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Въведение 

Конференцията за бъдещето на Европа е безпрецедентно упражнение по гражданско 

участие, позволяващо консултация с граждани от 27-те държави – членки на Европейския 

съюз, с цел те да бъдат поставени в центъра на решенията, които ще бъдат вземани през 

идните години и десетилетия. По този начин гражданите на ЕС се приканват да изразят 

мнението си, като предложат промени и варианти за конкретни действия, които да 

позволят на Европа да си постави нова амбиция и да се справи с глобалните 

предизвикателства, пред които е изправена днес. 

Френското правителство подкрепя инициативите на тройното председателство на 

Конференцията за бъдещето на Европа, по-специално като насърчава своите граждани да 

дадат масов принос на онлайн платформата и да организират прояви в цялата страна. 

Успоредно с тези европейски инициативи правителството пожела да проведе на 

национално равнище проява, основана на участието. 

С подкрепата на Министерството за връзките с Парламента и гражданското участие 

(MRPРC) и с експертния опит на Междуведомствения център за гражданско участие 

(CIPC) Министерството по европейските въпроси и външните работи (MEAE) организира 

гражданска проява, основана на взети силни методологични решения (вж. по-долу „Поети 

ангажименти и взети методологични решения“). При прилагането на схемата MEAE се 

опря на консорциум за услуги, състоящ се от Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques 

и Harris Interactive. Освен това регионалните префектури изиграха ключова роля в 

организирането на 18-те конференции на цялата територия на страната. 

В рамките на тази консултация на участниците беше зададен един-единствен въпрос: 

„Като френски граждани какви промени искате за Европа?“ (вж. приложение IV 

„Мандат за участие“). 
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Тази национална проява беше осъществена под формата на 18 регионални конференции в 

13-те метрополни региона и 5-те френски отвъдморски региона, проведени в 

продължение на три уикенда през септември и октомври 2021 г., като всяка от тях събра 

между 30 и 50 избрани на случаен принцип граждани (общо 746). Обобщението от тези 18 

регионални панела беше изготвено на национална конференция, проведена от 15 до 

17 октомври 2021 г. в рамките на Икономическия, социален и екологичен съвет (CESE в 

Париж), в която участваха 98 граждани доброволци измежду участниците в регионалните 

конференции. 

В допълнение, за да се изтъкнат мненията на младите французи в навечерието на 

Европейската година на младежта през 2022 г., Министерството по европейските въпроси 

и външните работи организира в партньорство с Make.org онлайн консултация, 

озаглавена „Да дадем думата на младите“. Над 50 000 млади хора на възраст между 15 и 

35 години изразиха своите идеи и приоритети за Европа на 2035 година. 

В настоящия доклад са представени основните резултати от двете консултации, 

проведени от правителството. 

Методология на консултацията 

Набирането на гражданите, участващи в регионалните конференции, съчетава подбор на 

участници чрез изтегляне на жребий на техните телефонни номера и целеви подбор на 

профили, за да се достигне до панел, който да е възможно най-представителен за 

многообразието на всяка територия. 

В регионалните панели участниците се изразяваха, като бяха редувани групови работни 

сесии на маса от по 6 до 8 граждани, придружени от модератор, със сесии за представяне 

на пленарно заседание. По време на периодите за размисъл присъстваха експерти, които 

отговаряха на въпросите на гражданите и внасяха разяснения, като внимаваха да следват 

неутрална позиция. 

  



 

 

Принос на гражданите към Конференцията за бъдещето на Европа 5 

Гражданите бяха поканени първо да обменят мнения по настоящото си възприемане на 

Европа. След това те изразяваха своите желания по отношение на Европа на 2035 

година в рамките на групата, а след това и в пленарна зала. Тези дискусии позволиха да 

бъдат определени между 3 и 8 желания на регион. След това за всяко от тези желания 

гражданите формулираха промените, които те смятат за необходими за постигане на 

желаната Европа, и след това ги илюстрираха с конкретни предложения, които да бъдат 

осъществени. Този процес доведе до общо 515 промени и 1 301 конкретни предложения 

на национално равнище. 

Всяка регионална конференция доведе до изготвянето на регионален обобщаващ доклад, 

който беше представен на всички участници преди националната конференция. 

Националната обобщаваща конференция обедини 98 граждани, избрани на случаен 

принцип измежду участниците в 18-те регионални конференции. За да се гарантира 

многообразието на националния панел, на случаен принцип бяха избрани 6 граждани 

измежду доброволните участници в регионалните конференции в континенталната част 

на страната и на о. Реюнион и 4 граждани от отвъдморските конференции, при зачитане 

на паритета и възрастовото многообразие във всеки регионален подбор (вж. приложение 

II). 

При подготовката на националната конференция 515-те промени, набелязани на 

регионалните конференции, бяха анализирани и сближени, ако тяхната основна цел е 

сходна или близка, така че да се оформят 14 групи промени, отразяващи едно общо 

желание по отношение на Европа (вж. част 6). Тези 14 желания по отношение на Европа 

послужиха за основа на работата на 98-те участници в националната конференция, чиято 

мисия беше да се дообогати работата, извършена в регионите, и да се сравнят желанията 

по отношение на Европа, промените и предложенията с помощта на двадесетина експерти 

с цел съставяне на списък на приоритетните промени. В крайна сметка всяка група избра 

по 3 ключови промени, първата от които беше гласувана от всички 98 граждани, 

съставяйки по този начин окончателна класация на 14-те приоритетни промени. Цялата 

работа на тази конференция е консолидирана в обобщен доклад. 
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Онлайн консултацията „Да дадем думата на младите“, реализирана в партньорство с 

Make.org, се проведе между май и юли 2021 г. Над 50 000 души взеха участие в нея и 

направиха близо 3 000 предложения, свързани с Европа. Въз основа на всички реакции на 

младите граждани бяха идентифицирани 35 основни идеи, 22 от които срещнаха широко 

одобрение, а 13 предизвикаха спорове сред участниците (вж. част 11). 

Изходна позиция и задължение за последващи действия 

Настоящият доклад ще бъде представен от гражданите на правителството на 29 ноември 

2021 г. в присъствието на избраните французи – членове на Пленарната асамблея на 

Конференцията за бъдещето на Европа. Той ще бъде връчен на тройното председателство 

на конференцията по време на френското председателство на Съвета на Европейския 

съюз. 

В резултат на националната обобщаваща конференция в CESE и с цел да се отговори на 

високите очаквания на избраните на случаен принцип граждани, беше създаден 

граждански комитет за наблюдение, като израз на правото на участниците за 

предприемане на последващи действия. Този комитет, съставен от 15 членове – 14 

представители на регионалните конференции и един представител на консултацията „Да 

дадем думата на младите“, ще има за задача да информира гражданите за бъдещето на 

техните предложения. На всяко заседание на Пленарната асамблея на конференцията 

един от членовете на Комитета за наблюдение ще участва като представител на френската 

проява, за да привлича вниманието към предложенията, изложени в настоящия доклад, 

като същевременно ще изгражда обща позиция с останалите представени европейски 

граждани. 

Всички документи от консултацията във Франция ще бъдат публични и достъпни за 

всички на платформата за гражданско участие на френската държава: мандат за участие, 

регионални обобщения, национално обобщение, доклад на гарантите и окончателен 

доклад. 
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Представяне на основните резултати 
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Представяне на панелите на регионалните конференции 

 

  



 

 

Принос на гражданите към Конференцията за бъдещето на Европа 10 

 

 

  



 

 

Принос на гражданите към Конференцията за бъдещето на Европа 11 

Поети ангажименти и взети методологични решения 
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a. Ангажименти на държавата във връзка с демокрацията на участието 

Френската част от Конференцията за бъдещето на Европа се вписва в рамката на 

ангажиментите, поети от държавата по отношение на демокрацията на участието, които 

се основават на три принципа: прозрачност, неутралност и задължение за последващи 

действия. 

Подходът на участие задължава организатора да се придържа към строга методология. 

Методът на гражданско участие трябва да позволява на гражданите да участват при 

възможно най-добри условия и да изразяват мнението си по свободен и аргументиран 

начин. 

Прозрачност 

Организационният екип на конференцията се ангажира да предостави на гражданите 

достъп до цялата информация относно консултацията: 

• Рамката за консултацията; 

• Ангажиментите, поети към гражданите; 

• Целите на консултацията; 

• Резултатите от консултацията. 

По този начин беше установена методологията на Конференцията за бъдещето на Европа 

с постоянната цел да се гарантира прозрачността на подхода за гражданите. 

Методологията за подбор на гражданите на случаен принцип, взетите методологични 

решения и третирането на изразените граждански позиции бяха ясно изложени. 

Участниците получиха по имейл и резюме на тяхната регионална конференция след 

нейното провеждане. Освен това всички работни и заключителни документи ще бъдат 

публикувани след края на проявата на държавната платформа за гражданското участие1. 

  

                                                 
1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/


 

 

Принос на гражданите към Конференцията за бъдещето на Европа 13 

Неутралност 

По време на консултацията екипът организатор трябва да гарантира неутралността при 

воденето на дискусиите и при изготвянето на резюметата, представящи резултатите. 

Ангажираните с проявата страни – водещи, модератори, експерти – не трябва да 

изразяват своите мнения или да се опитват да направляват дебата по субективен начин. 

Целта за неутралност беше следвана на всички етапи от подготовката на тази 

консултация, по-специално чрез гарантиране на безпристрастен подбор на участниците, 

пълна свобода на дебатите и отсъствие на влияние от страна на поръчителя или на 

заинтересованите страни върху позициите на гражданите. Това изискване за неутралност 

се осъществи посредством обективен и прозрачен процес на набиране на участниците, 

последователност на взетите методологични решения (обърнат експертен опит, отсъствие 

на тематично рамкиране на дебатите) и специално внимание към позицията на различните 

участници (водещи, модератори, експерти). И накрая, екипът организатор следеше всички 

изказвания да бъдат взети предвид и да не се филтрират по никакъв начин предложенията 

на гражданите. 

Освен това колегия от 3 гаранти, назначени от председателите на Националното 

събрание и на Европейския парламент, и от правителството, следеше за това да бъдат 

чути и взети предвид всички становища. 

Задължение за последващи действия 

Гражданите, независимо дали са участвали в консултацията или не, имат право да бъдат 

информирани за това какво е било взето под внимание във връзка с техните предложения 

и становища и по какви причини. Това е известно като задължение за последващи 

действия. 
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То се определя от Междуведомствения център за гражданско участие (CIPC) и 

Междуведомствената дирекция на публичната трансформация (DITP) като ангажимент на 

публичния орган, вземащ решенията, да даде на гражданите ясен и отчетлив отговор за 

последващите действия, предвидени при консултацията. В конкретен план задължението 

за последващи действия се състои в това да се даде отговор на гражданите, с който да им 

бъде разяснено по какъв начин техният принос се взема под внимание и какво е неговото 

въздействие върху решенията и практиките на администрацията. 

Правителството пое това задължение за последващи действия в рамките на 

Конференцията за бъдещето на Европа и обяви амбициозен механизъм за последващи 

действия в резултат на националната конференция, описана в следващия раздел на 

настоящия доклад (вж. „Взети методологични решения“). 
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б. Взети методологични решения 

Тези три държавни ангажимента намериха отражение в методологията на консултацията 

под формата на седем взети силни методологични решения. 

1. Териториалност и близост 

Националната проява в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа беше под формата на 

18 регионални конференции в 13-те метрополни региона и 5-те отвъдморски френски региона, 

последвани от национална конференция в Париж. Този избор да бъдат организирани панели на 

местно равнище беше израз на желанието да бъдат събрани мнения възможно най-близо до 

гражданите. Това взето решение обогати и консултацията, като позволи да се видят линиите на 

съгласие и несъгласие между териториите по различни теми. 

2. Разнообразие на профилите на гражданите и използване на подбор на случаен 

принцип 

Преди началото на процеса беше определена цел за набиране на 50 граждани за участие във всяка 

регионална конференция, с изключение на отвъдморските конференции в Мартиника, Майот, 

Гваделупа и Гвиана, в които да участват по 30–40 граждани, както и на конференцията в Източна 

Франция, на която да присъстват и 5 германски граждани от трите погранични провинции. 

Генерирането на телефонни номера на случаен принцип даде възможност за подбор чрез 

жребий на гражданите, поканени да участват в регионалните конференции. 

За да отговарят на условията, избраните на случаен принцип граждани трябваше да са на възраст 

над 18 години и да са французи или да пребивават законно в страната. Всеки регионален 

граждански панел трябваше да бъде представителен за многообразието на населението в 

региона и да обединява различни гледни точки по отношение на Европа. Точната методология 

за подбора на случаен принцип е изложена в приложение II. 

3. Прозрачност на подхода 

Колегиум от трима гаранти, определени от държавния секретар по европейските въпроси, 

председателя на Националното събрание и председателя на Европейския парламент, проследи 

целия процес, за да гарантира неговата неутралност и редовност. По-специално гарантите 

провериха честността на подбора на случаен принцип на гражданите, формулираха препоръки за 

избора на експерти и се увериха в доброто протичане на дебатите чрез посещения на място. В 

края на проявата гарантите ще оповестят своето становище относно консултацията. Този 

документ ще бъде достъпен онлайн на държавната платформа за гражданското участие. 

На държавната платформа за гражданското участие ще бъдат публикувани и обобщенията на 

осемнадесетте регионални конференции, обобщаващият документ за всички промени, заявени на 

регионалните конференции, резюмето на националната конференция и окончателният доклад, 

представен на правителството. 
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4. Открит дебат без налагане на теми 

В рамките на тази национална консултация на вниманието на участващите граждани беше 

поставен един-единствен въпрос: „Като френски граждани какви промени искате за Европа?“  

В хода на процеса и с приложената методология гражданите успяха сами да определят как 

желаните промени ще бъдат включени в дневния ред, без да бъдат ограничавани от конкретна 

тема или предварителна нормативна рамка. 

По този начин стремежът беше да се даде възможност на гражданите от регионалните 

конференции да се ползват с пълна свобода по отношение на темите, които желаят да разгледат. 

По този начин Министерството по европейските въпроси и външните работи избра за 

националната проява в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа да разработи 

допълнителен подход към този европейски процес, който е структуриран около девет теми: 

изменение на климата и околна среда; здраве; по-силна икономика, социална справедливост и 

работни места; ЕС по света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова 

трансформация; европейска демокрация; миграция; образование, култура, младеж и спорт; други 

идеи2. 

По този начин дискутираните теми на регионалните конференции бяха определени от самите 

граждани, а не от поръчителя на проявата. 

5. Обратен експертен опит 

За да има възможно най-малко влияние върху участниците в процеса на определяне на техните 

желания по отношение на Европа, беше направен избор да не се предоставя предварителна 

информация или експертен опит (например относно настоящия проект за Европейския съюз, 

неговите компетенции или функционирането на институциите), а да се започне от въпросите на 

самите граждани. Това взето методологично решение се основава на принципа на „обратния 

експертен опит“, според който колективното мислене се базира на житейския опит и мненията 

на гражданите, които след това задават въпроси на експерти, които да подкрепят дискусиите им и 

да консолидират техните работни хипотези. 

За постигането на тази цел в различните региони бяха мобилизирани експерти (средно трима), 

по-специално от академичните среди и информационните центрове Europe Direct на съответните 

територии. Те бяха на разположение в съботните и неделните дни, за да отговарят на въпроси на 

гражданите, като са се намесвали само по искане на последните. Осигурена беше и връзка с 

проверители на факти (fact checkers), за да могат бързо да бъдат проверявани фактологичните 

въпроси на гражданите. 

На националната обобщаваща конференция в CESE помощ на работните групи оказаха с 

присъствието си 19 водещи експерти от академичните среди, от мозъчни тръстове и от 

дипломатическия корпус. Тези експерти придружаваха по една група през целия уикенд, което 

даде възможност да бъдат доуточнени желанията за промени, изразени на регионално равнище. 

  

                                                 
2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr
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6. Колегиалност и гъвкаво управление 

Целият процес беше изграден съвместно от Министерството по европейските въпроси и 

външните работи (MEAE) с подкрепата – по отношение на стратегията за участие – на 

Междуведомствения център за гражданско участие (CIPC), Междуведомствената дирекция на 

публичната трансформация (DITP) и Министерството за връзките с Парламента и гражданското 

участие (MRPРC). Проявата беше осъществена от изпълнителен консорциум, състоящ се от 

Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques и Harris Interactive, който се занимаваше с 

управлението на подхода, воденето на конференциите, подбора на случаен принцип на 

гражданите и изготвянето на докладите и резюметата, в сътрудничество с регионалните 

префектури във връзка с организирането на място на регионалните конференции. 

Беше създадено специално управление в чийто център беше проектен екип, председателстван от 

MEAE и включващ CIPC, MRРPC и изпълнителния консорциум. 

7. Задължение за последващи действия и взаимодействие с проявата на европейско 

равнище 

На националната конференция бяха обявени редица градивни елементи на задължението 

за последващи действия от страна на френските институции след провеждането на 

Конференцията за бъдещето на Европа: 

- Предоставяне на цялата информация относно подхода, настоящия документ и 

обобщаващите доклади от регионалните конференции и от националната 

конференция по прозрачен и достъпен за всички начин на новата платформа за 

гражданско участие, лансирана по повод предаването ѝ на правителството; 

- Организиране през ноември 2021 г.на събитие по повод на предаването на 

правителството на окончателния доклад относно националната проява в рамките 

на Конференцията за бъдещето на Европа; 

- Създаване на граждански комитет за наблюдение, който да следи за това 

предприетите последващи действия да бъдат в съответствие с направените 

предложения. Този комитет ще се състои от 15 граждани, от които 14 участници в 

регионалните конференции и един участник в консултацията „Да дадем думата на 

младите“; 

- Връчване на френския принос към Конференцията за бъдещето на Европа на 

европейските институции през януари 2022 г. 
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Предложенията на френските граждани ще бъдат включени в колективното обсъждане от 

страна на държавите членки и европейските институции. Като държава, изпълняваща 

председателството на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2022 г., 

Франция ще трябва да се вслушва в гласа на своите граждани, като същевременно работи 

за формулирането на обща позиция на европейско равнище. 
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Първа част: представяне на резултатите от 

регионалните конференции относно бъдещето на 

Европа 

На всяка от 18-те регионални конференции гражданите изразиха индивидуално и след 

това по групи своите желания по отношение на Европа на 2035 година. Така във всеки 

регион се оформиха от 3 до 8 групи желания, което доведе до общо 101 визии за Европа 

на цялата територия на Франция. След това гражданите формулираха промени, които 

те смятат за необходими за постигане на желаната Европа, и впоследствие ги 

илюстрираха с конкретни действия. Този процес доведе до общо 515 промени и 1 301 

конкретни действия за цяла Франция. 

В седмиците между регионалните конференции и националната конференция екипът на 

проекта обособи 515-те промени в отделни кохерентни групи. Всички промени, 

предложени на регионално равнище, бяха подложени на лексикологичен анализ и бяха 

съгласувани, ако тяхната основна цел е сходна или близка, така че за националната 

конференция да бъдат сформирани работни групи с общо желание по отношение на 

Европа. И накрая, предложените в рамките на регионите промени бяха групирани в 

14 отделни желания по отношение на Европа. 
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а. Класация на 14-те желания по отношение на Европа 

В края на всяка регионална конференция участващите граждани гласуваха, за да изразят 

подкрепата си за промените, набелязани от различните работни групи. 

Въз основа на обособяването в групи преди обобщаващата национална конференция, е 

възможно – благодарение на гласуването на промените във всеки регион – да бъдат 

определени желанията по отношение на Европа, които срещнаха най-голяма подкрепа от 

гражданите. Например желания като „Европа, която поставя образованието на челно 

място“ и „по-близка и достъпна Европа“ получиха широка подкрепа, като промените в 

тази връзка бяха подкрепени средно от 56% от гражданите по време на регионалните 

конференции. 

 

Класация по популярност на желанията по отношение на Европа 
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б. Представяне на 14-те приоритетни промени в резултат на националната 

конференция 

На националната обобщаваща конференция 100-те граждани, участващи в нея, работиха 

по една от 14-те групи с набелязани желания. В края на работата всяка група избра да 

изрази като свое желание по отношение на Европа една приоритетна промяна, която да 

бъде осъществена до 2035 г. След това тези 14 приоритетни промени бяха подложени на 

гласуване от 100-те граждани в последния ден от националната конференция. Резултатът 

от гласуването е изложен по-долу в низходящ ред според броя на гласовете, получени за 

всяка промяна. 

Промяната, получила най-много гласове от 100-те граждани на националната 

конференция, е „Да се развие енергийна съзнателност за намаляване на потреблението 

чрез слагане край на излишъците“. 
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За всяка приоритетна промяна гражданите от съответната група дадоха определение на 

промяната, предложиха конкретни действия за нейното изпълнение и посочиха 

критериите за успех до 2035 г.  
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Промяна 1 – Да се развие енергийна съзнателност за намаляване на 

потреблението чрез слагане край на излишъците 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – ангажирана за справяне с 

климатичните и екологичните предизвикателствата 

 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: развиване на възобновяемите енергийни източници, намаляване на 

потреблението на енергия 

Целта на тази промяна е да се насърчат намаляването на потреблението на енергия в 

Европа и развиването на възобновяемите енергийни източници. Определянето ѝ като 

приоритет от гражданите отразява волята им да впишат Европа и нейните жители в един 

решителен подход за справяне с климатичните и екологичните предизвикателствата. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Тази промяна се осъществява чрез разработването на амбициозни 

научноизследователски програми в областта на възобновяемите енергийни източници и 

разгръщането на европейски инвестиционни фондове, които придобиват преки дялови 

участия в дружества от сектора. 

За гражданите тази промяна би била успешна, ако бъдат въведени обвързващи цели за 

намаляване на потреблението на енергия и ключови показатели за съзнателност, като 

например свиването на европейския автомобилен парк или на консумацията на месо. 

Амбицията е също така да се въведат успешно квоти за потребление по сектори, които 

отчитат колебанията в потреблението на предприятията и зачитат поверителността на 

техните данни. 
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Промяна 2 – Укрепване на общата отбрана и сигурност на Европейския 

съюз 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – мощна в световен план  

 

 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: европейска армия, стратегическа автономност 

Тази промяна отразява единодушната воля на гражданите да постигнат автономност в 

областта на отбраната и сигурността в Европа, така че да няма зависимост от чужди сили. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

В очите на гражданите успехът на тази промяна ще се изразява най-вече в назначаването 

на европейски комисар по въпросите на отбраната и сигурността. 

В областта на отбраната създаването на постоянна и бързо реагираща армия, която може 

да бъде изпращана навсякъде по света, би позволило на Европа да защитава своите 

граници и да се намесва, когато е целесъобразно, по искане на трети държави. 

По отношение на сигурността, в очите на гражданите, Европа следва да гарантира 

сигурността на доставките си и да защитава стратегическите си научни изследвания 

в приоритетни сектори като космическия сектор, киберсигурността, медицинския сектор 

и околната среда. По-добрата защита на външните граници следва също така да 

спомогне за ограничаване на незаконната имиграция и трафика. 
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Промяна 3 – Насърчаване на колективните икономически резултати 

чрез автономна и конкурентоспособна промишленост, на която ЕС 

придава допълнителна стойност 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – защитаваща интересите си 

 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: предпочитане на европейското, защита на ноу-хауто, развитие на 

европейски лидери 

Целта на тази промяна е да се постигнат три цели: засилване на политика за 

„предпочитане на европейското“ в рамките на Съюза, гарантиране на защитата на 

основните стоки и ноу-хау и създаване на „европейски лидери“. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Постигането на тези цели изисква, на първо място, прилагането на политика за 

„предпочитане на европейското“ в контекста на обществените поръчки и въвеждането 

на данък върху въглеродните емисии върху вноса. 

Защитата на ноу-хауто ще се изразява в засилен контрол на поглъщанията и 

чуждестранните инвестиции и развитие на помощта за релокализация. 

Накрая, създаването на „европейски лидери“ означава насърчаване на европейските 

промишлени съюзи в стратегическите сектори и стимулиране на публичните инвестиции 

в рисков капитал. 

В очите на гражданите успехът на тази промяна означава на практика развитие на европейски 

промишлени съюзи в ключовите сектори, увеличаване на броя на релокализациите на 

предприятия и подобряване на търговския баланс. 
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Промяна 4 – Създаване на гражданска власт на няколко равнища: 

участие, решение, контрол 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – по-демократична 

 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: увеличаване на избирателната активност, европейски барометър на 

удовлетвореността, широко използване на консултациите с гражданите 

Чрез тази промяна гражданите предлагат да се развие „пълната гражданска 

съпричастност“ на европейците, като се разшири тяхното участие на всички етапи от 

процеса на вземане на решения. Тя отразява волята на гражданите гласът им да се чува и 

да влияе на обществените политики, засягащи ежедневието им. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Според гражданите целта е основно да се разработват и прилагат дълготрайно инициативи за 

гражданско участие. За тази цел могат да бъдат използвани няколко лоста: създаване на 

постоянна консултативна камара, вписване на гражданската власт в европейските договори 

или още създаване на маркировка, удостоверяваща законите, които са преминали през 

консултация с гражданите. 

Успехът на тази промяна ще се изразява в покачването на показатели като избирателната 

активност, интереса и доверието по отношение на Европейския съюз и още 

посещаемостта на европейските уебсайтове. Увеличаването на броя на решенията, 

взети след консултация с гражданите, и по-голямото използване на европейските 

граждански инициативи (ЕГИ) също ще са показателни за успеха. 
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Промяна 5 – Стремеж към федерация от европейски държави, която да 

разполага с широки правомощия в областите от общ интерес 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – по-обединена 

 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: изграждане на единни институции, избираем председател, засилване на 

правомощията на ЕС 

Тази промяна отразява амбицията на гражданите за обединяване на европейските 

политически институции. Представеният модел е на федерация от държави с цел 

засилване на споделената или изключителната компетентност на Европейския съюз, без 

обаче да се преминава към федерална държава. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Във вътрешен план тази промяна би могла да включва развитието на гражданското 

участие, създаването на министерства по европейските въпроси в държавите членки и, 

в по-дългосрочен план, избирането на председател на Европейската комисия на всеобщи 

избори. 

Във външнополитически план засилването на европейския глас в чужбина ще бъде 

конкретизирано чрез въплъщаването му от единен представител на Европа на 

международната сцена. 

На разположение на тази федерация от държави ще има и увеличен европейски бюджет с 

амбицията да достигне 10 % от БВП (понастоящем той е 2 %). 
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Промяна 6 – Предлагане на програми за обмен на всички етапи от 

живота 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – поставяща образованието на преден 

план 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: образователен обмен, „Еразъм“ 

Широко подкрепяна, тази промяна отразява колко важни са за гражданите срещите и 

преживяванията в чужбина като мощен двигател на чувството за европейска 

принадлежност. Заложената амбиция е да се премине от „академични знания към 

изживяно, изпитано и почувствано отношение към Европа“ и образованието да се 

разбира в широк смисъл като учене през целия живот. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Успехът на такава промяна е заложен главно във въвеждането на разширени възможности за 

мобилност, които включват, наред с другото, образователния обмен, побратимяването, 

пътуването и професионалната мобилност. Според гражданите тези възможности трябва да бъдат 

достъпни за всички, особено на хората с малко средства или с увреждания. Например програма 

„Еразъм“ би могла да обхване всички европейци без ограничения за възраст или за наличие на 

средства. Замисълът е тези програми да бъдат разнообразни, приобщаващи и достъпни, с опростени 

административни процедури. 

Освен мобилността беше посочено и значението на изграждането на мостове между 

образователните системи (приравняването на дипломи и т.н.) и на засилването на 

привлекателността на Европа, за да се предотврати изтичането на таланти в чужбина. 
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Промяна 7 – Споделяне на европейските култури чрез обединяващи 

прояви и събития 

Свързано с нея желание за Европа: Европа със споделени култури и идентичности 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: европейски фестивал, европейски официален празник, световно 

изложение на Европа 

Амбицията на тази промяна е зараждането и поддържането на европейски дух чрез 

общи преживявания, празнични събития и прояви. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Гражданите си представят такива събития като забавни, приобщаващи и всенародни, 

така че да бъдат споделяни от възможно най-много хора. За тази цел те трябва да 

приобщават всички групи от населението (особено децата, училищната общност, 

младите хора и студентите по програма „Еразъм“) и да се случват на различни места 

(домовете за стари хора, училищата, публичните администрации, затворите и др.). 

По-специално с цел обединяване на европейците бяха предвидени две събития: световно 

изложение на Европа, на което да бъдат представени всички държави членки, и преосмисляне 

на Деня на Европа – 9 май, който ще включва по-специално събитие с педагогическа цел, „за да 

не забравяме мира, свързан с Европа, и нейните ценности“. Същевременно европейските 

представители биха могли да се срещат с учениците от континента в техните училища, за да 

насърчават близостта и разбирането на гражданите за Европа от най-ранна детска възраст. 
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Промяна 8 – Хармонизиране на здравеопазването и осигуряване на 

достъп до него за всички европейци чрез обща здравна политика 

Свързано с нея желание за Европа: Европа на солидарността, която защитава 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: всеобщо здравно осигуряване, хармонизиране на здравните услуги, 

здравето като основно право 

За да се гарантира достъп до здравеопазване за всички европейци и да се отговори на 

„необходимостта от закрила и солидарност“, единодушно беше предложена 

наднационална здравна система. Тя ще се основава на справедливо финансиране между 

държавите членки и ще бъде изградена по примера на най-добрите системи в ЕС. Тази 

промяна отразява волята на гражданите Европа да играе по-активна роля за защитата на 

своите жители, особено в областта на здравеопазването, в която досегашните действия се 

смятат за твърде нерешителни. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

За да се осъществи тази промяна, принципът за европейска всеобща социална 

сигурност беше одобрен с мнозинство. Начините за въвеждане на такава система обаче 

не можаха да бъдат уточнени. Докато някои настояват за „централизация на данните, 

позволяваща достъп на [европейските] здравни работници до цялата медицинска 

история на пациента“, други, напротив, възприемат тази мярка като „допълнително 

лишаване от свобода и система за контрол“. 

При все това прозрачността и хармонизацията на нормативните изисквания в тази сфера на 

равнището на континента, както и европейският здравен план бяха определени като 

предпоставки за всяка значителна промяна. 
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Промяна 9 – Разработване и направляване на европейско равнище на 

стратегическите сектори с цел гарантиране на суверенитета ни 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – конкурентоспособна и иновативна 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: развитие на европейски лидери, контрол на чуждестранните 

инвестиции, цифрова и енергийна автономност 

Направляването на европейско равнище на сектори, смятани за стратегически, като 

здравеопазването, храните, енергетиката, цифровите технологии, отбраната, транспорта и 

новите материали, отговаря на необходимостта от суверенитет, припозната от 

гражданите. Такова направляване би ограничило конкуренцията между европейските 

предприятия, би насърчило появата на континентални лидери и би 

реиндустриализирало Европа чрез предпочитане на европейското. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

За да се постигне този суверенитет, направляването на тези сектори би могло да се 

възложи на европейски орган, който да издава разрешения за придобиване на 

европейски предприятия от чуждестранни конкуренти и да гарантира, че вносните 

продукти спазват същите стандарти като произведените в ЕС. В средносрочен план 

между 30 % и 50 % от европейското потребление в тези стратегически сектори следва да 

се произвежда на континента, а в дългосрочен план – до 70 %. Изпълнението на тези 

критерии би осигурило самодостатъчност и разпространението на влияние и дори 

износа на европейския промишлен модел. 
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Промяна 10 – Подобряване на опазването на околната среда и 

екосистемите и създаване на защитени зони в рамките на градските, 

крайградските и селските райони 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – насърчаваща устойчивото развитие 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: по-екологосъобразна урбанизация, зачитане и опазване на почвите 

Целта е да се ограничи отрицателното въздействие на урбанизацията върху почвите. 

Решителните действия ще спомогнат за ограничаване на бедствията, свързани с 

разрушаването на почвите, като свлачищата, и за подобряване на качеството на живот 

в градските райони, благодарение най-вече на засаждането на дървета. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Беше предложено да се действа на две равнища: първо, обръщане на тенденцията при 

новостроящи се сгради, за да се намали скоростта на запечатване на почвите, и второ, 

насърчаване на възстановяването на почвите, за да се „върне на природата това, 

което ѝ принадлежи“. 
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Промяна 11 – Създаване на европейски средища по места за изслушване 

и съветване на гражданите 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – по-близка и по-достъпна 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: Домове на Европа, местно звено за контакт „Европа“, по-добър достъп 

до информация 

Целта на тази промяна е да се дадат конкретни отговори на липсата на въплъщение на 

Европейския съюз в ежедневието, посочено от редица участници, и да се работи за 

сближаването на Европа и нейните граждани. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

За да се преодолее тази дистанция между ЕС и гражданите, във всяко кметство може да бъде 

определено специализирано звено за контакт със задачата да изслушва и съветва гражданите. 

Информацията, предоставяна от това звено, може да бъде от социално-икономическо естество, 

по-специално относно достъпа до европейска помощ, или от информационно естество, например 

относно ролята на лобитата. Предоставената информация ще бъде предназначена както за 

широката общественост, така и за специалистите, по-специално с цел съветване на МСП и 

помагане на създателите на проекти да получат достъп до финансиране от ЕС. В дългосрочен 

план тази промяна би могла да доведе до създаването на места, посветени на Европа, подобно 

на съществуващите домове на Европа, но на местно равнище, което ще даде възможност за 

създаване на фина териториална мрежа. 

Успехът на тази промяна би бил пълен, ако всеки гражданин познава „като нещо очевидно“ 

съществуването на това звено за контакт и на това място за материали, посветени на Европа, 

които предоставят ресурси, изслушване, информация и съвети. 
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Промяна 12 – Уеднаквяване за 27-те държави на начина на избиране на 

Европейския парламент и засилване на близостта на ЕС до гражданите 

чрез замяна на настоящия начин на гласуване с мажоритарно гласуване 

на регионално равнище 

Свързано с нея желание за Европа: Европа с по-ефикасно управление 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: институционални промени, следене на действията от гражданите през 

целия мандат 

Тази промяна отразява желанието на гражданите да засилят близостта си до избраните 

представители и да следят техните действия през целия им мандат. Тя е в отговор на 

широко разпространената констатация за липса на претворяване на тревогите на 

гражданите в конкретни действия от избраните представители в Европейския парламент. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Промяната на начина на избиране ще се състои в уеднаквяване на системата за 

гласуване на европейско равнище и прехода от национални избирателни райони към 

регионални избирателни райони, което се очаква да стане възможно до 2035 г. 
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Промяна 13 – Определяне на обща политика за подобряване на приема 

и социалната и професионалната интеграция на мигрантите 

(включително на незаконните мигранти) 

Свързано с нея желание за Европа: Европа – гарант на зачитането на основните 

права 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: европейска служба за миграцията, гарантиране на достойни условия на 

прием в цяла Европа 

Целта на тази промяна е да се подобри приема на мигранти в Европейския съюз – 

проблем, който гражданите единодушно определят като нуждаещ се от спешено 

решаване. За разлика от сегашното положение, въвеждането на обща, съгласувана и 

солидарна имиграционна политика се явява като основен фактор за мира. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

Успехът на подобна промяна ще се изразява в постепенното прилагане на обща политика 

за прием на мигранти. 

Гражданската инициатива следва да отнесе въпроса до Комисията и в средносрочен 

план да позволи приемането на общи норми, определящи рамка за прием и социална 

интеграция на мигрантите. В дългосрочен план тези норми ще бъдат подкрепени от 

създаването на специализирана европейска служба за имиграцията и признаването на 

миграционната политика като компетентност на Европейския съюз. 
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Промяна 14 – Запазване на спецификите (маркировките на храните, 

занаятчийските продукти, традициите) на различните европейски 

региони, за да се избегне унифицирането на начина на живот и да се 

гарантират проследимостта и качеството на продуктите 

Свързано с нея желание за Европа: Европа, в която имат предимство интересите на 

всяка държава 

Какво включва тази промяна? 

Ключови думи: европейски маркировки, високо оценяване на многообразието от култури 

и традиции 

Амбицията на тази промяна е да се запази многообразието от европейски традиции и 

производства и да се избегне унифицирането на начина на живот, което често се 

отправя като критика към Европейския съюз. 

Кои са ключовите етапи и критериите за успех? 

За гражданите основната цел е да се направи по-достъпна съществуващата база данни, в 

която се изброяват различните европейски и национални маркировки. За тази цел се 

предлага създаването на уебсайт с „три щраквания“: първо щракване, за да се стигне до 

сайта, второ щракване, за да се покаже карта на регионите на Европейския съюз, и 

последно щракване, за да се покаже описанието на маркировките във всеки регион. 

Успехът на тази промяна ще се състои в засилена комуникация за съществуващите постижения, 

което ще доведе до по-добро познаване от гражданите на многообразието от европейски култури. 
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Втора част: представяне на резултатите от консултацията 

„Да дадем думата на младите“ 

 

Дати на консултацията 

от 9.5.2021 г. до 18.7.2021 г. 

 

Данни за участието 

50 008 участници 

2 918 предложения 

338 330 гласа 

 

Консултацията „Да дадем думата на младите“ започна по инициатива на Държавния 

секретариат по европейските въпроси. Тази консултация е част от Конференцията за 

бъдещето на Европа – безпрецедентно упражнение по демокрация на участието, проведено 

от европейските институции, чиято цел е да се даде възможност на всички европейски 

граждани да изразят вижданията си за това, което очакват от Европейския съюз. Уроците от 

консултацията ще захранят работата на Конференцията за бъдещето на Европа и френското 

председателство на Съвета на Европейския съюз. 

4 основни урока 

1. Масова мобилизация на младите хора: над 50 000 млади френски граждани 

участваха в консултацията във всички региони. 

2. Най-важният консенсус се отнася до европейските политики за борба с изменението 

на климата, релокализацията на производството в Европа, възраждането на 

европейската демокрация, тежестта на ЕС в света (икономика, научни 

изследвания, права на човека, дипломация). 
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3. Идеята за по-мощна и по-обединена Европа лъха от цялата консултация и води 

до консенсус по няколко точки: 

- Европа – по-силна икономически (по-специално благодарение на релокализацията) с 

цел противостоене на Китай или на САЩ 

- Европа на дипломацията, която има по-голяма тежест на международната сцена 

- Европа – световен лидер в борбата с изменението на климата 

- Европа – обединена от младите си хора 

- Европа – единна в научните изследвания и иновациите 

 

4. Четири идеи, които допълват идеите, произлезли от гражданските панели, също 

бяха подкрепени от младите хора: 

- Екологична и социално отговорна европейска икономика 

- Европа, която е географски по-свързана, благодарение на железопътния транспорт 

- Данъчно по-справедлива Европа 

- Решителни действия на ЕС за утвърждаване на правата на жените 
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22 популярни идеи и 13 спорни идеи, разпределени в 9-те теми на Конференцията за 

бъдещето на Европа 

 

Популярните идеи се основават на предложения, подкрепени от мнозинството от 

участниците в консултацията. Популярните предложения са тези, които показват най-

голяма подкрепа, като събират средно 79 % от гласовете „за“. 

 

Спорните идеи се основават на най-обсъжданите от участниците в консултацията 

предложения, като гласовете „за“ и „против“ са почти по равно. Спорните предложения 

са тези, които се обсъждат най-оживено в рамките на консултацията, като събират 

средно 40 % от гласовете „за“ и 38 % от гласовете „против“. 

 

Анализът на тези предложения доведе до установяването на 22 популярни идеи и 13 спорни 

идеи. Тези 22 популярни идеи и 13 спорни идеи бяха разпределени в 9 групи, съответстващи 

на основните теми на Конференцията за бъдещето на Европа. 
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Обобщение на популярните и спорните идеи 
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Заключение 

 

 

 

„С една дума, за Вас, Европа през 2035 г. трябва да бъде...“: 

 

 

 

 

Отговор на гражданите на националната конференция на последния въпрос: 

„С една дума, за Вас, Европа през 2035 г. трябва да бъде...“ 

 

 


