята, включително и 
заради нашето благосъстояние. 
Предприятията следва да 
бъдат санкционирани за щети, 
нанесени на околната среда, и 
за последици за общественото 
здраве. Често сметката за 
здравеопазването и социалните 
грижи се плаща от обществото 

и с обществени средства. Трябва 
незабавно да изготвим стратегия 
за измерване на количествата 
отпадъци от предприятията и 
замърсяването на градовете; 
можем да разглеждаме все по-
честите хронични заболявания 
и алергии като критерии за 
замърсяване и увреждане на 
здравето на населението.

Освен това работодателите 
трябва да улесняват 
използването на устойчив 
транспорт, като например 
обществени железопътни линии 
и велосипеди, чрез субсидии 
или подходящи съоръжения 
за съхранение. Тези мерки са 
полезни не само за планетата, 
но и за по-доброто физическо 
здраве.
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ПО-СИЛНА ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНА 

СПРАВЕДЛИВОСТ И РАБОТНИ МЕСТА 

КАЧЕСТВЕНО НАЧАЛО НА ТРУДОВАТА КАРИЕРА
Намаляването на младежката 
безработица следва да бъде 
основен приоритет на ЕС, особено 
като се има предвид състоянието 
на икономиката след пандемията. 
Съюзът следва да задели повече 
финансови ресурси за инициативи, 
които улесняват създаването на 
нови работни места за младите 
хора и им помагат да навлязат на 
пазара на труда.

Трябва да:

• създадем специални фондове, 
за да се прекрати практиката на 
неплатените стажове, независимо 
от образованието или социалното 
положение;

• създадем платформа за 
сътрудничество с младежките 
организации и работодателите 
(предприятия, институции 
и НПО), за да се помогне на 
младите хора да намират платени 
стажове в различни отрасли и в 
съответствие с предпочитанията 
им; 

• създадем мрежа от медиатори 
в училищата на държавите 
членки, за да се достигне до 
учениците, които са потенциални 
„преждевременно напускащи 
училище“, и така те да бъдат 
информирани за възможностите 
пред тях. Това е особено важно за 
по-слабо развитите държави. 
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ФИСКАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКИТЕ НА 
С цел постигане на по-добра 
интеграция в рамките на Съюза сега 
е моментът да се приложи единна 
фискална система в целия ЕС, за 
да се постигне равенство между 
държавите членки. 

Тази фискална интеграция би 
имала много предимства:

• тя може да постигне по-
справедливо разпределение 
на средствата между богатите и 
слабо развитите държави членки; 

• тя би довела до по-голям бюджет 
и общо законодателство в 
областта на фискалната политика; 

• тя ще намали бюрокрацията;

• бихме могли да инвестираме 
и в други предложения, като 
например общи политики 
по отношение на заплатите, 
съвместни действия срещу 
безработицата и хармонизиране 
на възрастта за пенсиониране.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
Образованието относно 
безопасното използване на 
социалните медии следва да бъде 
приоритет през 2021 г., тъй като 
платформите ще доминират нашия 
личен и професионален живот. 
Цифрово грамотните хора не само 
ще бъдат по-добре подготвени 
да се справят с киберзаплахите, 
но и ще ползват платформите на 
социалните медии, проявявайки 
уважение и толерантност.

Никой не бива да бъде изоставен 
в света на цифровите технологии; 
трябва да обучим всички 
поколения да използват 
внимателно своето цифрово 
присъствие. Що се отнася по-
специално до децата, можем да 

направим следното:

• цифровата грамотност да стане 
част от учебната програма;

• да се отбелязват международните 
дни, посветени на цифровите 
технологии, като в рамките на 
тези прояви децата ще получават 
практически и теоретични уроци;

• да се използват интерактивни 
игри като инструменти за 
обучение;

• да се създаде симулационна 
платформа на социални медии, 
за да могат децата да научат за 
опасността от кибератаки и как да 
избегнат последиците за реалния 
живот.
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УКРЕПВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС В ОБЛАСТТА 
НА КИБЕРСИГУРНОСТТА 
В нашия все по-цифровизиран 
свят се нуждаем от по-високо 
равнище на киберсигурност чрез 
укрепване на международните 
законодателни рамки. Необходимо 
е законодателство на равнището на 
ЕС, за да се гарантира по-ефективна 
защита на неприкосновеността 
на личния живот и на цифровите 
права на гражданите. 

ЕС следва да създаде 
експертен комитет, който да 
представлява всички държави 
членки и да определи какво 
е киберпрестъпност и какво 

законодателство следва да 
приемем. Подобна институция 
трябва да бъде защитена от 
потенциално лобиране и от 
големите корпорации.

Законодателството следва също 
така да гарантира, че онлайн 
платформите проверяват 
самоличността на потребителите, 
за да се борят с анонимността 
онлайн, която може да доведе 
до онлайн злоупотреби, 
недействителна информация и 
кибератаки.
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ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА 
ЕС е съюз на ценности. Искаме 
обвързващи механизми за 
отстояване на ценностите на 
Съюза, изразени в член 2 от 
Договора, като принципите 
на правовата държава и 
зачитането на правата на 
малцинствата. Договорите 
следва да бъдат изменени така, 
че правилото за единодушие 
в член 7 да бъде заменено с 
правило за квалифицирано 
мнозинство. Освен това 
Европейската комисия и 
Парламентът следва да имат 
право на глас, като така бъдат 
включени при изчисляването на 
квалифицираното мнозинство. 
Веднъж стартирани, процедурите 
по член 7 трябва да имат ясни 
срокове. Съдът на ЕС трябва 
да остане единственият съд, 

компетентен да се произнася по 
правото на ЕС, включително по 
въпроси, свързани с принципите 
на правовата държава.

Трябва да осигурим пълно 
действие на клаузата за 
обвързване с условие за 
спазване на принципите на 
правовата държава, приложена 
към бюджета на ЕС и фонда Next 
Generation EU. Комисията трябва 
да приеме съответните насоки 
сега. 

Освен това ЕС трябва да 
оценява зачитането на 
основните ценности на ЕС от 
страна на държавите членки 
въз основа на модела на 
п р е д п р и с ъ е д и н и т е л н и т е 
процеси на докладване за 
страните кандидатки.

ЦЕННОСТИ И ПРАВА, ПРИНЦИПИ НА 

ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА И СИГУРНОСТ
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РАВНИ ПРАВА ЗА ЛГБТКИ+
ЕС следва да възприеме 
достойнството, справедливостта 
и уважението като признати и 
споделени ценности. Трябва 
да гарантираме, че ЛГБТКИ+ 
общностите в целия ЕС се ползват 
с равни права. ЕС може и следва 
да определи нападенията 
срещу ЛГБТКИ+ общността като 
престъпления от омраза.

Истинската промяна започва 
в колективните нагласи, а 
инициативите „отгоре надолу“ сами 
по себе си, без подкрепа на местно 
равнище, могат да имат обратен 
ефект. ЕС трябва да подкрепя 
инициативи „отдолу нагоре“, 

като насърчава осведомеността 
по свързани с ЛГБТКИ+ въпроси 
и предоставя възможности на 
регионалните и националните 
активистки групи. Тази подкрепа 
следва да бъде под формата на 
план за действие, подготвяне 
на прояви, нови публикации 
относно ЛГБТКИ+ и финансирани 
групови инициативи. Нашите 
общности трябва да бъдат по-
добре информирани за правата, 
които понастоящем липсват на 
ЛГБТКИ+ лицата, и трудностите, 
пред които са изправени ЛГБТКИ+ 
общностите. Съпричастността и 
разбирателството са първата стъпка 
към овластяването на другите.
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МИГРАЦИЯ

ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИ УЧЕНИ БЕЖАНЦИ 
ЕС следва да финансира 
програма, която дава достъп 
на студенти и учени бежанци 
до университетите в ЕС. Тя 
следва да проучи кои европейски 
университети се интересуват от 
приемането на учени бежанци и 
да установи връзка с ВКБООН, за 
да идентифицира и да се свърже с 
такива бежанци. Университетите 
биха могли да определят някои 
изисквания за учените, като 
например специфични критерии за 
знания, но на учебните заведения 
не следва да се позволява по 
никакъв начин да дискриминират 
въз основа на произхода. 
Заинтересованите кандидати 
следва да получат подкрепа от ЕС, 
който ще осигури финансиране за 
НПО, а те на свой ред ще подкрепят 
кандидатите по време на целия 
процес на кандидатстване. След 
като бъдат приети, учените 
бежанци следва да имат достъп 

до подготвително обучение, ако е 
необходимо.

Един централен европейски 
фонд би бил най-добрият начин 
за спонсориране на университети, 
приемащи студенти бежанци, като 
подкрепя основни нужди като 
настаняване, храна и езикови 
курсове. Подобна програма би 
помогнала на ЕС да посрещне 
предизвикателството, свързано 
със застаряването на населението. 
Тя би укрепила ценностите на 
ЕС за солидарност и човешко 
достойнство, би позволила на 
бежанците да придобият умения в 
замяна на принос към приемащите 
държави, а на приемащите 
държави да придобият нова 
квалифицирана работна сила. И, 
което е важно, такава програма 
би намалила недоверието към 
мигрантите, а също и популистката 
реторика.
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ПО-ЕФЕКТИВНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦАТА, ТЪРСЕЩИ 
УБЕЖИЩЕ 
Настаняването на търсещите 
убежище лица в лагери в държавите 
членки за дълги периоди от време 
е нехуманно и неустойчиво. 
Подобряването на тази ситуация 
трябва да бъде приоритет. ЕС следва 
да засили централизираното 
финансиране, което стимулира 
държавите членки да приемат 
мигранти. Финансирането следва 
да се използва за подпомагане на 
приемането на мигранти от страна на 
държавите и за рационализиране на 
бюрократичните и интеграционните 
процеси. То следва да се използва за:

• незабавно назначаване на 
преводачи и адвокати в 
областта на имиграцията, 
които да присъстват на място в 
средиземноморските страни, 
като по този начин се съкратят 
сроковете за обработка на 
молбите за убежище;

• посрещане на първоначалните 
нужди на мигрантите в държавите 
на първоначално приемане, 
както и покриване на разходите 

за храна, подслон, лекарства и 
нужди на кърмачетата;

• подкрепа за интеграцията в 
приемащите държави, като се 
намали нежеланието за приемане 
на мигранти;

• предоставяне на техническа 
помощ и консултации в целия ЕС.

Следва също така да се 
предостави помощ на държавите 
за организиране на стажове за 
лицата, търсещи убежище, и за 
ускоряване на интеграцията, като 
на тези лица се даде възможност 
да допринасят в приемащите 
държави, а също и като се намали 
недоверието на приемащите 
общности към мигрантите. 
Това може да бъде допълнено 
с по-широко признаване на 
предишните квалификации на 
мигрантите и чрез разпределяне 
на търсещите убежище лица, 
чиито документи са обработени, в 
държавите членки в съответствие 
с уменията на въпросните лица и с 
нуждите на държавите членки.
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ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ 

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩАТА
ЕС трябва да осигури повече 
финансиране, за да даде 
възможност на всички млади 
европейци да участват в 
неформалното образование. Такива 
механизми вече съществуват: 
свързването на образованието, 
образованието и обучението 
(Bridging Education, Study and 
Training, BEST) би могло лесно да 
се впише в програмата „Еразъм+“, 
наред с действия като eTwinning и 
обмен на персонал. Това, от което 
се нуждаем сега, е политическа 
воля.

Неформалното образование 
може да има много различни 
изражения, например доброволни 
услуги, младежки обмен и 
спортни програми. Младите 
европейци трябва да придобият 

практически умения, за да се 
превърнат във всестранно развити, 
отговорни и съвестни граждани, 
а неформалното образование 
е чудесна възможност за по-
цялостно образование.

Освен това една европейска 
програма за неформално 
образование би могла да създаде 
платформа за преодоляване на 
различията между учителите и 
доставчиците на услуги, което 
може да осигури експертен 
опит по теми, относими към 
съвременния живот. Платформата 
ще включва също така информация 
за иновативни, интерактивни и 
ангажиращи учебни методики, 
както и възможности за създаване 
на контакти.
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ПО-ДОБРИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ 
Нека преосмислим учебните 
програми! Европейските училища 
трябва да предлагат по-полезно 
и практическо образование и 
да включват теми, свързани с 
живота в съвременния свят, 
като например осведоменост 
относно психичното здраве, 
сексуално образование, цифрова и 
финансова грамотност, екологично 
образование и междукултурни 
умения. Училищата трябва 
непрекъснато да правят преоценка 
на това, от което се нуждаят 
учениците им, за да стимулират 
поколение, подготвено да бъде 
работна сила.

Освен това в един все 
по-глобализиран свят 
междукултурните умения и 
знанията за възможностите 
и ползите, които предоставя 
Европа, придобиват все по-голямо 
значение. Ако училищата помогнат 

за укрепването на горепосочените 
умения и знания, бихме могли 
да създадем по-жизнеспособно, 
многообразно и ангажирано 
общество на единна Европа, 
работещо за постигането на 
общи цели и активно ангажирано 
със света. Можем да реагираме 
ефективно на предизвикателствата 
на политическо и личностно 
равнище.

Създаването на тези нови учебни 
предмети е от полза за младите хора 
и за Европа като цяло в няколко 
отношения. Привличането на 
вниманието на младите европейци 
към теми със съвременни и 
практически последици ще 
помогне за възпитаването на 
отворено, приобщаващо и 
толерантно гражданско общество. 
Това ще изгради съпричастност и 
ще сближи европейците.
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ЕС И СВЕТЪТ 

ФЕДЕРАЛНА ЕВРОПА
Въпросите, свързани с 
изменението на климата, 
COVID-19 и международната 
сигурност, представляват 
значителни предизвикателства 
за Европейския съюз и неговите 
държави членки и граждани. 
За да се справим с тези 
предизвикателства, трябва да се 
ангажираме със създаването на 
федерална държава. 

По този начин можем да 
се превърнем в по-голяма 
световна сила и фактор, с който 
останалите се съобразяват – в 
икономически, политически, 
военен и културен аспект. 
Изграждането на федерална 
Европа в никакъв случай не е 
лесна задача, а дългосрочен 

проект с големи перспективи: 
намаляването на разходите за 
националните правителства 
ще ни даде възможност да 
инвестираме в политиката в 
сектора на здравеопазването и в 
изменението на климата. 

Освен това федерална Европа 
може да обедини хора от всякакъв 
произход и идеологии и да укрепи 
европейската идентичност чрез 
преодоляване на вътрешните 
различия, което от своя страна 
ще превърне държавата Европа 
в силен и устойчив участник. Това 
ни дава възможност да говорим 
с един глас и да популяризираме 
европейските ценности и мира на 
международната сцена.
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ПО-СИЛНА ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА 
Една по-ефективна обща външна 
политика би могла да осигури 
на Европейския съюз по-силно 
присъствие в световните преговори 
и да премахне необходимостта от 
няколко двустранни споразумения 
между държавите членки и 
трети страни. Като могъща, 
многостранна и нехегемонна сила, 
нашият Съюз може да се справи с 
глобалните предизвикателства и 
да реагира по-бързо и ефикасно 
на заплахите за международната 
сигурност както в Европа, така и по 
света.

С приемането на обща 
външна политика можем: 

• да насърчаваме ценностите, 
например чрез ефективна 
забрана на всеки вид търговия 
със стоки, подкрепяща 
принудителния труд; 

• да укрепим европейската 
идентичност и да изградим 
доверие сред гражданите в тази 
нова сила;

• да подобрим съпротивата и да 
реагираме по подходящ начин 
срещу недемократичните сили и 
заплахите за сигурността;

• да гарантираме, че гласът ни 
се чува в международните 
преговори и в световната 
политика.
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ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ

ЕДИНЕН СТАНДАРТИЗИРАН ПАСПОРТ НА ЕС 
Да отключим потенциала на 
гражданството на ЕС! Като първа 
стъпка можем да създадем 
единни, стандартизирани 
документи за самоличност на 
ЕС – паспорт и лична карта, за 
всички граждани на ЕС, които да са 
валидни за влизане и пребиваване 
във всички държави членки.

Второ, трябва да усетим Европа, 
за да се чувстваме европейци. 
За тази цел е важно гражданите 
да могат по-лесно да живеят в 
различни държави членки и да се 
придвижват между тях. Ето защо 
се нуждаем от стандартизирани 
процеси на преместване и 

регистрация във всички държави 
от ЕС: придвижването в рамките 
на ЕС следва да бъде също толкова 
лесно, колкото и придвижването в 
рамките на една държава членка.

При разработването на такива 
политики и процеси трябва да 
гарантираме равно третиране 
на всички. Поради това следва 
да изготвим валидни за целия 
ЕС правила за преместване и 
регистрация в различни държави 
членки. Например гражданите на 
ЕС следва да имат право да гласуват 
на всички избори в държавата, в 
която пребивават, независимо от 
държавата им на произход.
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ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ЛИСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ 
ЕС има проблем: гражданите на 
Съюза все още не са правилно 
представени и това засяга 
доверието им в политиката, както и 
степента на тяхната ангажираност с 
политиците. 

За да се промени положението, 
е необходимо изборите за 
Европейски парламент да са по-
европейски, а не да се провеждат 
27 избора в един и същи 
период. Трябва да използваме 
транснационални листи, като 
гласоподавателите получават 
списък с национални кандидати и 
допълнителен списък с кандидати 
от всички държави членки. По този 
начин гласоподавателят би могъл 
да гласува за кандидати и от двете 
листи – от своята държава и от 
друга държава, като така ще има два 
различни начина за избиране на 
политиците. По този начин можем 
да гарантираме, че кандидатите 

все още представляват всички 
региони, но в същото време да 
направим изборите наистина 
транснационални, като накараме 
политиците да вземат предвид 
мненията на всички европейци.

Същото следва да важи и за 
кандидатите за председател на 
Комисията, които не следва да 
бъдат избирани чрез задкулисни 
преговори между спечелилите 
партии. Трябва да укрепим т.нар. 
система Spitzenkandidaten 
(водещи кандидати), при която 
всяка партия обявява преди 
предизборната кампания 
кандидата си за председател на 
Комисията, в случай че партията 
получи мнозинство. Чрез активно 
участие в кампанията и пряко 
взаимодействие с гражданите 
бъдещият председател би могъл да 
се свърже по-тясно с европейското 
население.
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ДРУГО

ЕДИНСТВО В МНОГОЕЗИЧИЕТО
Да сме единни в многоезичието!

Необходимо е да се използва 
повече финансиране от ЕС в 
подкрепа на многоезичието. 
Като първа стъпка изучаването 
на езици в училищата трябва 
да бъде реформирано: докато 
много студенти изучават езици, 
които се говорят в по-големите 
държави от ЕС, съвсем малък 
брой студенти изучават езици, 
говорени от по-малко граждани 
на ЕС, въпреки че тези езици може 
би се говорят в много по-близки 
до тях държави. Много двуезични 
ученици също не са в състояние 
да изучават родния си език в 
училище. Не се изучават и много 
езици, говорени от национални, 
етнически и езикови малцинства, 
което застрашава правото на 
тези малцинства да използват 

родния си език. Трябва да бъдат 
отпуснати повече средства за 
учебните часове по чужди езици 
и за обучението на учители, 
които могат да насърчават 
многоезичието в образователната 
система.

Като следваща стъпка можем да 
засилим младежкия обмен, като 
например пътуванията с учебна 
цел, насочени към изучаване на 
чужд език, както и към промяна в 
официалната комуникация. Някои 
прояви и програми, насочени 
към младите европейци, вече 
се провеждат на няколко езика: 
по-голямо финансиране от ЕС би 
могло да позволи провеждането 
на още повече прояви и програми, 
които да предоставят на младите 
европейци такива възможности 
за изучаване на езици.
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ОТДАВАНЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЗРАЧНОСТТА В 
ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС
Всички европейски политики 
трябва да бъдат оценявани по 
прозрачен начин. Може би някои 
от тях не постигат целите си или 
не достигат целевите общности: 
възможно е, например, те да 
пропускат да вземат предвид 
специфичното положение на 
гражданите, живеещи в селски 
райони или икономически по-
слаби държави. За да се учат 
от грешките от миналото и да 
създават по-добри политики 
в бъдеще, гражданите трябва 
да са в състояние да разберат 
защо се изготвят и реформират 
отделните политики: прозрачните 
и разбираеми оценки ще им 
позволят да вземат добре 
информирани решения по време 
на избори.

Второ, работата на лобистите в 
ЕС трябва да стане по-прозрачна. 
Лобистите трябва да бъдат 
регулирани по-стриктно, за да 
се гарантира, че политиците 
чуват своите гласоподаватели. 
През последните няколко 
години бяха положени някои 
първоначални усилия за засилване 
на регулирането. Това е стъпка 
в правилната посока. Например 
разширяването на обхвата и 
използването на регистри за 
прозрачност биха били един 
от начините за по-нататъшно 
насърчаване на прозрачността. 
Подобни мерки допълнително ще 
увеличат доверието на гражданите 
в Съюза и в неговите политики.
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