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и той не отразява мненията на институциите на ЕС или на 

Конференцията за бъдещето на Европа.  

Анализът е изготвен от Kantar Public. 
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С Конференцията за бъдещето на Европа Европейският 

парламент, Съветът и Европейската комисия дадоха 

възможност на европейските граждани от всички 27 

държави членки да се включат в дебат относно 

предизвикателствата и приоритетите, които да бъдат 

разгледани, за да създадат заедно една подготвена за 

бъдещето Европа. Като част от процеса на 

конференцията на 19 април 2021 г. беше поставено 

началото на многоезична цифрова платформа 

(наричана по-долу „платформата“) (futureu.europa.eu), 

която ще продължи да функционира по време на цялата 

работа на конференцията.  

Платформата е ключов компонент на конференцията; 

тя дава възможност за участие на всеки гражданин на 

ЕС на всеки от 24-те официални езика на ЕС. 

Гражданите могат да представят своите идеи, да 

подкрепят идеите на други хора и да ги коментират. 

Платформата е и мястото, където всеки може да споделя 

информация за свързаните с конференцията прояви и да 

съобщава за резултатите от тях.  

След това всички мнения на платформата се събират и 

анализират и служат като принос към работата на 

европейските граждански панели и на пленарното 

заседание на конференцията.  

До момента са публикувани два междинни доклада, 

които обхващат изразените на платформата мнения до 

7 септември 2021 г.  

Целта на настоящия трети междинен доклад е 

допълнително да се обхванат изразените мнения до 

3 ноември 2021 г. В него също така е представена 

повече информация за проявите. По-подробна 

Увод 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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информация за изразените на платформата мнения по 

държава членка е предоставена в допълнителен доклад, 

който също е достъпен на платформата. В началото на 

следващата година ще бъдат изготвени нов доклад и 

преглед на изразените мнения, включително по 

държава членка, които да обхващат новите мнения, 

добавени на платформата. 

По никакъв начин не трябва да се счита, че 

констатациите в настоящия доклад предопределят 

резултатите от дискусиите на конференцията по 

отношение на процеса за бъдещето на Европа. При 

работата с настоящия доклад е важно също така да се 

има предвид, че изразените на платформата мнения 

отразяват гледните точки на съответните участници и 

не следва да се разглеждат като представителни за 

вижданията на европейските граждани като цяло. Те ще 

бъдат предмет на по-нататъшно обсъждане и оценка в 

рамките на европейските граждански панели и на 

пленарното заседание на конференцията. 

Аналитичните резултати са представени в доклада в 

съответствие с темите, определени на платформата:  

‒ Изменение на климата и околна среда 

‒ Здравеопазване 

‒ 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 

Идеите, посочени в раздел „Други идеи“ на 

платформата, са включени в една от споменатите по-

горе девет теми или в няколко теми, когато става дума 

за междусекторни въпроси. За всяка тема е представен 

преглед на тематичното групиране на идеите и 

проявите. Анализът на съдържанието по теми и 

подтеми е представен визуално в карта на идеите за 

всяка тема.  

Бележка относно методологията 

В настоящия доклад се акцентира главно върху 

качествения анализ на изразените на платформата 

мнения. Това се извършва въз основа на идеите и 

коментарите, представени от участниците, за да се 

направи общ преглед на съдържанието на 

платформата. На практика в рамките на всяка тема 

изследователски екип извърши ръчен текстови 

анализ и групиране на предложените идеи и 

затворени прояви с доклади за проявите, което бе 

осъществено с помощта на компютърен инструмент 

за групиране. Впоследствие беше изготвено резюме 

на общите теми и възможните подтеми. Анализът на 

групите по теми и подтеми се извършва в рамките 

на предварително определените теми. Това 

означава, че идеи, обхващащи теми или идеи, 

представени от участниците по различни теми или в 

раздел „Други идеи“, могат да присъстват 

многократно в настоящия доклад в частите по 

съответните теми. Този подход е избран, за да може 

всяка от темите на конференцията да бъде 

разгледана цялостно.  

Настоящият анализ обхваща и въпросите, които са 

повдигнати от малък брой участници, ако те 

предоставят нова гледна точка в сравнение с тази на 

други участници. Целта е да се направи общ преглед 

на обхвата и разнообразието от идеи, предложени 

към момента на платформата, а не да се поставя 

акцент върху относителната подкрепа за идеите или 

обхвата на набелязаните теми и подтеми.  

Независимо от това са упоменати количествени 

елементи (брой идеи, коментари, одобрения, 

прояви), за да се отрази настоящото състояние на 

дискусиите в рамките на платформата, включително 

висока степен на интерес или дебати по някои идеи 

(вж. приложение I). 

Следва да се има предвид и, че в представения в 

настоящия доклад анализ, понятието „мнения“ се 

отнася до комбинация от идеи, коментари и прояви. 

Допълнителни подробности относно 

методологичния подход са изложени в 

приложение II. 
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В настоящия доклад се обобщава дейността на 

многоезичната цифрова платформа на Конференцията 

за бъдещето на Европа от стартирането ѝ до 3 ноември 

2021 г.  

През този период на платформата бяха регистрирани 

29 012 подадени мнения, съдържащи 9337 идеи, 

16 017 коментара и 3658 прояви по всичките 10 теми.  

До момента най-голям брой мнения бяха изразени по 

темите „Европейска демокрация“ и „Изменение на 

климата и околна среда“, следвани от отворената тема 

„Други идеи“.  

Регистрирана е активност от всички държави от ЕС. От 

стартирането на платформата Германия има най-висок 

дял по отношение на общия брой изразени мнения, но 

по-малките страни регистрират повече изразени мнения 

пропорционално на населението си, като най-активна е 

Малта. Напоследък, в периода от 8 септември насам, 

Унгария е регистрирала най-много изразени мнения 

пропорционално на населението си. Регистрирани са и 

някои мнения от трети държави. 

Приблизително 57 % от участниците са се определили 

като мъже, а 15 % — като жени. Повече от една четвърт 

от участниците обаче не са предоставили информация 

за своя пол. В това отношение следва да се подчертае, 

че на платформата могат да участват и организации.  

Що се отнася до профила на участниците, 

представителството на възрастовите групи е доста 

Резюме  
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разнообразно, като най-активни са хората от 

възрастовата група между 55 и 69 години, като веднага 

след тях се нареждат хората на възраст между 25 и 

39 години.  

Изменение на климата 

и околната среда 

Участниците са загрижени за 

изменението на климата и последиците 

от него, както и за много други 

предизвикателства, свързани с околната среда. Те 

призовават за конкретни мерки за справянето с тях, като 

например предоставяне на субсидии за опазване на 

околната среда и данъчно облагане, както и инициативи 

на равнище ЕС по отношение на образованието и 

комуникацията. Някои участници повдигат въпроса за 

социалната справедливост в контекста на политиката в 

областта на изменението на климата. Идеите могат да 

бъдат тематично групирани, както следва: 

‒ Замърсяването се определя като основен 

източник на натиск върху околната среда: 

замърсяването на водите, но също така 

обезлесяването и причиняващата замърсяване 

употреба на пластмаса, както и светлинното 

замърсяване. 

‒ Участниците обсъждат преход към зелена 

икономика и предлагат мерки за справяне с 

глобалните въглеродни емисии. Някои 

участници се позовават на Зеления пакт на ЕС 

с призиви за по-приобщаващ подход;  

‒ В рамките на темата за електроенергията 

участниците настояват за увеличаването на 

употребата на енергия от възобновяеми 

източници и подобряването на 

диверсификацията на енергийните източници с 

помощта на научни изследвания и иновации по 

отношение на алтернативните енергийни 

източници. Някои обаче акцентират върху 

въпроса относно приемането от населението; 

‒ Спиране на вредните за околната среда 

субсидии и предложение за данък за 

устойчивост; 

‒ В рамките на темата за потреблението 

участниците призовават за по-строги мерки за 

справяне с отпадъците, разхищението на храни 

и насърчаването на рециклирането, насочени 

както към производителите, така и към 

потребителите. Освен това те настояват за 

мерки за насърчаване на по-устойчиво 

потребление в различни сектори, като се 

започне от туризма и модата и се стигне до 

електронните уреди; 

‒ Участниците искат чрез мерките да стимулират 

развитието и употребата на алтернативни 

транспортни средства, съобразени с околната 

среда. Те отправят разнообразни предложения 

с цел насърчаване употребата на обществения 

транспорт; 

‒ В рамките на селскостопанските въпроси силна 

подтема е призивът за премахване на 

употребата на пестициди и като цяло да се 

възприемат по-екологосъобразни 

селскостопански практики. Други мерки във 

връзка с околната среда включват 

стимулирането на местното селско стопанство, 

биологичното разнообразие, вегетарианския 

или веганския режим на хранене, както и 

справедливи цени за земеделските стопани;  

‒ Стимулиране на биологичното разнообразие с 

призиви за повторно залесяване, спирането на 

обезлесяването и повече 

научноизследователски съоръжения; 

‒ Всички участници отправят призив за 

увеличаване на усилията за промяна на 

поведението и отношението чрез 

повишаване на информираността и чрез 

усилия в областта на образованието и 

комуникацията; 

‒ Специална тема е посветена на ландшафта и 

строителството, в която са изразени идеи във 

връзка с устойчивите жилища, 

екологосъобразните строителни материали и 

„Новия европейски Баухаус“; 

‒ Участниците обсъждат взаимодействието 

между цифровизацията и изменението на 

климата в рамките на темата „цифрова 

трансформация“. 
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Здравеопазване  

Темата за здравето обхваща широк 

спектър от въпроси. Участниците 

призовават за равен достъп до здравеопазване в рамките 

на ЕС, като предлагат идеи за по-тясно сътрудничество 

между държавите членки, по-голяма хармонизация и 

интеграция, вследствие и на опита с COVID-19 и 

неговото въздействие. Участниците призовават за 

увеличаване на изследванията и инвестициите в 

областта на медицината и предлагат разнообразни идеи 

за подобряване на цялостното обществено здраве. 

Основните въпроси са следните: 

‒ Мерки за гарантиране на достъпно здравно 

обслужване за всеки с предложения например 

за схема за европейско здравно осигуряване; 

‒ По-голямо сътрудничество и интеграция, 

укрепена здравна система на ЕС или дори 

повишена компетентност на ЕС по въпросите 

относно общественото здраве; 

‒ Ресурси и мерки за насърчаване на здравната 

грамотност, здравословния начин на живот и 

хранителни режими, включващи интеграцията 

на естествени средства за защита в медицината, 

както и подход към общественото здраве с по-

голяма насоченост към превенцията;  

‒ Необходимост от координирани иновации и 

инвестиции на ЕС в научни изследвания в 

областта на здравеопазването, по-специално 

във връзка със застаряващия демографски 

профил на ЕС; 

‒ Оценка на въздействието на COVID-19, 

включващо оценяване на отговори, като 

например цифров сертификат за 

коронавирусна болест, и поуките, които следва 

да бъдат извлечени за справяне с бъдещи 

пандемии. 

 

По-силна икономика, 

социална справедливост и 

работни места  

В рамките на тази тема участниците 

отправят различни предложения за 

стимулиране на икономическия растеж в ЕС, като 

например иновации, допълнително укрепване на 

единния европейски пазар и различни мерки за 

подкрепа на МСП и стратегическите индустрии. 

Участниците единодушно подчертават, че е важно 

Европа да стане по-приобщаваща и социално 

справедлива, особено в контекста на пандемията от 

COVID-19. Освен това те са на мнение, че 

благосъстоянието на различните групи хора, особено на 

тези в най-неравностойно положение, има решаващо 

значение за успешното функциониране и по-

нататъшния растеж на ЕС. В рамките на тази тема най-

важните обсъждани въпроси са: 

‒ Различни форми на данъчно облагане за 

справедлива и приобщаваща икономика, 

например данъчни мерки за гарантиране на 

лоялна конкуренция между дружествата, 

екологични данъци и минимален данък в целия 

ЕС за противодействие на данъчните убежища;  

‒ Участниците считат, че мерките за социална 

сигурност са важни за постигането на социална 

справедливост. Безусловният базов доход е 

най-често обсъжданата идея;  

‒ Предложения за изграждане на по-

приобщаваща, социално справедлива Европа в 

съответствие с Европейския стълб на 

социалните права, като например мерки за 

социална закрила, премахване на разликата в 

заплащането на жените и мъжете, равенство 

между половете, права на хората с увреждания, 

права и представителство за ЛГБТИК; 

‒ Икономическо възстановяване, включително 

опасения относно нарастващия публичен дълг 

в ЕС, дискусии за ролята на Европейската 

централна банка, призиви за преразглеждане на 

Пакта за стабилност и растеж и за разширяване 

на фонда за възстановяване, както и подкрепа 

за местното производство и потребление с цел 

стимулиране на икономиката на ЕС; 
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‒ Насърчаване на растежа на работните места 

чрез инвестиране в иновации, образование, 

цифровизация, научноизследователска и 

развойна дейност, но също и чрез създаване на 

екологична икономика; 

‒ Предложения за подобряване на условията на 

труд и конкретни мерки за допълнително 

улесняване на трудовата мобилност в рамките 

на ЕС; 

‒ Обща данъчна политика с европейска фискална 

реформа за европейско бъдеще с по-голямо 

единство, включително повече собствени 

ресурси на ЕС или бюджет, независим от 

държавите членки. Предложения за 

допълнително укрепване на вътрешния пазар. 

ЕС 

по света  

Като цяло участниците призовават за по-силно 

присъствие на ЕС на глобалната политическа сцена в 

съответствие с неговите основни ценности, 

включително опасенията му по отношение на околната 

среда. Участниците в платформата повдигат въпроса за 

стратегическата автономност и често смятат, че ЕС 

следва да проявява повече смелост при упражняването 

на мека и твърда сила, въпреки че някои изразяват 

съмнения. Идеите включват: 

‒ Обсъждане от участниците на общите цели на 

външната политика на ЕС с призиви за обща 

външна политика на ЕС, насочена към защита 

на правата на човека и демократичните 

ценности в световен мащаб; 

‒ Разработване на различни средства и 

механизми, за да може ЕС да бъде оценяван и 

възприеман сериозно на световната 

политическа сцена, като има много дискусии 

относно общата отбранителна политика, при 

която ЕС може да се намесва, но и също да 

възпира и да има тежестта на геополитическа 

сила по отношение на други световни сили;  

‒ Създаването на армия на ЕС;  

‒ Действия, целящи ЕС да има по-видимо 

присъствие, като държавите членки прекратят 

вътрешната конкуренция помежду си, или идеи 

относно дипломатическо представителство на 

ЕС; 

‒ Заемане на по-настоятелна позиция спрямо 

Китай, особено чрез приемане на Стратегията 

за чуждестранни инвестиции на Европейския 

съюз; 

‒ Обща външна политика с преосмисляне на 

правилото за единодушие при взeмане на 

решения и увеличени правомощия на 

Европейския парламент; 

‒ Допълнително разширяване, най-вече към 

държавите от Западните Балкани; 

‒ Упражняване на мека сила като поддръжник на 

многостранното сътрудничество чрез 

укрепване на търговските политики. 

Ценности и права, 

върховенство на 

закона, сигурност 

Участниците обсъждат идеята за европейските 

ценности като водещ принцип и изтъкват идеи за 

равенство и разнообразие от права и свободи. 

Значителна част от взаимодействията по тази тема са 

посветени на това, което се описва като „опасност от 

възхода на нелибералните демокрации“ в рамките на 

ЕС, които не зачитат ценностите на ЕС и гравитират 

към авторитарни режими. Основните въпроси и идеи са 

следните: 

‒ Група участници насочва вниманието си върху 

същността на ценностите на ЕС, като например 

правата на човека, свободата, равенството, 

демокрацията, върховенството на закона, 

плурализма, солидарността, равенството 

между половете, които според участниците 

следва да ръководят политиките на ЕС и 

неговите взаимодействия в световен мащаб;  

‒ Дискусиите обхващат също ролята на 

християнските ценности и някои призиви да не 
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се отхвърлят по-консервативните мнения и 

подходи в рамките на ЕС; 

‒ Редица конкретни предложения се отнасят до 

начините за подобряване на защитата на 

ценностите на ЕС и върховенството на закона в 

ЕС, както и на правата на човека в по-общ план, 

като се отправят призиви за по-твърда позиция 

за защита на ценностите на ЕС;  

‒ Някои граждани призовават за по-равноправно 

и приобщаващо общество за хората с 

увреждания, равенство между половете, по-

добра защита на ЛГБТИК; 

‒ Има дискусии за гарантиране на правата и 

свободите, обхващащи свободата на движение, 

защитата на личния живот, правата на 

животните, словото на омразата, свободата на 

печата и медиите; 

‒ В рамките на темата за сигурността редица 

участници обсъждат идеята за армия на ЕС и 

необходимостта от по-тясно сътрудничество 

между европейските държави по въпросите на 

вътрешната сигурност. 

‒ Отправят се призиви за подобряване на 

регулирането, прозрачността на лобирането и 

борбата с корупцията. 

Цифрова 

трансформация  

Като цяло участниците подчертават, че е важно да се 

улесни и инвестира в цифрова трансформация в широк 

кръг от области – от икономиката до здравеопазването. 

Те обаче изтъкват и някои предизвикателства, свързани 

с цифровата трансформация, като например етични 

съображения, недостатъци на Общия регламент 

относно защитата на данните и киберзаплахи. 

Основните въпроси са следните: 

‒ Средства и мерки в подкрепа на цифровите 

иновации, като например изкуствения 

интелект и укрепването на цифровия 

суверенитет. Това обхваща широк спектър от 

подтеми: Устойчиво производство, социални 

медии и платформи, които отговарят на 

стандартите на ЕС по отношение на 

неприкосновеността на личния живот, и по-

общо изграждане на европейска цифрова 

екосистема, която е конкурентоспособна и 

отворена за света, но и безопасна и зачитаща 

неприкосновеността на личния живот; 

‒ Няколко инструмента за цифрово гражданство 

и цифрово обединяване на ЕС с предложения 

за цифрови портали, обща европейска 

идентификация чрез цифрова електронна 

самоличност или общ европейски метод за 

удостоверяване за достъп до лични данни или 

за обществени услуги; 

‒ Стремеж към електронно приобщаване с мерки 

за гарантиране на достъпен и приобщаващ 

достъп до цифровото пространство и 

насърчаване на цифровите умения в редица 

профили на населението; 

‒ Трайни мерки по време на цифровия преход, 

при които цифровизацията води до намаляване 

на замърсяването и призовава, наред с другото, 

към трайно цифрово оборудване, което може 

да се ремонтира; 

‒ Темата за цифровите данни и 

неприкосновеността на личните данни се 

доразвива още повече с идеи, засягащи 

централизираното съхранение на чувствителни 

лични данни, защитата на обществените мрежи 

със софтуер с отворен код или блокова верига 

и защитата на децата в цифровата среда; 

‒ Цифровизация на икономиката с мерки, 

свързани с криптовалутите, и призив за 

цифрово евро;  

‒ Инвестиране в цифрово образование и цифрово 

здравеопазване с цел насърчаване на 

здравословно и осъзнато използване на 

технологиите. 
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Европейска  

демокрация  

Идеите по тази тема обхващат широк 

спектър от въпроси. Голям брой участници призовават 

за преструктуриране на европейските институции или 

дори за федерализация на Европейския съюз. В 

различни предложения се отправя призив за по-голямо 

гражданско участие. Най-важните въпроси са:  

‒ Често се повдига темата за федерализацията на 

ЕС. Някои участници обаче настояват по-скоро 

за децентрализация с по-големи правомощия за 

държавите членки;  

‒ Предлагат се институционални реформи, за да 

могат институциите на ЕС да станат по-ефикасни 

и прозрачни и да се доближат до гражданите. 

Участниците най-често предлагат гласуване с 

квалифицирано мнозинство в Съвета, а не с 

единодушие, особено по отношение на защитата 

на ценностите на ЕС, както и по-голяма роля за 

Европейския парламент;  

‒ По отношение на представителството се 

предлагат промени в начина, по който се 

провеждат изборите за Европейски парламент, 

като средство за засилване на гражданската 

ангажираност в демократичните процеси в ЕС, 

предложения за транснационални партийни 

листи или транснационални кампании; 

предлага се и пряк избор на председател на ЕС; 

‒ Предлагат се мерки за превръщане на 

консултациите и участието на гражданите в 

структурна част от управлението на ЕС;  

‒ Механизми и средства за по-голяма 

ангажираност на гражданите на ЕС и създаване 

на необходимите условия за подобряване на 

тяхната свързаност и информираност относно 

ЕС и неговите решения. В областта на 

образованието, културата, младежта и спорта 

са отправени и предложения за по-добра 

комуникация, общи медийни платформи на ЕС 

и насърчаване на европейския дух;  

‒ Механизми и средства за защита на 

демократичните ценности по отношение на 

лобирането, корупцията, както и мерки срещу 

правителствата, нарушаващи демократичните 

принципи. 

 

Миграция  

Мненията, обменени по тази тема, са диаметрално 

противоположни. Измежду всички теми това е темата, 

провокираща най-крайни виждания, като са изразени 

както категорични мнения срещу всякаква миграция, 

според които тя е заплаха, така и други, които се 

застъпват за миграционни политики, насочени в по-

голяма степен към правата на човека. Тези идеи могат 

да бъдат обобщени, както следва: 

‒ Призиви за обща миграционна политика, като 

например политика на ЕС за трудова миграция, 

политика на ЕС за селективна миграция или 

система, базирана на точки; 

 

‒ По-организирани и координирани усилия по 

отношение на граничния контрол: Засилена 

подкрепа за Frontex (Европейска агенция за 

гранична и брегова охрана) и по-голяма 

солидарност между държавите членки; 

‒ Призиви за миграционна политика, зачитаща 

правата на човека, създаване на 

инфраструктура за приемане и по-безопасни 

миграционни пътища; 

‒ Необходимостта от справяне с 

първопричините за миграцията в държавите на 

произход например с политики за засилено 

развитие. Обсъждат се и начини за 

противодействие на свързаната с климата 

миграция; 

‒ Конкретни мерки и средства за намаляване на 

миграцията или различни форми на 

контролирана миграция; по-строг граничен 

контрол и по-строги мерки за репатриране;  

‒ Възражение срещу миграцията под каквато и 

да е форма, свързването ѝ с тероризма, 

заплахата за културната идентичност на ЕС или 

използването на миграцията като политическо 

оръжие; 
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‒ Средства и мерки за улесняване на 

интеграцията и подкрепа на правата на 

мигрантите и постоянно пребиваващите в ЕС 

лица. 

 

Образование, 

култура, младеж и спорт 

Към момента съдържанието по тази тема е силно 

фрагментирано, включва много разнообразни идеи с 

най-силен акцент върху образованието и културата. 

Въпросите по тази тема са с хоризонтален характер и 

присъстват и на други места в платформата.  

‒ Средства и мерки за насърчаване на развитието 

на европейска идентичност и европейско 

гражданство; с ключова роля на медиите и 

европейската журналистика, както и на 

европейските продукции за разпространението 

на европейските ценности и култура; 

‒ Засиленото чуждоезиково обучение или 

задължителните курсове в училищата за 

институциите на ЕС и европейската история 

също се разглеждат като средство за 

насърчаване на признаването и общата 

идентичност на ЕС. Предложенията за 

използване на обединяващ, общ език са широко 

разпространени в рамките на платформата по 

различни теми; 

‒ В няколко идеи се повдига въпросът за 

необходимостта от ориентирано към бъдещето 

образование с призиви за цифровизация, 

насърчаването на „меки“ умения, както и 

уменията в областта на науките, технологиите, 

инженерството и математиката, или 

междукултурни умения като цяло;  

‒ Различни предложения за насърчаване на 

мобилността в рамките на ЕС; 

‒ Освен това по тази тема са изложени и идеи за 

обсъждане на конкретни действия, свързани с 

младежта и младежката безработица; 

‒ Необходимостта от подкрепа и защита на 

културната и творческата индустрия с правна 

рамка. 
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Преглед на дейностите 

От стартирането на многоезичната цифрова платформа 

на 19 април до 3 ноември 2021 г. бяха регистрирани 

общо 29 012 изразени мнения, отразяващи идеи, 

коментари и прояви. Тази дейност може да бъде 

представена по разбивки по следния начин:  

‒ Идеи: 9337 

                                                      

1С повече от 150 000 участници в проявите досега. 

‒ Коментари: 16 017 

‒ Прояви: 36581 

Тенденцията (вж. Figure 1) показва, че се наблюдават 

два периода с по-висока активност за изразяване на 

мнения. Първият съвпада със стартирането на 

платформата, а вторият се наблюдава около 

откриването на Конференцията за бъдещето на Европа 

на Деня на Европа (9 май). 

1. Преглед на 

изразените мнения 

на платформата  

 



   
 

   

 

Фигура 1 — Графика, показваща изразените мнения дневно (19.4.2021 г. — 3.11.2021 г.) 
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Преди да се ангажират с платформата, участниците се 

приканват да предоставят информация за своята 

държава на местопребиваване, образование, възраст, 

пол и трудов статус. Данните се обработват анонимно. 

Тъй като споделянето на тази информация е 

доброволно, са налице ограничения по отношение на 

аналитичните изводи, които могат да бъдат направени 

на тази основа и които са представени по-долу. 

Например 25 % от участниците не са разкрили своята 

държава на местопребиваване.  

Всички държави от ЕС са генерирали дейност, както 

може да се види на фигура 2, представяща общия брой 

мнения по държави. Освен това са регистрирани 

209 мнения от трети държави извън ЕС, докато във 

втория междинен доклад те са 32. 

 

Фигура 2 — Брой мнения по държави (19.4.2021 г. — 

3.11.2021 г.) 

За да се представи по-подробна картина на броя мнения 

пропорционално на населението, фигурата по-долу 

показва броя на изразените мнения от всяка държава на 

един милион жители.  

Фигура 3 — Брой мнения по държави, 

пропорционално отразяване на един милион жители 

(19.4.2021 г. — 3.11.2021 г.) 
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Преглед на проявите 

 

С напредването на конференцията се организират все 

по-голям брой прояви. Те предоставят възможност на 

повече хора да се включат в това демократично 

упражнение „отдолу нагоре“. От стартирането на 

цифровата платформа до 3 ноември 2021 г. в 

платформата са регистрирани общо 3658 прояви. В 

съответствие с Хартата на конференцията (достъпна 

тук) проявите трябва да поставят гражданите в центъра, 

да бъдат приобщаващи и достъпни и да насърчават 

разнообразието от дебати. Въведени са 

инструментариуми в помощ на организаторите на 

прояви (достъпни тук). Докладите за проявите, които 

подробно описват заключенията и конкретните идеи, 

произтичащи от тях, трябва да бъдат качени на 

цифровата платформа, за да могат проявите да 

допринесат ефективно за конференцията (вж. 

насоките). Тези доклади за прояви, заедно с описанието 

на проявите и свързаните идеи, се вземат предвид в 

цялостния анализ на изразените мнения в платформата. 

Проявите, свързани с конференцията, се организират в 

различни формати по отношение на вида на проявите, 

техния мащаб, профила на потребителите или на 

организаторите, както и техния тематичен обхват. Този 

раздел има за цел да даде представа за разнообразието 

от видове прояви, а изразените мнения за тях по 

същество са разгледани в съответните теми на 

платформата. 

Проявите се провеждат онлайн, лично или хибридно. Те 

често се организират като дебати или семинари, като 

например поредица от диалози за бъдещето, 

организирани в Испания с, наред с другото, семинар за 

граждани относно базовия доход (вж. проявата ) или 

семинар за граждани за устойчиви градски практики, 

проведен в малък фламандски град (проявата). Някои 

прояви са организирани в по-класически формати, 

включващи например основно представяне, последвано 

от сесии с въпроси и отговори, докато други прояви са 

организирани в по-съвещателни формати. Някои 

прояви, регистрирани в платформата, са част от по-

продължителни проекти за съвещателни консултации, 

като например проекта Decide Europe, симулация на 

обсъждане на законодателни актове на равнище ЕС за 

ученици от средните училища в Чешката република и 

Словакия (вж. проявата). Има и иновативни формати, 

като семинар, в които участниците биха могли да 

предоставят препоръки, докато преминават през ролева 

игра (вж. проявата), хакатон, организиран в Латвия, при 

който участниците се състезаваха един срещу друг в 

екипи за създаване на иновативни и устойчиви решения 

(вж. проявата), или проява „разходка и разговор за 

изменението на климата“ в Испания (вж. проявата). 

Що се отнася до участието, някои прояви имат за цел да 

включат мнения на специфични категории участници, 

като жени (вж. примерната проява) или млади хора (вж. 

примерната проява). 

По отношение на темите в някои прояви се разглежда 

процесът на конференцията или бъдещето на Европа в 

по-широк план, като например проява в Германия с 

общо представяне на конференцията (проявата) или 

проява, съчетаваща разговор с възрастни хора по 

актуални въпроси, свързани с ЕС, с урок за цифрови 

умения в Латвия (проявата). Други поставят акцент 

върху конкретни теми, като например градове, 

насърчаващи демокрацията (вж. проявата), или проява, 

проведена от университета в Копенхаген на тема 

миграция (вж. проявата). 

Проявите се организират от различни организатори: 

наред с гражданите на ЕС, академичните среди, 

организациите на гражданското общество, 

националните, регионалните и местните органи и 

институциите на ЕС изразиха мнения за Конференцията 

за бъдещето на Европа чрез организиране на прояви. 

Някои държави членки организират национални 

граждански панели, други провеждат или подкрепят 

различни други видове консултации. Проявите се 

организират и от представителствата на Европейската 

комисия в държавите членки, бюрата за връзка на 

Европейския парламент, Комитета на регионите и 

Европейския икономически и социален комитет.  

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Кой участва в дебата?  

При оценката на профила на участниците, 

предоставили информация за държавата си 

по пребиваване, включително тези от трети държави, 

могат да се направят следните наблюдения. 

Повече от половината от участниците са се определили 

като мъже (56,7 %), а 15 % — като жени. Над една 

четвърт (27,8 %) обаче не са представили информация 

за своя пол, а 0,4 % са се определили като „небинарни“, 

така че тези данни дават само ограничена представа.  

Понастоящем представителството на възрастовите 

групи според броя на изразените мнения е доста 

разнообразно, като участниците на възраст 

55 – 69 години са най-активната възрастова група (21,2 

%), следвани от участниците на възраст 

25 – 39 години (19,1 %).  

По отношение на професията най-активни на 

платформата са професионалните работници (15,4 %) и 

служителите с ръководна функция (11,9 %). 

Пенсионерите също са сравнително активни (12,6 %), 

докато при студентите активността е спаднала в 

сравнение с предходния период (9,5 %). До момента 

работниците, полагащи физически труд (6,9 %), 

самостоятелно заетите лица (9,1 %) и безработните (2,6 

%) са сравнително по-малко активни на платформата.  

Що се отнася до образованието, до момента хората с 

висше образование са отбелязали много висока 

активност (47 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4 — Възраст, пол, образование и професия 

на участниците (19.4.2021 г. — 3.11.2021 г.) 
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Следва да се отбележи, че социално-демографските 

данни, представени тук, предоставят само 

ограничен поглед, тъй като организациите също 

създават профил в платформата, за да допринесат, 

независимо дали под формата на идеи или събития. 

Освен това участниците в събития не са 

задължително регистрирани в платформата и може 

да не са обхванати от статистиката.  
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Най-коментирани 

теми предвид 

изразените мнения  

От първите месеци на конференцията темата 

„Европейска демокрация“ отчита най-много изразени 

мнения (идеи, коментари и прояви) (5104), следвана от 

„Изменение на климата и околна среда“ (4854). 

Мненията в рамките на „Други идеи“ заемат трето 

място, следвани от „По-силна икономика, социална 

справедливост и работни места“ (4-то място) и 

„Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ 

(5-то място), които се нареждат преди темата „ЕС по 

света“ (вж. фигура 5). Както беше посочено по-горе, по 

време на анализа изразените мнения в рамките на 

„Други идеи“ бяха разпределени в другите теми.  

Някои теми пораждат повече коментари, идеи или 

прояви от други, например най-голям брой идеи (1717) 

и прояви (681) са събрани по темата „Изменение на 

климата и околна среда“, а по темата „Европейска 

демокрация“ са събрани 3122 коментара.  

 

  

Фигура 5 – Изразени мнения на платформата по теми (19.4 — 3.11.2021 г.) 
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Последни развития 

 

От 8 септември 2021 г. до 3 ноември 2021 г. 

активността на платформата се изразява в общо 

4454 мнения, от които:  

 1176 идеи  

 1887 коментара  

 1391 прояви  

През изминалия период средното седмично участие се 

повиши, като достигна 70 мнения дневно през втората 

седмица на септември (13 – 19 август) и 77 мнения в 

края на септември и началото на октомври. Най-общо 

казано, седмичните средни стойности бяха по-високи 

през октомври с най-голям брой от 90 мнения на ден 

през седмицата от 18 – 24 октомври. Анализът на 

мненията по държави показва, че Германия остава 

водеща по отношение на броя мнения (848), докато 

Франция (425) и Белгия (365) отбелязват по-малка 

активност в платформата в сравнение с предходния 

период, като се класират съответно на 3-то и 5-то място 

Едновременно с това броят на мненията от Унгария и 

Италия се е повишил съответно с 512 и 396 мнения. 

Тези стойности съответстват на броя мнения 

пропорционално на населението: Унгария регистрира 

най-високо ниво на активност през изминалия период с 

52 мнения на 1 милион жители. Освен това беше 

отбелязан голям брой мнения на един милион жители за 

Словения, Белгия и Литва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7 — Брой мнения по държави на един милион 

жители (08.9.2021 г. — 3.11.2021 г.) 

 

Фигура 6 — Брой мнения по държави (08.9.2021 г. — 

3.11.2021 г.) 
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Най-коментирани 

теми от 8 септември 

до 3 ноември 2021 г. 

Що се отнася до тенденциите през целия период, начело 

на списъка с най-коментираните теми са „Европейската 

демокрация“ с 1083 мнения и „Изменение на климата и 

околна среда“ с 1065 мнения.  

За разлика от най-коментираните теми през целия 

период темата „Образование, култура, младеж и спорт“ 

е третата най-продуктивна тема със 788 мнения през 

изминалия период, докато на четвърто място е темата 

„По-силна икономика, социална справедливост и 

работни места“ със 761 мнения през изминалия период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фигура 8 — сравнение на прегледа на мненията по теми през изминалия период и общо 
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От създаването на платформата темата „Изменение на 

климата и околна среда“ е генерирала общо 

4956 коментара, идеи и прояви (1758 идеи, 

2487 коментара и 711 прояви). В различните мнения 

участниците често изразяват загрижеността си относно 

глобалното затопляне и последствията от него, 

призовавайки правителствата да предприемат 

незабавни конкретни действия. Идеите в рамките на 

тази тема са най-различни и включват следните 

въпроси: 

 Замърсяване 

 Зеленият пакт 

 Енергетика 

 Субсидиране, данъчно облагане 

 Потребление 

 Транспорт 

 Селско стопанство 

 Насърчаване на биологичното разнообразие 

 Създаване на промяна в нагласите и 

поведението 

 Ландшафт и строителство  

 

 

 

2. Изменение на климата и 
околна среда 
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Прояви  

От началото на конференцията са организирани 

691 прояви в цяла Европа, които включват дебати за 

изменението на климата и околната среда. Най-често 

обсъжданата тема на тези прояви е „Европейският зелен 

пакт“, а именно планът Европа да стане първият 

неутрален по отношение на климатичните изменения 

блок в света до 2050 г. с всички последици от това за 

различните сектори. Други често обсъждани въпроси 

включват устойчиви градски практики, кръгова 

икономика и последиците от изменението на климата, 

последвани от устойчиво селско стопанство, 

намаляване на емисиите, енергиен преход, повторно 

залесяване и мека мобилност. Въпреки че по-рядко са в 

центъра на дискусиите, управлението на отпадъците, 

биологичното разнообразие, образованието относно 

устойчивостта, възстановяването на храни и други 

въпроси са все пак важни елементи като част от цялата 

картина.  

Пример за проява с участие е гражданският форум от 

гръцки граждани, обсъждащи екологичната криза (вж. 

проявата). Също семинар за граждани с акцент върху 

устойчивите градски практики, който доведе до 

поредица от идеи, публикувани в платформата (вж. 

проявата).  

Няколко прояви имаха критична позиция, свързвайки 

политиката в областта на изменението на климата със 

социалната справедливост и вниманието към най-

уязвимите групи (вж. пример за проявата). 

Замърсяване  

Участниците определят замърсяването като основен 

източник на натиск върху околната среда в световен 

мащаб. Те обсъждат екологичния преход, като 

предлагат различни решения за намаляване на 

замърсяването (вж. проявата). Например в една от най-

подкрепяните идеи на платформата се иска ЕС да 

осигури засилен и приобщаващ подход на управление, 

при който както работниците, така и профсъюзите да 

участват в разработването и прилагането на политиките 

за адаптиране на всички равнища. Подчертава се, че 

стратегията на ЕС за справяне с изменението на 

климата следва да включва конкретни мерки на 

политиката, насочени към запазване на работните места 

и защита на здравето и безопасността на работниците, 

както и активни политики по заетостта, 

преквалификация и обучение с цел предотвратяване на 

загубата на работни места (вж. идеята). 

Обсъждат се няколко области на замърсяване в рамките 

на следните подтеми: емисии, замърсяване на водите, 

замърсяване с пластмаси и светлинно замърсяване.  

По отношение на емисиите един от най-обсъжданите 

въпроси се отнася до облагането с данъци на емисиите, 

по-специално с цел насърчаване на предприятията да 

намалят своите емисии на парникови газове, като 

изберат по-евтини възобновяеми източници на енергия, 

което на свой ред да доведе до вземане на по-устойчиви 

решения от потребителите (вж. примерната идея).  

Един участник изрази загриженост относно добиването 

на криптовалута, при което оборудването води до 

огромно потребление на електроенергия. Според този 

участник превръщането на добиването на криптовалута 

в глобален проблем ще изисква повече ограничения и 

разпоредби (вж. идеята).  

При подтемата за замърсяването на водите се поставя 

силен акцент върху необходимостта да се гарантира 

бъдещата сигурност на ресурсите от питейна вода и 

чистите екосистеми. Освен това има конкретни 

предложения за борба със замърсяването на океаните и 

реките (вж. примерната проява), например идеята за 

неутрализация на повишаването на киселинното 

съдържание на океаните с конкретна бактерия ( вж. 

идеята). 

Мненията, в които се разглеждат въпросът за 

замърсяването, причинено от пластмасови материали, 

представляват значителна част от общия брой мнения, 

отразявайки нарастващата загриженост на обществото 

относно прекомерното количество пластмасови 

отпадъци. Наред с призива за налагане и разширяване 

на забраната за пластмаси за еднократна употреба (вж. 

примерната проява) участниците предлагат 

ограничаване на видовете пластмаса, използвана за 

опаковане, до видове пластмаса, които могат да бъдат 

рециклирани заедно, без да се налага разделяне на 

компонентите (вж. примерната идея). Освен това в една 

от идеите се предлага да се създадат съоръжения за 

рециклиране на пластмаси от реките и океаните (вж. 

идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68777
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120055
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И накрая, в някои от идеите на платформата се предлага 

ограничаване на светлинното замърсяване (вж. 

примерната идея). 

 

Зеленият пакт 

Участниците често изразяват загрижеността си относно 

изменението на климата и последиците от него, 

призовавайки правителствата и ЕС да предприемат 

незабавни действия и да въведат по-силна европейска 

политика в областта на околната среда за борба с 

изменението на климата (вж. примерната идея). В това 

отношение в няколко мнения се обсъжда „Зеления 

пакт“ – стратегия на ЕС, която има за цел да постави 

Европа по пътя на трансформация към неутрално по 

отношение на климата, справедливо и проспериращо 

общество, с призиви например за по-приобщаващ 

подход и призив за балансирана стратегия, чиито 

икономически, социални и екологични измерения е 

нужно да бъдат оценени и приложени съвместно и 

стратегически, съобразявайки се с растящите цени на 

енергията в цяла Европа (вж. идеята). В други мнения 

се обсъждат начини за ускоряване на изпълнение на 

Зеления пакт на местно и регионално ниво (вж. 

примерната идея).  

На по-общо ниво се предлага създаване на набор от 

показатели за наблюдение на въздействието на мерките 

и предоставяне на доказателства за напредъка на 

изпълнението на Зеления пакт на регионално равнище 

(вж. идеята ).  

 

Енергетика 

Участниците в платформата предлагат да се насърчи 

използването на енергия от възобновяеми източници 

както в малък, така и в голям мащаб, и да се ограничи 

използването на ядрена енергия или, като алтернатива, 

да се разработи безопасна ядрена енергия, която да се 

използва в държавите и на местата, където не е 

възможно да се използват възобновяеми енергийни 

източници (вж. примерната идея).  

Освен това втората най-подкрепяна идея от 

стартирането на темата за изменението на климата 

призовава за спиране на всички субсидии за изкопаеми 

горива (вж. примерната идея). 

Едновременно с това се отправя призив за проучване на 

алтернативни източници на енергия (вж. примерната 

проява), като термоядрен синтез, геотермална енергия 

или водород, които биха допринесли значително за 

енергийното многообразие (вж. примерната идея). 

Участниците обаче подчертават, че дори 

алтернативните източници като вятърната енергия 

трябва да бъдат приети от местното население и да се 

гарантира, че те оказват положително въздействие 

върху биологичното разнообразие, хората и ландшафта 

(вж. примерната идея). 

В рамките на подтемата за енергийно ефективно и 

екологично отопление примерите включват идея, която 

се застъпва за използването на печки с няколко вида 

гориво (вж. идеята) или местна топлофикационна 

система, която да използва неизползвани източници на 

топлина, като например дълбочинна геотермална 

енергия (вж. идеята).  

 

Субсидиране, 

данъчно облагане 

В рамките на тази тема участниците призовават за 

спиране на субсидиите, оказващи неблагоприятно 

въздействие върху околната среда, например вредните 

субсидии за рибарството (вж. идеята) или субсидиите за 

изкопаеми горива (вж. идеята). По аналогичен начин 

предложенията се застъпват за увеличаване на 

субсидиите за проекти в областта на биологичното 

разнообразие и изменението на климата, които биха 

довели до положителна перспектива в дългосрочен 

план. 

Участниците предлагат да се въведе и данък за 

устойчивост (вж. примерната идея), който да направи 

неустойчивите продукти по-скъпи и така те да станат 

по-малко привлекателни както за потребителите, така и 

за производителите. Още повече, че това също би 

осигурило на ЕС допълнителни приходи или „приходи 

от климата“ за инвестиране в мерки за устойчивост, 

като например закупуване на електрически автомобили 
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и инсталиране на слънчеви панели в частни домове (вж. 

идеята). 

 

Потребление 

В рамките на темата за потреблението е 

отправен общ призив за промяна на настоящата система 

на масово потребление на стоки и услуги (вж. 

примерната идея). Някои участници отиват още по-

далеч, като предлагат да се въведат квоти за 

максимално потребление и производство (вж. 

примерната идея).  

Конкретно по отношение на хранителните отпадъци 

един участник подчертава, че 40 % от цялата храна, 

произвеждана в света, никога не достига до нас и че 

това причинява 10 % от всички глобални емисии на 

парникови газове, и предлага мерки за спиране на 

разхищението на храни, като например подкрепа за 

дарения на храни (вж. идеята). 

Редица участници в платформата посочват значителния 

обем на произведените отпадъци и предлагат различни 

мерки за избягване и борба с такива отпадъци, 

например рециклиране (вж. примерната идея), избор на 

опаковки на продуктите с нулеви или ниски равнища на 

отпадъци, за да се намали отрицателното въздействие 

върху околната среда (вж. примерната идея). Един 

участник посочва необходимостта от повече 

информация относно рециклирането, за да се насърчи 

тази практика от ранна възраст (вж. идеята). Друг 

участник предлага въвеждането на европейска 

интегрирана система за връщане на бутилки въз основа 

на немския модел (вж. идеята). Приложимостта на 

темата за рециклирането е също така отразена в 

организираните прояви, като например проява с 

участие на възрастни граждани за обсъждане на 

различни методи за рециклиране (вж. проявата). 

В рамките на подтемата за въздействието на 

потреблението върху околната среда е повдигнат 

въпросът за съответствието на вносните стоки със 

стандартите на ЕС. Например един участник предлага 

да се забрани вносът на говеждо месо от Бразилия, 

което няма същата степен на проследимост като 

произведеното в ЕС (вж. идеята). 

Второто направление от идеи се застъпва за по-

усъвършенствана система за етикетиране на продуктите 

(вж. примерната идея), която да описва подробно 

въздействието на производството върху околната среда 

или да посочва дали продуктите съдържат пластмасови 

микрочастици, като по този начин оказват отрицателно 

въздействие в дългосрочен план върху здравето на 

потребителите (вж. примерната идея). 

Трето направление е съсредоточено върху бързата мода 

в текстилната промишленост, като целта е тази 

тенденция да стане по-екологосъобразна; участниците 

подчертават огромното количество ресурси, които се 

използват за производството на дрехи, и факта, че 

дрехите често са неподходящи за рециклиране (вж. 

примерната идея). 

Освен това участниците подчертават необходимостта 

от насърчаване на екологосъобразен и устойчив 

туризъм вместо масов туризъм, тъй като се счита, че 

масовият туризъм оказва значително въздействие върху 

природните и културните ресурси (вж. примерната 

проява). 

В последната група коментари и идеи по тази тема се 

отразява загриженост относно отпадъците, генерирани 

от новите електронни уреди, и се призовава, наред с 

другото, за удължаване на задължителните гаранции за 

тях и осигуряване на възможност за поправка (вж. 

примерната идея). Освен това има предложение за 

разработване на пилотна програма за замяна на 

електрическите уреди на 35 милиона семейства в ЕС с 

уреди клас A+++ в рамките на целта на ЕС за зелен 

преход (вж. идеята). Някои участници искат също да се 

ограничи потреблението на енергия – особено като се 

има предвид, че електроенергията до голяма степен се 

произвежда от изкопаеми горива – чрез налагане на 

месечна квота за потребление на електроенергия, като 

надхвърлянето ѝ да се облага с данък (вж. примерната 

идея).  

Транспорт 

В много идеи, попадащи в темата за транспорта, се 

обръща внимание на връзката между транспорта и 

замърсяването. Някои от изброените по-долу 

предложения се отнасят до промяна на транспортните 

системи с цел намаляване на замърсяването. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890


 

© Kantar Public 2021 25 

Представените на платформата идеи за промяна на 

транспортните системи изискват преди всичко забрана 

на полетите на къси разстояния в ЕС с цел намаляване 

на замърсяването (вж. примерната идея). Участниците 

подчертават, че пандемията вече е довела до свиване на 

авиационния сектор. 

Като цяло се наблюдава силна подкрепа за подобряване 

на системите за обществен транспорт в Европа (вж. 

примерната идея), като например по-екологични 

алтернативи на полетите на къси разстояния. По-

конкретно, широко се обсъжда обща европейска 

железопътна мрежа (вж. примерната идея). Един от 

участниците предлага търсачката Euro Trainscanner да 

направи пътуването с влак по-привлекателно (вж. 

идеята), а друг предлага да се въведе интегриран билет 

на ЕС, който да бъде безплатен в градовете (вж. идеята). 

Има повтарящи се предложения за разширяване на 

мрежите за бързи влакове (вж. примерната идея).  

Други идеи се отнасят до обща велосипедна мрежа, 

предлагаща например разширяване на велосипедните 

маршрути или създаване на общоевропейска 

велосипедна мрежа от възлови точки (вж. примерната 

идея). 

Друга група от идеи е съсредоточена върху иновациите 

и разработването на електрически превозни средства, 

като автомобили и велосипеди, и тяхното интегриране 

в сегашната среда например чрез осигуряване на мрежа 

от станции за зареждане (вж. примерната идея). 

Въпреки това един участник твърди, че електрическите 

автомобили имат вредни екологични и хуманитарни 

разходи и вместо това предлага теглото и скоростта на 

превозното средство да бъдат ограничени, за да се 

намалят емисиите на CO2 (вж. идеята).  

По въпроса за декарбонизацията на транспорта и по-

екологичния транспорт участниците подчертават също 

значението на трансграничните проекти за насърчаване 

на морския и железопътния транспорт (вж. примерната 

идея). Отправен е и призив за разработване на програми 

за насърчаване на научноизследователската и 

развойната дейност и иновациите с цел произвеждане 

на транспортни средства – обществени и частни, 

индивидуални и колективни – които да не замърсяват 

околната среда и да са 100 % енергийно самодостатъчни 

(вж. примерната идея). 

 

Селско стопанство 

В рамките на темата за селското 

стопанство участниците често 

подкрепят концепцията за екологично 

селско стопанство и повече малки селски стопанства 

(вж. примерната идея), като призовават за забрана на 

употребата на пестициди и на интензивното селско 

стопанство (вж. примерната идея). Някои участници 

отиват още по-далеч, като предлагат забраната на 

употребата на пестициди да обхваща и личното 

ползване (вж. примерната идея). 

Една идея, свързана със същата тази подтема, се отнася 

до необходимостта от намиране на адекватен начин за 

изхвърляне на пластмасовото фолио, използвано за 

мулчиране, оранжерии и тунелно земеделие (вж. 

идеята). Освен това един участник се застъпва за преход 

от интензивно селско стопанство към агроекология (вж. 

идеята). Друг участник предлага вертикални ферми за 

драстично намаляване на потреблението на вода в 

селското стопанство (вж. идеята). 

В други идеи се предлага ЕС да полага повече усилия за 

насърчаване на храненето с продукти от растителен 

произход с оглед на опазването на климата и околната 

среда. Някои участници добавят и етични съображения, 

за да мотивират подобни действия (вж. примерната 

идея). Тази идея се разглежда и в рамките на темата 

„Здравеопазване“.  

Участниците настоятелно изтъкват и необходимостта 

да се гарантира продоволствена независимост и 

сигурност чрез насърчаване на местното селско 

стопанство. Местното селско стопанство би могло да се 

насърчава, например, чрез създаване на хранителни 

пояси около градовете, изискване за засаждане на 

овощни дървета в градските райони, подпомагане на 

придобиването на земя от производителите и 

земеделските стопани посредством ограничаване на 

цената на тази земя, изискване част от покривното 

пространство на обществените сгради да се използва за 

градско земеделие и намаляване на оказвания от 

жилищния пазар натиск върху земеделската земя (вж. 

идеята). 

В рамките на темата за селското стопанство се повдига 

въпросът за това как селското стопанство следва да се 

справи с колебанията на климата. В една идея се 

уточнява, че многофункционалните, многообразни 

агро-лесовъдни системи могат да подобрят 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
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образуването на хумус, капацитета за задържане на вода и 

свързването на CO2, като по този начин значително 

повишават стабилността и производителността на 

селското стопанство (вж. идеята).  

И накрая, обсъждат се и доходите на земеделските 

стопани, като някои участници отправят призив 

земеделските стопани да получават гарантиран доход чрез 

справедливи цени вместо субсидии (вж. примерната идея).  

 

Насърчаване на 

биологичното разнообразие 

В рамките на темата за насърчаване на биологичното 

разнообразие се откроява предложението за засаждане 

на дървета на всички „забравени“ места, като 

магистрали, пътни възли и др., като начин за улавяне на 

CO2, подобряване на евапотранспирацията, 

подобряване на биологичното разнообразие и 

регулиране на водните потоци (вж. идеята). Друго 

предложение включва създаване на Европейска 

мобилна станция за морски изследвания, която да 

придобие основни познания за морското биологично 

разнообразие (вж. идеята).  

Друга подтема при идеите се отнася до обезлесяването, 

като се оправят призиви за инвестиране в повторното 

залесяване в Европа (вж. примерната идея) или в 

световен мащаб, за да се спасят белите дробове на 

планетата, а именно тропическите гори на Амазония и 

други тропически гори по света, с цел не само да се 

намали глобалното замърсяване с въглероден диоксид 

и да се спасят видове, но и да се намали миграционният 

натиск върху Европа (вж. примерната идея). 

 

Създаване на 

промяна в 

нагласите и 

поведението  

Друг акцент е поставен върху образованието и 

повишаването на осведомеността сред европейците от 

всички поколения (вж. проявата). Въпреки че повечето 

от идеите са насочени към образованието на младите 

хора (вж. примерната идея), дори от много ранна 

възраст, чрез създаване на образователни градини (вж. 

идеята), има и призив за ангажиране на по-възрастните 

европейци с инициативи в областта на изменението на 

климата, особено поради нарастващото застаряване на 

населението в Европа (вж. примерната идея). Освен 

това някои участници подчертават необходимостта от 

насърчаване на екологично отговорната комуникация 

от страна на европейските институции. Например те 

предлагат да се разработят комуникационни пакети 

„Как да бъдем екологично отговорни европейци“ и да 

се укрепи образованието в областта на околната среда, 

за да се създадат квартали, ангажирани с опазването на 

околната среда (вж. идеята). 

Ландшафти и 

строителство 

Допълнителна тема се отнася за ландшафтите и 

строителството с подтема, която групира заедно редица 

идеи и прояви, обсъждащи „Новия европейски Баухаус“ 

(вж. проявата), с цел да се съчетае иновативното, 

естетическо проектиране с конкретни действия за борба 

с изменението на климата и превръщане на бъдещите 

ни жизнени пространства в по-устойчиви, финансово и 

физически достъпни. Друга идея призовава за кампании 

за повишаване на осведомеността относно 

екологосъобразното и устойчиво строителство с 

използването на нисковъглеродни строителни 

материали (вж. идеята).  

По подобен начин диалог, организиран в Швеция, 

поставя акцент върху начините за развитие и 

насърчаване на устойчивите жилища в селските райони, 

за да се направи животът в селските райони по-

привлекателен (вж. проявата). 

Едно предложение включва въвеждането на европейски 

поземлен тръст с цел рехабилитация на изоставени земи и 

сгради до по-естествено състояние в полза на биологичното 

разнообразие и градските жители (вж. идеята).  
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
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 Фигура 9 — Карта на идеите по темата „Изменение на климата и околна среда“ 
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В рамките на темата „Здравеопазване“ участниците 

разглеждат широк спектър от въпроси. Те предлагат да 

се повиши хармонизацията и интеграцията на 

европейско равнище, което е повлияно и от опита с 

COVID-19 и неговото въздействие. Други идеи 

обхващат голямо разнообразие от теми, като например 

призиви за повече инвестиции в здравните изследвания 

с особен акцент върху застаряващото население, 

призиви за набор от превантивни мерки, включително 

насърчаване на здравословен начин на живот и 

справяне с онези елементи, които са известни като 

причини за здравословни проблеми като замърсяването 

на въздуха. Тази тема е генерирала 1413 мнения: 

583 идеи, 722 коментара и 115 прояви. Основните 

въпроси, разглеждани по тази тема, са:  

 Достъп до здравеопазване за всички  

 Интегриране на здравните системи на ЕС 

 Здравословен начин на живот  

 Превенция вместо лечение 

 Научни изследвания в здравеопазването 

 Подходи към медицината 

 Остаряване в добро здраве  

 Здравеопазване в цифровизираната ера 

 Отговор на COVID-19  

 Сексуално и репродуктивно здраве  

 

Прояви  
От началото на конференцията са организирани 

115 прояви в държавите – членки на ЕС, във връзка 

със здравеопазването, което го прави една от темите 

с най-малко свързани прояви. Някои прояви са 

насочени към специализирана аудитория за 

3.  Здравеопазване 
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специфични технически теми, докато други са 

достъпни за по-широка публика.  

Някои от проявите, разглеждащи въпроса за 

бъдещето на здравеопазването в Европа в широк 

контекст, бяха организирани не само за 

медицинската общност (вж. примерната проява), но 

и под формата на семинари за участие, включващи 

по-голяма част от гражданите (вж. примерната 

проява). 

Една често разглеждана тема е създаването на 

Европейски здравен съюз, като се подчертава 

необходимостта от по-ефективно сътрудничество 

между държавите членки и институциите на равнище 

ЕС. Например по време на дебат, проведен в Полша, 

между специалистите и обществеността бяха 

обсъдени предимствата на интеграцията, като 

предоставяне на решение за неравномерното 

разпределение на здравната работна сила (вж. 

проявата ). 

В много случаи дебатите за бъдещето на 

здравеопазването бяха свързани с необходимостта от 

преразглеждане на системата във връзка с 

продължаващата пандемия. Проявите често се 

основаваха на отговора на COVID-19, както и на 

необходимостта от размисъл върху местните и 

европейските стратегии за ваксиниране (вж. 

примерната проява). Във връзка с това някои прояви 

са специално насочени към въпроса за адаптиране 

към обстоятелствата, наложени от пандемията (вж. 

примерната проява). Такива обстоятелства от своя 

страна наложиха по-нататъшни размисли върху 

въздействието, което цифровизацията би могла да 

окаже върху бъдещето на здравеопазването в ЕС (вж. 

примерната проява).  

Други разгледани теми включват борбата с рака, в 

която се обсъжда Европейски план за борба с рака 

(вж. проявата).  

 

Достъп до 

здравеопазване за 

всички  

Повтаряща се тема е призивът за равен достъп до 

достъпно и висококачествено здравно обслужване. 

Представените идеи относно достъпа до здравеопазване 

подкрепят въвеждането на европейска схема за здравно 

осигуряване (вж. примерната идея и идея). Предлага се 

и идея за деприватизиране на сектора на 

здравеопазването като начин здравеопазването да стане 

достъпно за всички (вж. идеята) и премахване на 

двойния начин за предоставяне на публичен достъп 

спрямо частен достъп до здравно обслужване в рамките 

на ЕС (вж. идеята). Наред с това е дадена и още една 

идея за практически по-достъпно здравеопазване за 

всички, която се състои в разширяване на мобилната 

система за здравеопазване под формата на здравни 

автобуси, които биха улеснили бързия и безпроблемен 

достъп до медицинските системи (вж. идеята). В друга 

идея също се повдига въпросът за въвеждането на таван 

на цената на лекарствата, за да станат достъпни за 

всички (вж. идеята). 

 

Интегриране на 

здравните системи на 

ЕС 

Участниците в платформата се застъпват за по-тясно 

сътрудничество между държавите членки с цел 

укрепване на европейските здравни системи по 

различни начини (вж. проявата). Идеите включват 

обединяване на знания и капацитет, например чрез 

предоставяне на възможност на реаниматорите да се 

движат свободно и да се грижат за критично болни 

пациенти в целия ЕС (вж. идеята), стандартизиране на 

доболничната спешна помощ (вж. примерната идея), 

признаване на квалификациите на полагащите грижи 

лица в целия ЕС, създаване на европейска болница за 

редки заболявания (вж. идеята) и подобряване на 

правната уредба за трансплантациите с цел създаване на 

единна система за координиране на трансплантациите 

(вж. идеята). Във връзка с това един участник предлага 

признаване на болестите в целия ЕС, за да се създаде 

база данни с методи на лечение и оценки за създаване 

на режим на заболяванията в целия ЕС (вж. идеята).  

В съответствие с това в дискусиите се подчертава 

необходимостта от увеличаване на компетентността на 

ЕС по въпросите на общественото здраве (вж. 
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примерната идея и проява), като в много от тях се 

предлага преразглеждане на Договора от Лисабон (вж. 

примерната идея). Тези предложения най-често се 

правят по повод на начина, по който държавите членки 

се справят с пандемията от COVID-19 и свързания с нея 

недостиг на медицинско оборудване, 

предизвикателствата по отношение на разработването 

на ваксини и съвместното закупуване на ваксини. В 

съответствие с това участниците подчертават 

необходимостта от увеличаване или преместване на 

производствения капацитет на лекарства и медицински 

изделия в рамките на ЕС (вж. примерната идея).  

 

Здравословен начин 

на живот 

Няколко идеи подчертават значението на 

здравословното хранене, като много граждани 

предлагат ЕС да насърчава вегетарианския режим на 

хранене (вж. идеята) поради ползите от него за здравето 

и околната среда. В този контекст една от идеите е да се 

увеличат данъците върху месото, като същевременно се 

намали ДДС върху здравословните храни (вж. идеята). 

Друга идея предлага справяне с възпалителните 

заболявания, свързани с неправилно хранене и 

затлъстяване (вж. примерната идея). В една идея се 

повдига въпросът за повишения контрол върху 

качеството на храните (вж. идеята). Други участници 

призовават за проучване на въздействието на 

емулгаторите (вж. идеята), за забрана на изкуствените 

трансмазнини (вж. идеята) и за регулиране на 

селскостопанските техники, които оказват влияние 

върху храненето и здравето, например антибиотиците в 

интензивното селско стопанство (вж. примерната идея). 

Подобни идеи са предложени и в рамките на темата 

„Изменение на климата и околна среда“. 

На платформата също така се предлага подкрепа за 

насърчаване на здравната грамотност (вж. идеята) и за 

въвеждане на здравни практики от ранна възраст като 

ключов фактор за здравословен начин на живот (вж. 

идеята). Няколко граждани посочват необходимостта 

от възпиране на потреблението на тютюневи изделия на 

европейско равнище чрез увеличаване на цената и 

ограничаване на местата за продажба само до аптеките 

(вж. примерната идея), а други се застъпват за по-

устойчива борба с наркотиците на равнище ЕС (вж. 

идеята).  

 

Превенция вместо 

лечение 

Няколко идеи, представени от граждани, се отнасят до 

повишаването на осведомеността относно психичното 

здраве и проблемите, свързани с него, като 

професионално изтощение, стрес, депресия и 

тревожност, и призовават за европейски план за 

справяне с тези проблеми (вж. идеята), особено с оглед 

на въздействието от COVID-19 (вж. идеята). Освен това 

един гражданин подчертава, че когнитивната 

неврология и поведение могат да предотвратят 

влошаването на някои съпътстващи заболявания, 

типични за неврологичните заболявания и патологии 

(вж. идеята).  

Като неотложен въпрос се поставя и влиянието на 

замърсяването на въздуха върху здравето на 

гражданите (вж. идеята), както и необходимостта от 

справяне с шумовото замърсяване чрез определяне на 

строги равнища на допустимите шумови емисии за 

автомобилните гуми (вж. идеята). Наред с това е 

отправен призив за намаляване на експозицията на 

вещества, пораждащи сериозно безпокойство, 

включително перфлуороалкилирани и 

полифлуороалкилирани съединения (вж. идеята).  

По отношение на рака в една идея се предлага забрана 

на шезлонгите, за да се предотврати рискът от развитие 

на рак на кожата (вж. идеята).  

В съответствие с превенцията в една идея се представят 

предимствата на епигенетичните технологии за 

насърчаване на нов екологичен хуманизъм чрез 

повишаване на ролята на околната среда и храната за 

защита на здравето на хората и общността (вж. идеята).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/87055
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/131506
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/134047
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133189
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Научни изследвания 

в здравеопазването 

Редица участници предлагат различни 

идеи за развитие на процъфтяваща здравна екосистема 

в Европа, която да насърчава и подкрепя иновациите в 

областта на здравеопазването и здравните изследвания. 

Предложенията приемат различни форми, като 

например най-препоръчваното предложение за 

насърчаване на научните изследвания на 

патомеханизмите на миалгичния енцефаломиелит в 

рамките на „Хоризонт Европа“ (вж. идеята). Други 

предлагат прозрачна система за стимулиране на 

интелектуалната собственост (вж. идеята) или 

създаването на централизиран европейски институт за 

здравни изследвания, който да координира научните 

изследвания в областта на здравето между различните 

национални институти и да инвестира във 

фармацевтични изследвания (вж. идеята). Други идеи 

включват създаването на европейска лаборатория за 

инфекциозни болести (вж. идеята). Един гражданин 

подчертава, че е необходимо закупуването, 

производството и доставката на защитно облекло и 

лекарства да са базирани в по-голяма степен в Европа 

(вж. идеята). Изтъква се и необходимостта Европа да 

обедини усилията си с университетите за провеждане 

на научни изследвания с цел разработване на нов 

антибиотик срещу свръхрезистентни бактерии (вж. 

примерната идея). Освен това някои граждани 

призовават за въвеждане на нормативен акт, който да 

задължава фармацевтичните дружества, които са 

разпространители на ваксини, да публикуват пълни 

данни от клиничните изпитвания за тези ваксини, за да 

се улесни оценката на тяхната безопасност и 

ефективност (вж. идеята).  

  

Подходи към 

медицината  

Идеята за включване на природни лечебни средства в 

медицината, за популяризиране на природни лечения, 

като фитотерапия, хомеопатия и др., за допълване на 

алопатичната медицина, е широко обсъждана в 

платформата (вж. примерната идея). Освен това 

необходимостта от приемане на по-цялостни подходи 

към медицината е друга идея (вж. идеята). В това 

отношение участниците изказват и мнение, че 

нелекарствените интервенции могат да бъдат от явна 

полза за здравето и автономността на пациентите (вж. 

примерната идея).  

Няколко граждани също призовават за 

декриминализиране на канабиса за медицински и 

терапевтични цели (вж. идеята и идеята). 

Една идея поставя акцент върху значимостта на 

практикуването на основана на доказателства медицина 

(вж. идеята). 

 

Остаряване в добро 

здраве и мерки 

срещу застаряването  

В светлината на застаряването на населението в Европа 

гражданите подчертават значението на доброто здраве 

в „сребърната възраст“. По тази причина се подчертава 

необходимостта от качествени грижи за възрастните 

хора (вж. идеята). Една силно подкрепена и 

коментирана идея насърчава изследванията и 

технологиите за основаващо се на науката дълголетие в 

добро здраве (вж. идеята), като например терапии за 

подмладяване и клинични изпитвания в тази област, 

както и осъществяване на ефективни правни, 

бюджетни, регулаторни и институционални 

ангажименти с цел увеличаване на продължителността 

на живота в добро здраве в Европейския съюз. 

Доразвивайки идеята, друг гражданин се застъпва за 

криониката като възможност за забавяне на грижите 

чрез замразяване на неизлечимо болни хора до 

откриването на лечение (вж. идеята).  

Препоръчват се и мерки срещу застаряването с оглед на 

стимулиране на икономическия растеж спрямо 

намаляването на работещото население (вж. идеята).  

Един гражданин изтъква потенциала на селските 

райони като иновационни центрове за стратегии за 

остаряване в добро здраве, тъй като тези „изпитващи 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126061
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/115535
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
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затруднения райони“ като цяло са по-гъсто населени с 

по-възрастни граждани и качеството на 

здравеопазването в тях не е толкова високо, колкото в 

градските райони, поради което са необходими 

иновативни решения (вж. идеята). В много идеи се 

разглежда темата за грижите в края на жизнения цикъл, 

която се застъпва за единна европейска стратегия за 

лечение в края на жизнения цикъл (вж. идеята), докато 

други поставят акцент върху подобряване на 

палиативните лечения за пациенти с рак (вж. идеята).  

 

Здравеопазване в 

цифровизираната ера 

Група граждани обсъждат възможностите и заплахите, 

свързани с нарастващата цифровизация през 

последните десетилетия. Няколко идеи разглеждат 

цифровизацията, съвместимостта и интеграцията на 

европейските системи за електронно здравеопазване 

като начин за предоставяне на гражданите на 

оперативно съвместими здравни досиета в целия ЕС 

(вж. примерната идея). Някои участници обаче 

проявяват предпазливост и подчертават уязвимостта на 

тези чувствителни данни и необходимостта от 

ограничаване както на национално, така и на 

европейско равнище на обема на набора от здравни 

данни, например за научноизследователски цели, до 

определен брой досиета или пациенти (вж. идеята). 

Един гражданин призовава за забрана на националните 

геномни бази данни, които се използват за медицински 

изследвания, но до които могат да имат достъп и други 

субекти, например правителствени служби, които да ги 

използват за други цели, като по този начин се 

нарушава правото на неприкосновеност на личния 

живот (вж. идеята). 

Друга идея предлага да се даде приоритет на 

финансирането на научни изследвания, свързани с 

физическите упражнения, и във връзка с електронното 

здравеопазване насочва вниманието към цифрови 

решения, които помагат на гражданите да продължат да 

бъдат физически активни, като по този начин се води 

борба с редица хронични заболявания, дължащи се на 

липсата на физическа активност (вж. идеята). 

Наред с това се обсъжда и цифровата зависимост и се 

предлага план за действие на ЕС срещу 

пристрастяването към цифровите технологии (вж. 

идеята), като някои участници предлагат да се въведе 

обучение в училищата, както и информационни 

кампании за възрастни с цел ограничаване на 

цифровото взаимодействие. 

 

Отговор на COVID-

19  

Последиците от COVID-19 се обсъждат широко от 

участниците, които като цяло смятат, че е необходимо 

да се възстанови рационалната и научната надеждност 

и доверието в медицината и политиката по отношение 

на широкото разпространение на погрешни схващания 

и фалшиви новини по време на пандемията. При 

обсъждането на мерките във връзка с COVID-19 

гражданите, участващи в платформата, са съгласни, че 

всички подобни мерки в ЕС следва да се прилагат по 

основан на доказателства начин, за да се постигне 

възможно най-реалистичен анализ на съотношението 

между разходите и ползите (вж. идеята). По-конкретно 

един участник предупреждава да не се пренебрегват 

или забавят грижите за пациенти с други заболявания 

особено по отношение на преструктурирането на 

медицинските центрове, за да се обърне внимание на 

пациентите с Covid (вж. идеята). В съответствие с това 

гражданите се застъпват за увеличаване на капацитета 

на медицинския персонал (вж. примерната идея).  

Други идеи подчертават необходимостта от 

разработване на приобщаващи стратегии за справяне с 

бъдещи пандемии на равнище ЕС, като се защитават 

правата на хората с увреждания (вж. идеята). Едно от 

направените предложения е да се извърши проучване на 

въздействието на мерките, свързани с COVID-19, върху 

обитателите и персонала на домовете за възрастни хора 

в различните държави от ЕС, за да се получи 

информация от първа ръка за опита на възрастните хора 

с тези мерки (вж. идеята). Освен това един гражданин 

призовава за разследване на обезпечението и скритите 

последици от пандемията (вж. идеята).  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
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Няколко участници призовават за засилена подкрепа за 

психичното здраве за справяне със социалните и 

икономически последици от пандемията, особено сред 

младите хора (вж. примерната идея). Тази тема също е 

в основата на редица прояви, като например въпроса за 

бъдещето на европейското обществено здраве след 

кризата, свързана с коронавируса (вж. проявата). 

Дебатите относно програмата за ваксинация разкриват 

коренно различни гледни точки, вариращи от идеята, че 

ваксинацията следва да бъде задължителна за всички 

(вж. идеята), до мнението, че гражданите следва да 

бъдат свободни да избират (вж. идеята). Друг участник 

твърди, че ваксините не би трябвало да са задължителни 

за младите хора и че ЕС не следва да ги „изнудва“, като 

позволява „улеснено“ транснационално пътуване в 

замяна на ваксинация, и че ако се изискват PCR тестове, 

те следва да се предоставят безплатно (вж. идеята). 

Предлага се също държавите – членки на ЕС, да се 

споразумеят да признават съответните стандарти на 

СЗО и национални документи, удостоверяващи нивото 

на антитела (или ваксина/бустерна доза) (вж. идеята). 

Зеленият пропуск също е широко обсъждан, от една 

страна от онези, които се опасяват от създаването на две 

класи граждани (вж. идеята) и предлагат европейците 

да отстояват правото на избор на хората да не се 

ваксинират (вж. идеята), и от друга – от онези, които 

подкрепят такъв здравен пропуск и задължителната 

ваксинация като част от колективните усилия за победа 

над вируса и гарантиране на жизнеспособността на 

здравните системи (вж. примерната идея). Един 

участник засяга въпроса за процедурите, свързани със 

закупуването на ваксини на равнище ЕС, като 

призовава за по-голяма публичност и прозрачност по 

отношение на договорите с фармацевтичните 

дружества (вж. идеята). 

Няколко граждани призовават за по-голяма 

солидарност и създаване на глобално партньорство и 

финансиране за борба с болестите и изкореняването им 

в световен мащаб и предлагат Европа да стане световен 

лидер в борбата и преодоляването на пандемиите, 

раковите и сърдечните заболявания (вж. идеята). Един 

гражданин предлага Европейската комисия в 

сътрудничество със Световната здравна организация да 

насърчава сключването на международно 

споразумение, което да позволи производството и 

разпространението на лекарства в световен мащаб при 

пандемии (вж. идеята), а друг подчертава 

необходимостта от ваксиниране на хората от цял свят, 

за да се предотврати появата на нови щамове (вж. 

идеята). В същото време участниците предлагат да се 

предприемат мерки за защита на патентите на 

дружествата, а Европейската комисия да играе важната 

роля на посредник и посланик (вж. идеята).  

 

Сексуално и 

репродуктивно 

здраве  

В някои идеи се предлага на обществени места да бъдат 

предоставяни безплатни менструални продукти, за да се 

води борба с т.нар. „бедност, свързана с месечния 

цикъл“ (вж. примерната идея). В други идеи се предлага 

намаляване или премахване на данъците върху 

здравните продукти за жени, като дамски превръзки 

(вж. идеята). Освен това се изтъква необходимостта от 

повече научни изследвания в областта на женското 

репродуктивно здраве и от разработване на по-малко 

инвазивни женски и мъжки контрацептиви (вж. идеята), 

както и контрацепцията след полов контакт да се 

направи достъпна във всяка държава без предписване. 

На платформата са отправени и призиви за забрана на 

мъжкото генитално осакатяване без получено съгласие 

и преди навършване на пълнолетие (вж. идеята). 

Според едно предложение следва да се създадат 

спонсорирани и популяризирани от ЕС клиники за 

сексуално здраве (вж. идеята).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
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Фигура 10 — Карта на идеите по темата „Здравеопазване“ 
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4. По-силна икономика, 

социална справедливост 

и работни места  

 
До 3 ноември 2021 г. темата „По-силна икономика, 

социална справедливост и работни места“ е събрала 

общо 1062 идеи, 1566 коментара и 351 прояви. 

Участниците отправят различни предложения за 

стимулиране на икономическия растеж в ЕС чрез 

въвеждане на политики в областта на икономиката, 

допълнително укрепване на единния европейски пазар 

с фокус върху иновациите и стимулиране и подкрепа на 

МСП и стратегическите индустрии. Освен това те 

подчертават, че е важно ЕС да стане по-приобщаващ и 

социално справедлив, особено в контекста на 

пандемията от COVID-19, и посочват няколко свързани 

с това предизвикателства, които според тях са налице, 

като например липсата на подкрепа за младите 

европейци и липсата на сътрудничество между 

държавите членки. Най-често предлаганият механизъм 

за постигане на по-приобщаваща и социално 

справедлива Европа е гарантиране на безусловния 

базов доход в целия ЕС. Освен това участниците са на 

мнение, че благосъстоянието на различните групи хора, 

особено на тези в най-неравностойно положение, има 

решаващо значение за успешното функциониране и по-

нататъшния растеж на ЕС. Различните идеи могат да 

бъдат групирани в следните теми: 

 Данъчно облагане за приобщаваща и 

справедлива икономика 
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 Социална закрила и социална сигурност 

 Икономическо възстановяване 

 По-приобщаваща, социално справедлива 

Европа 

 Увеличаване на работните места 

 Иновации – насърчаване на растежа 

 Допълнително укрепване на вътрешния пазар  

 Оспорване на настоящия икономически модел 

 

Прояви  
По тази тема са организирани широк спектър от 

прояви. Например на семинар за участие в Полша са 

изследвани въпросите за координацията на 

системите за социална сигурност в ЕС във връзка с 

професионалната мобилност (вж. идеята), както и 

благополучието на работниците в контекста на 

демографските промени и застаряването на 

населението (вж. идеята и проявата). В друга проява 

се засягат икономическите и промишлените аспекти 

на процеса на европейска интеграция с акцент върху 

социалните въпроси, условията на труд и заетостта 

(вж. прояват а). В Германия онлайн проява събра 

жени предприемачи, които призоваха за силен 

Европейски съюз и укрепване на единния пазар, като 

подчертаха необходимостта от намаляване на 

бюрокрацията, като се има предвид, че тя се 

разглежда като значително ограничение за 

конкурентоспособността на дружествата (по-

специално малките и средните), (вж. проявата).  

Бяха организирани няколко прояви с участие, за да се 

даде възможност на гражданите да изразят мнението 

си за ЕС и своите опасения за бъдещето, например 

поредица от дискусии на Конференцията за 

бъдещето на Европа в Естония (вж. проявата). Освен 

това бяха проведени панелни събития за обсъждане 

на плана на ЕС за икономическо възстановяване и 

устойчивост като част от инструмента на 

Европейския съюз за възстановяване (вж. 

примерната проява).  

 

Освен това проявите ангажираха гражданите да 

определят предизвикателствата пред дружествата в 

приноса им към екологичната трансформация (вж. 

проявата). 

Проведе се събитие, насочено към инициативата 

„Три морета“, т.е. дванадесетте държави в близост до 

Балтийско, Черно и Адриатическо море, относно 

възможностите за растеж в региона (вж. проявата).  

Данъчно облагане 

за приобщаваща и 

справедлива икономика 

Важна тема включва справянето със социалните, 

икономическите и екологичните проблеми чрез 

фискални правила.  

В множество идеи се застъпват темите за по-голяма 

данъчна справедливост, равно данъчно третиране и 

борба с данъчните измами. Предложенията включват 

въвеждане на мерки за справяне с избягването на 

данъци, въвеждане на данък върху финансовите сделки 

(вж. идеята), както и избягване на „социалния дъмпинг“ 

чрез хармонизиране на фискалните правила и 

минималните заплати във всички държави членки (вж. 

примерната идея). Една от най-обсъжданите и срещащи 

одобрение идеи се отнася до въвеждането на глобален 

или европейски минимален данък за справяне с 

данъчните убежища (вж. идеята). Например по време на 

открит форум беше обсъден въпросът как да се облагат 

с данъци цифровите гиганти (вж. проявата).  

Освен това на цифровата платформа са предложени 

редица възможни данъчни мерки за приобщаваща и 

справедлива икономика. Понастоящем в темата за 

данъците направленията са както следва. Първо, 

данъчни мерки за насърчаване на лоялната конкуренция 

между дружествата, като например обща система на 

данъка върху добавената стойност (ДДС) за 

електронната търговия или изискване дружествата да 

плащат ДДС само в своите държави на произход (вж. 

идеята) и ДДС, свързан с източника на стоки, за да се 

насърчи местното потребление и по този начин да се 

подкрепи местната икономика (вж. примерната идея). 

Второ, данъчно облагане, свързано с околната среда и 

изменението на климата, като наред с другото се 

призовава за въвеждане на данък на ЕС за въглеродни 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52801
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/72139
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/65737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/59962
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/29074
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64286
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
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емисии или данък за устойчивост (вж. примерната 

идея). На трето място, призив за облагане на 

потребителските стоки въз основа на условията на 

производство (труд, суровини, заплати) за насърчаване 

на справедливата търговия, а не на свободната търговия 

(вж. примерната идея ). Последната група данъчни 

мерки е за раздел „Разни“, включително данъчно 

облагане за насърчаване равенството на половете, с 

призив да се позволи прилагането на нулева или 

намалена ставка на ДДС за хигиенни продукти за жени 

(вж. идеята). 

В съответствие с междусекторните призиви за 

федерализация по други теми съществена част от 

идеите по темата „По-силна икономика, социална 

справедливост и работни места“ се групира около 

създаването на фискален съюз. Някои участници 

изразяват мнението, че пътят към по-обединено 

европейско бъдеще минава през повече собствени 

ресурси на ЕС или бюджет, независим от държавите 

членки (вж. примерната идея).  

 

Социална закрила и 

социална сигурност 

Идеите по тази тема като цяло утвърждават единен 

подход на ЕС към социалната сигурност или, с други 

думи, минимални европейски стандарти, които 

обхващат различни точки: от родителството и 

семейството до правото на достъпно жилищно 

настаняване и пенсионните политики.  

Най-често срещаната подтема, за която няколко идеи се 

радват на високо одобрение и многобройни коментари, 

засяга безусловния базов доход, който да гарантира на 

всеки възможността да участва в обществото (вж. 

примерната идея). По сходен начин с тази подтема се 

свързва и групата идеи, разискващи неравенството в 

доходите в ЕС, като се предлага ограничаване на 

разликата в заплатите в рамките на едно и също 

предприятие (вж. примерната идея) или контрол на 

доходите на политиците (вж. примерната идея) и се 

отправя общ призив за повече мерки за създаване на по-

хуманна Европа (вж. примерната идея).  

Един участник се застъпва за идеята за демократично 

цифрово евро и универсален основен дивидент, който 

може да бъде финансиран от дохода, който ЕЦБ печели 

от облигации и акции, придобити чрез нейните 

операции на открития пазар, чрез цифрово лицензиране 

или преки инвестиции (вж. идеята). 

Наред с безусловния базов доход се повтаря и призивът 

за мерки за справяне с (младежката) безработица (вж. 

примерната проява). Що се отнася до застаряването на 

населението, участниците обсъждат необходимостта от 

координирани пенсионни политики и засягат темата за 

пенсиите в държавите — членки на ЕС (вж. примерната 

идея), като отправят предложения за създаване на 

единна пенсионна система за мобилни граждани (вж, 

примерната идея).  

Правото на достъпно жилищно настаняване на 

приемливи цени е друга свързана със социалната 

сигурност подтема, обсъждана от участниците (вж. 

примерната идея).  

И накрая, има и група по-административни идеи, 

например въвеждането на цифровизирана (обща за ЕС) 

социалноосигурителна карта и прехвърляеми социални 

права за мобилните европейци, които се обсъждат и в 

други теми на платформата (вж. примерната идея). 

 

 

По-приобщаваща, 

социално справедлива 

Европа 

В редица идеи, които срещат високо одобрение, се 

обсъжда необходимостта от по-нататъшно прилагане на 

Европейския стълб на социалните права, за да се 

установи социалното измерение на ЕС (вж. примерната 

идея).  

Когато става дума за по-приобщаваща Европа, 

участниците обсъждат необходимостта от улесняване 

на включването на хора с увреждания, например чрез 

разширяване на валидността на националните карти за 

хора с увреждания в целия ЕС (вж. идеята). Освен това 

в една идея се предлага обществено достъпните места 

да станат благоприятни за обмен между поколенията 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/92005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/25777
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/33430
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849


 

© Kantar Public 2021 38 

чрез паркове, културни центрове и други (вж. идеята). 

Във връзка с това проява в Испания насърчи 

гражданите да споделят мнението си за това как биха 

подобрили града си, ако бяха на мястото на кмета (вж. 

проявата). Отчетена е подкрепа за хората, които живеят 

под прага на бедността (вж. примерната идея и проява). 

В няколко идеи също се подчертава необходимостта от 

по-големи усилия за справяне с бездомничеството (вж. 

примерната идея) и разработване на стратегии за 

интеграция на ромските малцинства (вж. проявата). 

Посредством идеи за правата и представителството на 

ЛГБТИК (вж. идеята), разликата в заплащането на 

жените и мъжете и половите квоти някои участници на 

платформата призовават за по-социално справедлива 

Европа, която би могла да бъде изградена например 

чрез разработване на индекс за измерване на 

социалното равенство (вж. примерната идея). 

Допълнителни идеи включват например призив за 

налагане на равенство между половете в областта на 

архитектурата и строителното инженерство (вж. 

идеята). Една идея, записана в платформата, се застъпва 

за приемането на Директивата за еднакво отношение, за 

да се гарантира еднакво отношение във всички сфери на 

живота (вж. идеята). Други идеи по темата се отнасят до 

мерки срещу сексуалното посегателство и домашното 

насилие, като по-специално се призовава за инициативи 

в подкрепа на жертвите (вж. идеята).  

Икономическо 

възстановяване 

 

В редица коментари и идеи на платформата се изразява 

загриженост във връзка с нарастващия публичен дълг в 

ЕС (вж. примерната идея и проява): например 

обсъждане на ролята на Европейската централна банка 

(ЕЦБ), призиви за преразглеждане на правилата на 

Пакта за стабилност и растеж (вж. идеята), 

законодателство относно дисбалансите по текущата 

сметка (вж. примерната идея) и в по-общ смисъл за 

удължаване на мандата на ЕЦБ (вж. идеята).  

Идеите за насърчаване на местното потребление и 

производство, като МСП са двигателят на растежа, 

изпъкват като ключови за икономическото 

възстановяване на ЕС. По тази причина гражданите 

подчертават необходимостта от премахване на 

бюрократичните пречки пред подкрепата и развитието 

на бизнеса (вж. примерната идея и проява). Този въпрос 

се повдига и по отношение на европейските фондове за 

възстановяване със специален акцент върху малките и 

средните предприятия (вж. примерната идея). 

Инвестирането в бъдещите поколения също се 

представя като стратегия за възобновяване на 

икономиката след кризата с COVID-19 (вж. идеята).  

По отношение на стратегиите за възстановяване 

сближаването се подчертава като съществена ценност 

във връзка със социалните права онлайн и справянето с 

нуждите относно младежката заетост (вж. проявата).  

В същия дух, по отношение на COVID-19 участниците 

обсъждат необходимостта от финансиране на мерки за 

подготвеност при евентуални бъдещи пандемии (вж. 

примерната идея). Във връзка с това една идея е 

насочена към недостига на персонал от медицински 

специалисти в Европа (вж. идеята). Освен това 

участниците подчертават важността на съвместната 

работа в световен мащаб за икономическо 

възстановяване (вж. примерната проява), както и 

разпределянето на публични средства за подкрепа на 

малки производители и търговци, за да ги компенсира 

за всички загуби, които се дължат на затваряне по време 

на пандемията (вж. идеята). Има призиви за по-голяма 

солидарност между държавите членки, например чрез 

разширяване на Фонда за възстановяване (вж. идеята). 

 

Увеличаване на 

работните места  

 

Преди всичко участниците подчертават 

необходимостта от опростяване на данъчните и 

трудовите политики в ЕС, за да се избегне фискалният 

и социалният дъмпинг (вж. примерната идея).  

Второ, отправя се призив за насърчаване на по-добри 

условия на труд на целия континент, например чрез 

увеличаване на работата от разстояние и „гъвкавото 

работно време“, за намаляване на времето за пътуване 

до работното място за служителите и фиксираните 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112432
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/49869
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105972
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52570
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105073
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52405
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100389
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46928
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100390
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100685
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/55672
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
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разходи за офис инфраструктура за работодателите (вж. 

идеята), за съчетаване на времето за работа и времето 

със семейството, за намаляване на обезлюдяването на 

селските райони (вж. идеята) и за намаляване на 

вредните емисии чрез намален трафик (вж. идеята). 

Други предложения включват въвеждане на по-кратка 

работна седмица (вж. примерната идея), забрана на 

неплатените стажове, задължителни договори за 

извънреден труд и несигурна заетост (вж. примерната 

идея) или инвестиции в инфраструктура за грижи за 

деца с цел съчетаване на личния и професионалния 

живот.  

Трето, набляга се върху кариерното развитие, като се 

отправят призиви за програми и мерки за улесняване на 

достъпа до пазара на труда в ЕС, стажове във всички 

държави членки и онлайн платформа за работни места 

(вж. примерната идея) като начин за противодействие 

на младежката безработица (вж. примерната идея) и 

адаптиране на академичните квалификации към пазара 

на труда, което от своя страна би довело и до 

повишаване на пригодността за заетост на студентите 

(вж. идеята). Увеличаването на мобилността на 

работниците в ЕС също се разглежда като 

икономически изгодно (вж. идеята).  

Участниците подчертават, че е важно да се оказва 

подкрепа на младите хора, по-специално когато става 

въпрос за достъп до пазара на труда (вж. примерната 

проява). Освен това един участник призовава за 

насърчаване на квалифицираните професии като 

средство за младите поколения да преоткрият 

основните ценности, вместо да се насърчават работни 

места в ИТ сектора (вж. идеята) . По подобен начин друг 

участник подчертава необходимостта от предоставяне 

на повече възможности за професионално развитие в 

техническите области, където се изискват повече 

практически умения (вж. идеята). Всъщност няколко 

участници подчертават липсата на професионално 

обучение и обучение след средно образование (вж. 

идеята).  

Друга група идеи, свързани с темата за иновациите, 

призовава за създаване на работни места в съответствие 

със зеления и цифровия преход (вж. примерната идея). 

Накрая, идеята за премахване на лятното часово време 

беше разширена, като участниците обсъдиха 

икономическите и социалните ползи от премахването 

на „лятното часово време“ (DST) (вж. примерната 

идея). 

 

Иновации — 

насърчаване на 

растежа 

 

Участниците предлагат да се стимулира растежът чрез 

инвестиции във високотехнологични научни 

изследвания, умения, знания и експертен опит 

(изкуствен интелект, блокова верига, нанотехнологии, 

съхранение на енергия, отгледано в лабораторни 

условия месо и т.н.). Освен това в няколко идеи се 

посочва необходимостта от технологична независимост 

например чрез развитие на капацитета на ЕС за 

производство на хардуер.  

Инвестициите в научни изследвания и образование се 

считат за изключително важни (вж. идеята и проява), 

като се подкрепя обменът на знания чрез отворена 

мрежа от лаборатории или европейска агенция за 

инфраструктура (вж. идеята). В друго предложение се 

обсъжда вид Spotify за науката, достъпна банка от 

знания, която съдържа модели за триизмерен печат (вж. 

идеята), материали за електронно обучение и 

образователни програми, които събират международни 

добри практики (вж. идеята). Във връзка с научните 

изследвания едно от предложенията е да се улеснят 

патентите чрез патентен фонд (вж. идеята). 

Второ, цифровата икономика се разглежда като 

предпоставка за иновациите и растежа, дискутират се 

криптовалути и местни цифрови валути, които да бъдат 

паралелни на еврото (вж. примерната идея). Що се 

отнася до криптовалутите, участниците смятат, че е 

необходимо регулиране, за да се защитят гражданите 

(вж. примерната идея).  

Околната среда и изменението на климата също се 

обсъждат във връзка с иновациите, като има идеи, 

свързани с целите за неутралност по отношение на 

климата и водещата роля, която ЕС би могъл да играе 

за създаването и инвестирането в (глобална) зелена 

икономика (вж. примерната идея). Няколко идеи се 

отнасят за практическата реализация на зелената 

икономика, например инвестиции в биологично селско 

стопанство и инициативи „от фермата до трапезата“ 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
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(вж. идеята). Въпреки това един гражданин обяснява, че 

изпълнението на Зеления пакт следва да гарантира, че 

гражданите на ЕС няма да бъдат засегнати по 

неблагоприятен начин от новите мерки (вж. идеята). В 

няколко свързани с това идеи се обсъждат мерки за 

насърчаване и подкрепа на бизнеса за постигане на 

екологичен преход, например чрез определяне на ясни 

и обвързващи цели за конкретни сектори (вж. идеята).  

И накрая, финансирането на стартиращи предприятия и 

малки и средни предприятия (МСП) обикновено се 

възприема като двигател на иновациите (вж. 

примерната идея). Участниците предлагат да се 

предоставя подкрепа на МСП, например чрез фонд на 

ЕС, предоставящ начален капитал за МСП (вж. идеята), 

или онлайн платформа за търговия, предназначена за 

европейските МСП (вж. идеята). Друг участник посочва 

случая с развитието на Китай чрез гъсто заселени 

центрове на иновации и растеж, съчетани с 

благоприятни административни и фискални 

разпоредби, които насърчават инвестициите и възхода 

на стартиращите предприятия. Участникът призовава за 

преосмисляне на европейските политики по отношение 

на подобни примери (вж. идеята).  

 

Допълнително 

укрепване на 

вътрешния пазар  

Нарастващ брой мнения е свързан с необходимостта от 

допълнително укрепване на вътрешния пазар с акцент 

върху икономическите политики, като се има предвид, 

че фокусът на Комисията все повече се измества към 

други области на политиката (вж .примерната идея). 

Като цяло се повтаря идеята, че държавите членки 

следва да подобрят прилагането на съществуващите 

достижения на правото на ЕС в икономическата сфера 

(вж. примерната идея), за да направят вътрешния пазар 

по-привлекателен и конкурентоспособен (вж. идеята). 

Един гражданин предлага разработването на 

икономическа политика за привличане на глобални 

дружества в ЕС като част от европейска политика за 

предприятия, с хомогенно данъчно облагане в целия ЕС 

(вж. идеята). 

Общите данъци, като облагане на емисиите на 

въглероден диоксид, се разглеждат като начин за 

преодоляване на неравенствата между страните от ЕС и 

подобряване на функционирането на единния пазар 

(вж. идеята) . В тази връзка се проведе проява относно 

необходимостта от реформа на бюджетните правила на 

ЕС, приложими в държавите членки, за да се гарантира 

устойчиво възстановяване след Covid и да се осигурят 

публичните инвестиции, необходими за екологичния и 

цифровия преход (вж. проявата).  

 

Оспорване на 

настоящия 

икономически 

модел 

Освен това втората най-одобрявана идея по тази тема от 

стартирането на платформата предлага актуализиран 

модел, който да въведе нов икономически модел и 

управление на ЕС, който да се основава на излизане 

„извън БВП“ и изграждане на приобщаващо и 

справедливо „европейско благосъстояние“ и да 

реформира икономическото управление на ЕС, 

европейския семестър, мандата на ЕЦБ, собствените 

ресурси на ЕС и да укрепи Икономическия и паричен 

съюз (вж. идеята). Тази конкретна идея е в унисон с 

други призиви на платформата за реформа на 

икономическия модел на ЕС с цел постигане на 

приобщаващо и справедливо европейско 

благосъстояние (вж. проявата и проявата). По същия 

начин един гражданин твърди, че регулаторната рамка 

на вътрешния пазар следва да въведе по-големи 

стимули за компаниите, за да се ангажират с 

обществото и околната среда (вж. идеята и проявата). 

В рамките на тази тема настоящата европейска 

икономическа система се обсъжда от по-идеологическа 

перспектива. Участниците изтъкват установените 

недостатъци на настоящия икономически модел. По-

конкретно, участниците предлагат надграждане на 

капитализма и свободния пазар, с увеличаване на 

вътрешната конкуренция, намаляване на регулаторната 

тежест или дори подход, основаващ се на бизнес 

управлението (вж. примерната идея). Други се 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116233
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
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застъпват за по-социална или ориентирана към човека 

пазарна икономика (вж. примерната идея). В рамките на 

тази дискусия в една идея се дава представа за теорията 

за обратния растеж като начин за възстановяване на нов 

баланс между хората и природата спрямо 

неконтролирания растеж (вж. идеята). Друг участник 

предлага да вземем за справка икономическия „модел 

на поничката“ (вж. идеята). В публичните дискусии 

също така се обсъждат други индикатори за измерване 

на растежа освен БВП (вж. проявата). 

 

 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
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Фигура 11 — Карта на идеите по темата „По-силна икономика, социална справедливост и работни места“ 
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Идеите, изпратени по темата „ЕС по света“, обхващат 

различни въпроси, свързани с външната политика – от 

търговията до използването на мека сила и отбраната. 

Като цяло, участниците призовават за по-силно 

присъствие на ЕС на световната политическа сцена: в 

политиката за съседство на Съюза, както и в 

отношенията с африканските и латиноамериканските 

държави например. Участниците в платформата смятат, 

че ЕС следва да проявява повече смелост при 

упражняването на мека и твърда сила. От създаването 

на платформата досега тази тема е генерирала общо 

2439 мнения, включително 776 идеи, 1410 коментара и 

253 прояви. Различните идеи могат да бъдат групирани 

в следните теми: 

 Общи цели на външната политика на ЕС  

 Отбрана  

 Политика за съседство и отношения с други 

страни 

 Вземане на решения 

 Разширяване 

 Търговски политики 

 

Прояви  
Бъдещето на ЕС е основна тема на обсъждане на 

много прояви, организирани от Конференцията за 

бъдещето на Европа. Например на 28 юли се проведе 

голямо събитие в Ел Ескориал, близо до Мадрид, за 

да се обсъди как да се укрепи международната роля 

на ЕС (вж. проявата). В множество прояви се обсъди 

бъдещото разширяване на Европейския съюз. 

5. ЕС по света 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/74614
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Въпреки остава спорна темата дали ЕС следва да се 

стреми към бъдещо разширяване.  

Някои скорошни геополитически събития 

предизвикаха значително обществено внимание и в 

Съюза нарасна броят на проявите, в които се 

обсъждат тези теми. Такъв е случаят с американското 

изтегляне от Афганистан (вж. проявата). Кризата 

AUKUS между Франция и САЩ също предизвика 

дебати относно стратегическата автономност на ЕС 

и ролята на неговите държави членки в НАТО (вж. 

тази проява в Литва). 

В някои събития се разглеждаха повтарящи се теми 

за дебат, като отношенията на ЕС с Русия (вж. 

проявата) или ролята на ЕС в съперничеството между 

САЩ и Китай (вж. проявата). Външните отношения 

на ЕС с тези свръхсили бяха централен въпрос в 

дискусията относно изграждането на газопровода 

„Северен поток“ от Русия до Западен ЕС, която се 

проведе във Франкфурт (вж. проявата). Въз основа на 

идея, публикувана в платформата, в онлайн проява се 

обсъди създаването на армия на ЕС (вж. проявата). 

 

Общи цели на 

външната политика 

на ЕС  

Участниците са на мнение, че ролята на ЕС се променя 

в контекста на нарастващите опасения във връзка с 

извънредната ситуация в областта на климата, 

променящия се баланс на икономическите и 

геополитическите сили, мащабните предизвикателства 

пред многостранното сътрудничество и глобалната 

битка срещу COVID-19 (вж. примерната проява, вж. 

примерната идея). Ето защо няколко участници 

изразяват мнението, че ЕС следва да проявява повече 

смелост при упражняването на мека и твърда сила (вж. 

примерна идея и идеята). В това отношение често се 

повдига въпросът за развитието на стратегическата 

автономност на ЕС.  

Що се отнася до външната политика на ЕС, много идеи 

се отнасят до ролята, която ЕС следва да играе по 

отношение на правата на човека и демократичните 

ценности в световен мащаб. Една от идеите, срещащи 

най-голямо одобрение по тази тема, застъпва 

необходимостта от обща външна политика и политика 

на сигурност, за да се гарантира безопасността на 

европейците, като същевременно се утвърждават 

демокрацията, правата на човека, върховенството на 

закона и опазването на околната среда в съседните 

държави и в световен мащаб (вж. идеята). По този начин 

участниците призовават за по-тясно сътрудничество 

между държавите членки. Те подчертават 

необходимостта от прекратяване на конкуренцията 

между държавите членки на международно равнище, за 

да се запази доверието. 

Участниците призовават за по-твърда позиция и 

предприемане на действия срещу онези държави, които 

многократно нарушават международните конвенции 

и/или договори в областта на правата на човека (вж. 

примерната идея). Например ЕС се насърчава да играе 

водеща роля в процеса на изграждане на мира между 

Израел и Палестина (вж. примерната идея). С тази тема 

се свързва и призив за обща европейска система за 

износ на оръжие със строги правила, за да се гарантира, 

че оръжията, „произведени в ЕС“, не подклаждат 

конфликти по света и не водят до нарушения на правата 

на човека (вж. идеята).  

Въпреки че в повечето идеи има призив за по-обединен 

и интегриран ЕС, с което се засилва ролята на ЕС като 

световна сила на правото и правосъдието, който е 

отворен за взаимодействие с различни многостранни 

институции както на световно, така и на регионално 

равнище (вж. примерна идея и идея), други искат ЕС да 

се съсредоточи върху ролята си на икономически 

фактор, както е бил първоначалният замисъл. В това 

отношение те считат, че ЕС не трябва да поема ролята 

на геополитически фактор, а по-скоро следва да запази 

основната си функция на общ икономически пазар. 

Някои участници считат, че тъй като ЕС не е суверенна 

държава, той не може да изпълнява политическа роля 

като глобален фактор (вж. примерната идея).  

Дискусиите за ролята на ЕС в света бяха белязани до 

голяма степен от афганистанската криза. Участниците 

подчертават значимостта на геополитическата промяна, 

породена от нарастващото изтегляне на Съединените 

щати от външните работи и конфликтите. Много 

участници виждат връщането на властта на талибаните 

като провал за Запада и като знак, че е време ЕС да 

поеме собствената си роля по въпросите на външната 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81445?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=aut&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bgd&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bel&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bih&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hrv&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cyp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cze&filter%5bcountry%5d%5b%5d=dnk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fin&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=geo&filter%5bcountry%5d%5b%5d=deu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=grc&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hun&filter%5bcountry%5d%5b%5d=irl&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ita&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lva&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ltu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lux&filter%5bcountry%5d%5b%5d=nld&filter%5bcountry%5d%5b%5d=pol&filter%5bcountry%5d%5b%5d=prt&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rou&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rus&filter%5bcountry%5d%5b%5d=srb&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svn&filter%5bcountry%5d%5b%5d=esp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=swe&filter%5bcountry%5d%5b%5d=tur&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ukr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=gbr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=usa&filter%5bdate%5d%5b%5d=&filter%5bdate%5d%5b%5d=past&filter%5bmeeting_report%5d=all&filter%5borigin%5d%5b%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&filter%5bstate%5d=&filter%5btype%5d%5b%5d=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/63790
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/187
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/162
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
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политика, независимо от стратегическия си съюз със 

САЩ (вж. примерната идея). Този повтарящ се призив 

за единен подход към външната политика беше предмет 

на няколко прояви (вж. примерната проява). 

 

 

 

Отбрана 

 

Когато става въпрос за укрепване на твърдата сила на 

ЕС – което също се счита за изключително важно (вж. 

примерната проява) – участниците се застъпват за 

създаването на обща европейска армия (вж. примерната 

идея). Това е една от идеите, която среща най-високо 

одобрение, в рамките на темата. Участниците предлагат 

и създаването на по-специализирани сили или 

институции на равнище ЕС, като например Европейска 

военна академия (вж. примерната идея). По отношение 

на военното образование един участник предлага също 

така създаването на основно военно обучение за 

европейските младежи (вж. идеята). 

За някои участници усещането за упадък на съюза 

между ЕС и САЩ също води до необходимост от 

засилено сътрудничество и координация във външната 

политика между държавите – членки на ЕС (вж. 

примерната идея). И двете теми бяха определени по-

рано в рамките на темата за общи цели на външната 

политика на ЕС. Участниците призовават и за 

изграждане на Европейска разузнавателна служба (вж. 

примерната идея).  

 

Политика за 

съседство и 

отношения с други 

страни 

Перспективата за членство в ЕС на асоциирани държави 

като Грузия, Украйна и Турция също беше обсъдена по 

време на дискусията. Една подтема се отнася до 

дипломатическото представителство на ЕС, като в 

общи линии участниците призовават институциите на 

ЕС да представляват и защитават интересите им по 

света по по-видим начин (вж. примерната идея). Във 

връзка с това те предлагат посолствата на държавите — 

членки на ЕС, да бъдат заменени от едно-единствено 

посолство на ЕС, което да представлява и обединява 

всички държави – членки на ЕС. Това може също да 

означава единно членство в ЕС за всички 

международни институции, като НАТО (вж. 

примерната идея), или едно единствено и постоянно 

представителство в Съвета за сигурност на ООН (вж. 

идеята). Други идеи включват създаването на общ 

паспорт за ЕС за всички европейски граждани (вж. 

примерната идея) и систематично използване на 

европейския флаг и европейския химн в международен 

контекст (вж. примерната идея). 

Мненията по тази тема засягат по-специално 

политическите отношения на ЕС с Русия и Китай (вж. 

примерната проява). Участниците отбелязват 

необходимостта от коренно преосмисляне и 

преразглеждане и по-нататъшно реформиране на 

подхода на ЕС във външната политика чрез прилагане 

на по-смел подход в съответствие с това, което е 

обсъждано в предишните теми. Участниците на 

платформата обсъждат становището, че когато става 

въпрос за Китай, ЕС следва не само да разработи по-

единна и по-строга позиция в дипломатическите си 

отношения предвид много различните системи на 

ценности, но и да разработи стратегия на Европейския 

съюз за чуждестранни инвестиции, за да 

противодейства на влиянието на Китай в световен 

мащаб, и по-специално в развиващите се страни (вж. 

идеята).  

Във връзка с отношенията с Русия и 

източноевропейските страни някои участници в 

проявата относно отношенията между Германия и 

балтийските държави призоваха, наред с другото, ЕС да 

подкрепи опозицията в Беларус (вж. проявата ). Що се 

отнася до отношенията на ЕС с африканските държави, 

участниците изразяват мнението, че следва да има 

засилено партньорство и да се преразгледат 

търговските отношения (вж. примерната проява). 

Повечето участници призовават за по-силно 

партньорство между ЕС и Африканския съюз за 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/110386
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674
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укрепване на регионалния мултилатерализъм (вж. 

примерната идея). Други граждани призовават за по-

силни двустранни партньорства между отделните 

държави членки и африканските държави с цел 

справяне с миграцията и други заплахи за сигурността 

на Европейския съюз. Това обаче може да се постигне 

само ако отношенията загърбят запазването на 

икономическото и политическото наследство на 

бившите колониални системи (вж. идеята).  

Същото се отнася и за отношенията с Латинска 

Америка (вж. примерната идея и проявата). 

 

 

 

Вземане на решения 

 

Участниците считат, че е от решаващо значение ЕС да 

действа като солиден и единен субект на 

международната политическа сцена, за да запази и 

укрепи допълнително своята роля. В няколко мнения се 

обсъжда необходимостта от обща външна политика. 

Призивът за укрепване на способността на ЕС да играе 

роля във външната политика и политиката за сигурност 

беше обсъден и на Финландския форум за обществени 

консултации „Европа“, в който се обсъждат актуалните 

и бъдещите роли на Финландия в Европа и ЕС 

(вж. събитието).  

Много мнения призовават за преосмисляне на 

правилото за единодушие. Една част от идеите изразява 

становището, че при настоящото положение с 

правилото за единодушие е възможно една отделна 

държава членка да блокира общата външна политика 

(вж. примерната идея и проява). Това се възприема като 

проблем, тъй като пречи на ЕС да заеме надеждна, 

стабилна и силна позиция на световната сцена. Ето 

защо, в съответствие с изразената идея, ЕС следва да 

премине към система на гласуване с „абсолютно“ 

мнозинство. Една от идеите, които събират най-много 

одобрение по тази тема, дава подробно описание на 

система за гласуване с абсолютно мнозинство от 

държавите членки, подкрепена от обикновено 

мнозинство от членовете на Европейския парламент, за 

да може ЕС да предприема изпълнителни действия и да 

прилага реална и надеждна външна политика 

(вж. идеята). Както и при обсъжданията по темата за 

европейската демокрация, квалифицираното 

мнозинство също се представя като алтернатива на 

настоящото правило за единодушие (вж. 

примерната идея). 

И накрая, в една подтема се обсъждат правомощията на 

Европейския парламент. Участниците смятат, че макар 

Европейският парламент да подкрепя концепцията за 

обща външна политика и политика на сигурност 

(ОВППС) още от самото ѝ създаване и да стреми да 

разшири нейния обхват, той все още има само 

периферна роля в определянето на външната политика 

на ЕС. Поради това участниците считат, че е от 

решаващо значение на Европейския парламент да се 

предоставят повече правомощия в областта на 

външната политика (вж. примерната идея). 

 

 

Разширяване  

 

В група мнения се обсъжда необходимостта от 

разширяване и интеграция на източните съседни 

държави като начин за защита на демокрацията в тези 

страни (вж. примерната идея), но също и с цел 

икономическа стабилност в рамките на ЕС (вж. 

примерната идея). Тези идеи са застъпени и в една от 

най-популярните идеи в рамките на тази тема, а именно 

продължаване на разширяването на ЕС с интегрирането 

на страните от Западните Балкани, за да се гарантират 

мирът и стабилността в региона (вж. идеята). Бяха 

организирани различни прояви, по време на които се 

обсъждаха въпроси, свързани с разширяването на ЕС и 

Западните Балкани (вж. пример за проява). Във връзка 

с това се отправя призив за пълно признаване на Косово 

(вж. примерната идея).  
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
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Търговски политики 

В редица мнения по темата „ЕС по света“ 

се иска укрепване на търговските 

политики и реформиране на търговските 

споразумения в съответствие с ценностите на ЕС, 

независимо дали става дума за правата на човека или за 

екологичните стандарти (вж. примерната идея). Една от 

идеите, срещащи широка подкрепа, е да се реформират 

търговската и инвестиционната политика на ЕС и да се 

даде нов тласък на глобалния мултилатерализъм, като 

централно място заемат създаването на достойни 

работни места и защитата на основните права и правата 

на човека, включително правата на работниците и 

синдикалните права (вж. примерната идея).  

За някои вносители здравната и климатичната криза 

подчертаха ограниченията на една силно глобализирана 

и взаимозависима европейска икономика. Недостигът 

на маски по време на здравната криза, проблемите със 

световните вериги на доставка след пандемията и 

въздействието на глобалната търговия върху околната 

среда доведоха до призиви за повторна 

индустриализация и увеличаване на местното 

производство (вж. идеята). 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847
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Фигура 12 — Карта на идеите по темата „ЕС по света“ 
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Темата „Ценности и права, върховенство на закона, 

сигурност“ е генерирала общо 2590 мнения (861 идеи, 

1420 коментара и 309 прояви). Участниците обсъждат 

идеята за европейските ценности като водещ принцип и 

изтъкват идеи за равенство и разнообразие от права и 

свободи. В контекста на разнообразието от становища, 

налични на платформата, други участници призовават 

за зачитане на по-консервативни гледни точки. 

Значителна част от взаимодействията по тази тема са 

посветени на това, което се описва като „опасност от 

възхода на нелибералните демокрации“ в рамките на 

ЕС, които не зачитат ценностите на ЕС и гравитират 

към авторитарни режими. Те се разглеждат като 

заплаха. Участниците призовават за действия, за да се 

гарантира зачитането на върховенството на закона. 

Мненията могат да бъдат групирани в следните теми:  

 Ценности на ЕС 

 Върховенство на закона и права на човека 

 Приобщаващо общество 

 Права и свободи 

 Сигурност  

 Лобиране и корупция 

 

6. Ценности и права, 

върховенство на 

закона, сигурност 
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Прояви  
 

Като част от конференцията бяха проведени 

различни прояви, в които се обсъждаха теми, 

свързани с ценностите, правата, върховенството на 

закона и сигурността. Като примери могат да се 

посочат дискусия по въпросите на равенството 

между половете, насочена към постигане на редица 

идеи относно равенството в образованието и 

заетостта (вж. проявата), немско-унгарски диалог 

относно стойността на толерантността и важността 

на това младите хора да извличат поуки от Холокоста 

(вж. проявата) и диалог с гражданите относно 

визията на младите немски и чешки участници по 

отношение на бъдещето на Европа (вж. проявата). 

По време на основан на участието семинар на 

гражданите относно Хартата на основните права на 

ЕС участниците бяха предизвикани да развият нови 

основни права, които да отговарят на изискванията 

на бъдещето. Участниците предложиха идеи относно 

правата, свързани с изкуствения интелект, 

цифровото самоопределение и правото на живот в 

здравословна и защитена среда, които, наред с друго, 

да отчитат най-новите обществени трансформации и 

развойна дейност (вж. проявата).  

При дискусионен панел като част от поредицата 

„Европа без цензура“ беше представен критичен 

поглед върху политиката на Брюксел, като 

панелистите споделят мнението за липса на 

отвореност към по-консервативни идеи в рамките на 

политическите дебати на ЕС (вж. проявата).  

В други прояви по темата „Ценности и права, 

върховенство на закона, сигурност“, проведени в 

цяла Европа, гражданите обсъдиха 

предизвикателствата, свързани със защитата на 

ценностите на ЕС и върховенството на закона (вж. 

пример за проява). Някои прояви също имаха широк 

обхват, като например основан на участието дебат, в 

който по-специално младите граждани имаха 

възможност да споделят своята визия за бъдещето на 

ЕС и неговите водещи ценности, което доведе до 

предложения за намалена бюрокрация, оценка на 

промените, осъществени по време на пандемията, по-

силно съсредоточено върху човека градско и 

локализирано развитие, а не политики, насочени 

предимно към ЕС (вж. проява). 

 

Ценности на ЕС 

 

Група идеи на платформата са посветени на въпроса 

какво означава да бъдеш европеец и ценностите, които 

ЕС следва да въплъщава и утвърждава (вж. 

примерната идея и проява). Редица граждани посочват 

по-специално принципите на човешко достойнство, 

свобода, равенство, демокрация, върховенство на 

закона, права на човека, плурализъм, справедливост, 

солидарност и равенство на половете, наред с друго, 

като определящи ценностната система на Европейския 

съюз, и считат, че те следва да ръководят неговите 

политики.  

Някои участници обсъждат и необходимостта от 

европейска конституция, в която ясно да се определи 

набор от основни европейски ценности, които трябва да 

бъдат зачитани в ЕС (вж. примерната идея). Един от 

гражданите предлага и да се приложи стратегия на ЕС 

за гражданското общество, в която организациите на 

гражданското общество да работят свободно и да 

допринасят за отстояване на европейските 

ценности (вж. идеята).  

Част от дискусиите са посветени на мястото на 

религията и религиозните ценности в Европа, както и на 

ролята на християнските ценности и необходимостта да 

ги защитим (вж. идеята и проявата). Други вносители 

коментират необходимостта от отворени и свободни 

дебати по тази тема (вж. идеята). По отношение на 

християнството, при една проява беше изследвано по 

какъв начин източноевропейските държави съчетават 

обществените религиозни изяви с толерантност към 

други религии и убеждения (вж. проявата).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/25873
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/55045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/11782
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/58213
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/54319
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/31978
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/26863
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/118933
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342
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Върховенство на 

закона и права на 

човека  

Голяма група участници изразяват опасения относно 

състоянието на демокрацията и правата на човека по 

света. Гражданите, които имат принос към тази тема, 

призовават за по-твърда позиция за защита на 

ценностите на ЕС спрямо страни като Русия и Китай. 

Що се отнася до положението в ЕС, голяма група 

участници призовават за зачитане на върховенството на 

закона и защитата на основните ценности в ЕС 

(вж. идея и вж. идея). Някои граждани обсъдиха 

значението на гарантиранетона независимостта на 

съдебната власт в държавите членки и също така 

изразиха притеснения, че жените, LGBTQI+ 

малцинствата и правата на човека са подложени на 

атака (вж. идея и идея). Някои участници изразяват 

загриженост относно зачитането на ценностите на ЕС и 

върховенството на закона в Унгария (вж. идея и идея) и 

Полша (вж. примерна идея и идея). Контрастиращите 

призиви са насочени към това да се зачитат 

националните въпроси на тези страни (вж. 

примерна идея), споменавайки например 

демократичното право на Унгария да защитава 

границите си и да запази своята християнска религия, 

култура и хомогенно общество (вж. идеята). В друга 

идея се призовава за информирано изготвяне на 

политиките на ЕС в тази насока (вж. идеята). 

За да се гарантира спазването на върховенството на 

закона, някои участници предлагат да се намалят 

безвъзмездните средства за държавите, които го 

нарушават, да им бъде отнето правото на глас в Съвета 

(вж. примерната идея), или дори да бъде прекратено 

членството им в ЕС (вж. пример за такава идея). Има 

призиви за използване на механизма за бюджетна 

защита, свързан с върховенството на закона 

(вж. идеята), както и предложения процедурата по 

член 7 съгласно Договора да бъде преразгледана, за да 

се улесни санкционирането на правителствата, които не 

зачитат ценностите на ЕС (вж. идеята и идеята). Един 

от участниците предлага Съдът на Европейския съюз да 

се превърне в пазител на демокрацията и 

върховенството на закона в ЕС (вж. идеята). Редица 

участници са подкрепили предложение за въвеждане на 

механизъм за преглед на демокрацията, върховенството 

на закона и основните права в ЕС (вж. идеята). На 

платформата има и призив да се премахне правилото за 

единодушие, за да се гарантира, че държавите членки, 

които не спазват върховенството на закона, не могат да 

блокират вземането на решения в ЕС (вж. идеята).  

Противно на това някои граждани смятат, че ЕС посяга 

на конституциите на държавите членки по авторитарен 

начин (вж. примерната идея). Някои участници също 

така считат, че компетентностите на Съда на 

Европейския съюз трябва да бъдат преразгледани, за да 

се предотвратят конфликти с националните 

конституционни юрисдикции (вж. примерната идея и 

проява). 

Що се отнася до защитата на правата на човека като 

цяло, една широко подкрепяна идея предполага 

укрепване на приложимостта на различните 

инструменти в областта на правата на човека в правната 

система на ЕС (вж. идеята). Няколко идеи показват 

необходимостта от увеличаване на закрилата на децата 

в законодателството и политиките (вж. примерната 

идея).  

Приобщаващо 

общество  

Тъй като група участници считат равенството за 

основна ценност на ЕС, в няколко идеи се призовава за 

полагане на по-големи усилия за създаване на 

приобщаващо общество. Идея, която среща сериозно 

одобрение в това отношение, призовава за по-голямо 

равенство между половете (вж. примерната идея и 

проява), както и овластяване на жените (вж. проявата). 

Свързаните предложения включват увеличаване на 

броя на жените сред вземащите политически и 

икономически решения (вж. примерната идея). Освен 

това няколко участници обсъждат сексуалните и 

репродуктивните права, включително правото на аборт 

(вж. примерната идея), и борбата с порнографията с цел 

отмъщение и тормоза онлайн (вж. проявата). 

Редица идеи призовават за увеличаване на подкрепата 

за хората с увреждания под формата на: i) премахване 

на пречките за хората с увреждания, като се направят 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/110518
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/121871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/51948?per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/124948
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/136490
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/95900
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/7030
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/25873
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115410
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/48711
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по-достъпни продуктите и услугите (вж. идеята и 

проявата), ii) достатъчна защита на човешките им права 

(вж. идеята), както и iii) борба с дискриминацията 

спрямо хората с умствени увреждания (вж. идеята). 

Друга силно коментирана проява по подобен начин 

призовава за приобщаване на хората със синдром на 

Даун и за законодателни инициативи в тяхна подкрепа 

(вж. проявата). 

С оглед на застаряващите общества на платформата са 

записани призиви за борба с възрастовата 

дискриминация (вж. идеята). Беше проведена и проява 

за изследване на последиците от демографските 

промени върху структурната основа на обществото 

(вж. проявата).  

Много участници призовават за защита на ЛГБТИК и за 

признаване на еднополовите бракове във всички 

държави — членки на ЕС (вж. примерната идея). В 

рамките на семинар беше обсъдена интеграцията на 

правата на ЛГБТИК по различни теми (вж. проявата). 

Няколко прояви насочват вниманието и към въпроса за 

правата на националните и етническите малцинства 

(вж. проявата), включително ромската общност 

(вж. примерната проява).  

 

 

Права и свободи 

Различни мнения акцентират върху въпросите, 

свързани с правата и свободите в контекста на 

цифровата трансформация. Счита се, че Общият 

регламент относно защитата на данните на ЕС има 

ключова роля за възпрепятстване на предприятията да 

продават лична информация (вж. идеята). Има призиви 

за ограничаване на използването на биометрични данни 

за наблюдение (вж. идеята) и на събирането и 

споделянето на лични данни в по-общ план 

(вж. примерната идея). Редица граждани предлагат 

възможността за плащане в брой да бъде призната като 

демократично право (вж. примерната идея). Повдигнат 

е и въпросът за необходимостта от по-добро 

законодателство и инструменти за справяне с 

проблемите за неприкосновеността на личния живот, 

свързани с интернет и социалните медии, както и с 

всички нови технологии (вж. идеята). 

В друга група от мнения се подчертава, че мерките във 

връзка с COVID-19 трябва да бъдат отменени веднага 

след като положението с пандемията го позволи, за да 

се гарантира връщане към нормалността и да се 

възстановят свободите на гражданите (вж. идеята). В 

това отношение има също така призив за 

предотвратяване на дискриминацията срещу граждани, 

които са избрали да не се ваксинират или да не се 

подлагат на редовни тестове, за да получат достъп до 

базови съоръжения (вж. примерната идея). Свързаните 

с ваксинирането срещу COVID-19 въпроси са 

разгледани по-подробно в рамките на темата 

„Здравеопазване“. 

Широко обсъждана и одобрявана идея е призивът ЕС да 

поеме водеща роля в защитата на правата на животните 

(вж. идеята) например чрез въвеждане на 

„разрешително за притежание на животно“ 

(вж. идеята). Участниците считат, че макар и да са 

признати в договорите на ЕС като същества с усещания, 

животните все още са обект на злоупотреби и жестоко 

третиране в селското стопанство и 

месопреработвателната промишленост 

(вж. примерната идея).  

Беше проведена проява за обсъждане до каква степен 

онлайн съдържанието следва да бъде регулирано и как 

това се отразява върху свободата на словото, като някои 

граждани подкрепиха създаването на единна 

европейска цифрова рамка (вж. проявата). Фалшивите 

новини например се възприемат като заплаха за 

основните демократични ценности (вж. проявата). 

Темата за словото на омразата насочва към 

необходимостта от справяне с този проблем и 

увеличаване на защитата на жертвите на слово на 

омразата (примерна идея и проява) и на престъпления 

от омраза (вж. проявата). 

Свободата на пресата и на медиите беше обсъдена на 

семинар с участието на всички заинтересовани страни, 

като ключови изводи са необходимостта за увеличаване 

на прозрачността за постигане на медиен плурализъм и 

осигуряването на по-добра защита на журналистите 

(вж. проявата). 

Някои участници подкрепят правото на самолечение с 

канабис (вж. примерната идея) и обсъждат в по-общ 
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план декриминализацията и узаконяването на 

наркотиците (вж. примерната идея). Този въпрос се 

разглежда и в рамките на тема „Здравеопазване“.  

Някои участници отделят особено внимание на 

съдебните въпроси и последиците от мобилността в 

рамките на ЕС, като обсъждат необходимостта от 

улесняване на процесите например във връзка с 

действията при наследяване (вж. идеята), смърт 

(вж. идеята) и предлагат взаимно свързване на 

регистрите на държавите членки за режима на 

имуществени отношения и регистрираните 

партньорства (вж. идеята). По време на уебинар с 

открит форум участниците обсъдиха процесуалните 

права в наказателните производства в целия ЕС 

(вж. проявата).  

И накрая, една идея се отнася до правата на 

задържаните лица с призив към ЕС да приеме съвместна 

политическа и инвестиционна програма за управление 

на системата на затворите и на обитателите на 

затворите, за да се предотврати пренаселването 

(вж. идеята).  

 

Сигурност  

Една от най-широко одобряваните и коментирани идеи 

на платформата е предложението за създаване на армия 

на ЕС с цел по-добра защита на държавите членки от 

враждебни чуждестранни сили в контекста на 

несигурността по отношение на позицията на САЩ 

(вж. идеята). Няколко участници обаче поставят под 

въпрос това предложение, като коментират най-вече 

политическите последици и връзката между отбраната 

на ЕС и националната отбрана. Тази идея се обсъжда и 

в рамките на темата „ЕС по света“. Участниците също 

така обсъждат бъдещето на външната политика и как тя 

може да бъде променена, за да се гарантира, че Европа 

играе международна роля (вж. проявата), като има 

също така призиви ЕС да преосмисли какви ще бъдат 

приоритетите по отношение на целите за сигурността 

на фона на проблеми, вариращи от мигрантската криза 

в Афганистан до заплахата от Китай в Азиатско-

Тихоокеанския регион (вж. идеята).  

Що се отнася до вътрешната сигурност, на платформата 

има призиви за улесняване на правоприлагането отвъд 

националните граници (вж. идеята). Някои участници 

предлагат също така укрепване на Европол — вече 

съществуващата европейска агенция за борба с 

международната престъпност и тероризма (вж. идеята). 

Като се има предвид свободата на движение в рамките 

на ЕС, някои граждани подкрепят създаването на 

европейска агенция за укрепване на сътрудничеството 

между държавите членки в борбата с тероризма и 

организираната престъпност (вж. идеята). Някои 

участници предлагат също така укрепване на 

Европол — вече съществуващата европейска агенция за 

борба с международната престъпност и тероризма 

(вж. идеята). Съгласно една идея се твърди, че 

полицейските служби следва да бъдат координирани на 

равнище ЕС, за да се гарантира равенство и еднаква 

работа във всички държави членки (вж. идеята). 

Лобиране и 

корупция  

Както и по темата „Европейска демокрация“, някои 

участници се съсредоточават върху въпроси, свързани с 

лобирането и корупцията. Има призиви ЕС да 

предприеме действия срещу избягването на данъци и 

корупцията в държавите членки (вж. примерната идея), 

както и предложения за подобряване на регулирането и 

прозрачността на лобирането от представители на 

частни интереси и ограничаване на влиянието му върху 

политиката на ЕС (вж. примерната идея), както и върху 

процесите на вземане на решение (вж. проявата). Други 

участници обсъждат начините за справяне с корупцията 

в рамките на институциите на Съюза, използването на 

средства на ЕС и защитата на лицата, сигнализиращи за 

нередности (вж. примерната идея). Един участник 

предлага въвеждането на Комисия за установяването на 

истината и помирение, която да се занимава с 

предполагаеми нарушения на договорите на ЕС от 

страна на длъжностни лица на ЕС (вж. идеята).  

В допълнение към справянето с корупцията на равнище 

институции на Съюза, има някои призиви ЕС да провери 

безпристрастността на държавните администрации с цел 

борба с привилегироването и произвола (вж. идеята и 

проявата) или с корупцията в съдебната система (вж. идеята).
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Фигура 13 — Карта на идеите по темата „Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ 
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Темата „Цифрова трансформация“ е генерирала 552 

идеи, 976 коментара и 217 прояви, което прави общо 

1745 мнения. Идеите варират от по-абстрактни 

предложения по теми като устойчивост и 

дълготрайност до по-конкретни предложения относно 

цифровото образование, цифровото здравеопазване и 

цифровото гласуване. Участниците по тази тема 

подчертават необходимостта от цифрова 

трансформация по отношение на бъдещата икономика, 

сътрудничество, здравеопазване и други области на 

живота. Те обаче изтъкват и някои предизвикателства, 

свързани с цифровата трансформация, като например 

етични съображения, недостатъци на Общия регламент 

относно защитата на данните и киберзаплахи. 

Различните идеи могат да бъдат групирани в следните 

теми: 

 

 Цифрови иновации 

 Цифров суверенитет и етика 

 Европейски цифрови инструменти 

 Цифрови права и приобщаване 

 Замърсяване, устойчивост и дълготрайност 

 Цифрови данни 

 Цифрова икономика 

 Кибернетични заплахи 

7. Цифрова 

трансформация  
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 Цифрово гласуване 

 Цифрово здравеопазване 

 Образование и обучение 

Прояви  
Бяха организирани няколко прояви във връзка с 

темата за цифровата трансформация. В Испания бяха 

организирани поредица от онлайн семинари с 

участие на гражданите, които дадоха възможност на 

участниците да направят принос към конференцията 

с няколко предложения: някои от тях са бизнес екипи 

за обучение на държавната администрация, по-

големи инвестиции в цифровите умения на 

работниците и използване на средствата на ЕС за 

насърчаване на стратегия за цифровизация и 

сътрудничество между МСП (вж. проявата). 

В рамките на дебат с млади испански граждани беше 

подчертана необходимостта ЕС да инвестира в 

цифровото развитие наред с другите неща 

(вж. проявата). 

Друга категория прояви е свързана с дебати по 

въпроса за цензурата и разпространението на слово 

на омразата и фалшиви новини в цифровите 

платформи и социалните медии. Чрез обмен на 

мнения между участниците се подчерта 

необходимостта за укрепване на свободата на 

словото и защита на правата на потребителите 

(вж. проявата). 

Проведоха се редица семинари и онлайн дебати по 

темите за справедлива цифровизация, подобряване 

на нивото на свързаност и достъп до здравни и 

социални услуги, като се постави особен акцент 

върху цифровото неравенство между градските и 

селски райони (вж. проявата).  

Като част от основните теми за цифровата 

трансформация през март—юни 2021 г. се проведе 

форум за въздействието на цифровия преход и 

глобалната конкурентоспособност в сектора на 

висшето образование. Друга тема за дискусия е 

възможността за укрепване на свързаността и 

надеждността на научните изследвания и 

образованието чрез привеждане в действие на онлайн 

платформи и цифрови инструменти (вж. проявата). 

 

 

 

 

Цифрови иновации  

 

Идеите, изпратени на платформата във връзка с 

цифровия растеж, се застъпват преди всичко за 

засилване на ролята на ЕС в по-нататъшното 

разработване на инструменти на изкуствения интелект 

(ИИ). Една от идеите е за засилено планиране и 

регулиране по отношение на настоящите възможности 

на ИИ, за да станат те по-безопасни и по-достъпни 

(вж. примерната идея). Независимо от това 

използването и развитието на ИИ са предмет на 

дискусии сред участниците, като някои изтъкват 

бъдещия риск от създаване на ИИ, който надминава по 

способности човешкия мозък (вж. примерната идея). 

Освен изключването на лицата, които са по-малко 

запознати с цифровите технологии, другите обсъждани 

недостатъци на нарастващата цифровизация са 

дехуманизацията, роботизацията и засиленото 

наблюдение и следене на хората (вж. идеята). 

Цифров суверенитет  

и етика 

Идеите, представени на платформата за насърчаване на 

цифровия суверенитет, акцентират върху 

стратегическата независимост на Европа по отношение 

на хардуера, софтуера и платформите на социални 

медии, като има няколко призива за осигуряване на 

устойчивост и надеждност на софтуера (вж. идеята). 

Друга подгрупа от идеи включва насърчаването на 

цифровото развитие и производство на ЕС, като се 

предприемат действия по отношение на монополите в 

уебиндустрията (вж. примерната идея) спрямо други 

участници като САЩ или Китай. Например в една от 

идеите се предлага разработване и насърчаване на 

собствено производство на чипове в Европа 

(вж. идеята) или инвестиране в европейски софтуер с 
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отворен код (вж. примерната идея). Призивът за 

стратегическа автономност на Европейския съюз в 

областта на цифровите технологии и европейски модел 

за цифровизация е една от идеите, представени от 

програма и форум за гражданско участие, организирани 

от Обсерваторията Германия-Италия-Европа 

(вж. проявата). 

Сходна група идеи поставя силен акцент върху етичния 

аспект. По-конкретно участниците искат укрепване на 

цифровия суверенитет на ЕС, който да бъде в пълно 

съответствие с европейските ценности, стандарти, 

прозрачност и етика (вж. примерната идея). Освен това 

идея, която среща голямо одобрение, е за справедлива 

цифровизация, основана на правата на човека, 

включително правата за участие в пазара на труда и в 

синдикални организации (вж. идеята), както и за 

предпазване на свободата на словото чрез действия 

срещу формите на слово на омразата и 

разпространяването на фалшиви новини (вж. проявата).  

 

Европейски 

цифрови 

инструменти 

В представените идеи в рамките на тази тема се 

предлага набор от специфични технологични и 

цифрови инструменти за европейските граждани. В 

много идеи се обсъжда създаването на цифрово 

гражданство с идеи за установяване на самоличността 

чрез електронна идентификация в цяла Европа 

(вж. идеята). По същия начин участниците предлагат 

европейски цифров портфейл, чрез който да се заместят 

всички хартиени документи с електронни (вж. идеята). 

В друга категория от мнения се акцентира върху 

европейските електронни услуги: например с 

европейски доставчик на единна идентификация за 

предоставяне на достъп до обществени услуги 

(вж. идеята), необходимостта от хармонизиране на 

стандартите и създаване на единен акаунт за 

удостоверяване на европейско равнище (вж. идеята). 

По същия начин се предлага въвеждането на „цифрова 

трансгранична карта за услуги на ЕС“ за улесняване на 

достъпа до обществени и спешни услуги за граждани, 

живеещи в трансгранични региони (вж. идеята). На 

проявите беше обсъдено също така разработването на 

цифрови инструменти и услуги като цифрова 

самоличност за ЕС, създаването на европейско 

приложение или въвеждането на цифров европейски 

паспорт (вж. примерната проява). 

Подтемата за цифровото обединение на ЕС е широко 

обсъдена (вж. идеята) с призив за по-голяма 

хармонизация на европейско равнище чрез приемането 

на общи цифрови инструменти: например специална 

европейска социална мрежа за изразяване на 

общественото мнение (вж. идеята) или чрез създаване 

на рамка, която помага на всички държави от ЕС да 

работят заедно по проекти, свързани с 

информационните технологии. Тази идея е 

допълнително разработена с няколко предложения за 

всеобхватни дигитални портали за ангажиране на 

гражданите и установяване на ежедневните им 

потребности (вж. идеята).  

Освен това се призовава за по-силна защита на 

потребителите в онлайн среда (вж. примерната идея), 

например като в бъдеще стане по-лесно потребителите 

да променят мнението си по отношение на покупките. 

В друга силно одобрявана идея се разглежда 

необходимостта да се гарантира, че има достъп до 

големите платформи за колективно финансиране от 

всички държави членки (вж. идеята). 

 

Цифрови права и 

приобщаване  

Участниците набелязват няколко предизвикателства, 

свързани с едно по-цифровизирано общество. Едно от 

опасенията, възникнало сред участниците, е цифровото 

разделение, което засяга уязвимите групи. В онлайн 

дискусия например бяха обсъдени засилената 

дигитализация на нашето общество и, като естествена 

последица, нарастващото изключване на определени 

групи от населението, „губещите от цифровизацията“ 

(вж. проявата). 

Поради това участниците подчертават необходимостта 

да се гарантира свободен и приобщаващ достъп до 

цифрово пространство и съдържание, например с 
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призиви за достъпни цифрови услуги и уреди на 

достъпни цени (вж. примерната идея). В няколко идеи 

се предлага да се повиши нивото на дигиталната 

грамотност и образованието за младите и възрастните 

групи от населението с цел да се насърчи цифровото 

сближаване (вж. идеята). Освен това няколко дискусии 

включват темата за разширяването на 

предприемачеството сред жените и стремежа към 

насърчаване на цифровите умения сред жените 

(вж. проявата).  

Един от участниците предлага въвеждането на 

механизъм за мониторинг, който да гарантира честна и 

еднаква цифровизация и придобиване на умения в 

областта на ИКТ (вж. идеята). 

Друго направление на идеите подчертава по-конкретно 

цифровото неравенство между градските и селските 

райони: подобряването на свързаността и достъпа до 

основни обществени и частни услуги и транспорт са 

сред най-обсъжданите предложения в тази тема 

(вж. проявата).  

Замърсяване, 

устойчивост и 

дълготрайност 

В няколко случая участниците свързват 

цифровизацията с изменението на климата, като 

подчертават например, че увеличените усилия за 

цифровизация биха спомогнали за намаляване на 

замърсяването. Отправя се например призив за 

въвеждане на цифров продуктов паспорт, достъпен чрез 

QR кодове, предоставящ информация за произхода, 

състава, въздействието върху околната среда, 

рециклирането и окончателната обработка на продукта 

(вж. идеята).  

Друго направление в идеите се съсредоточава върху 

отпадъците от цифрови продукти, като например се 

отправя призив за производството на нови продукти с 

рециклирани отпадъци от електронно оборудване 

(вж. идеята). 

Освен това се поставя акцент върху трайното цифрово 

оборудване, което да може да се ремонтира, произвежда 

се по справедлив и етичен начин и може да се насърчава 

например с по-ниски данъци (вж. идеята). Много от 

най-скорошните идеи се фокусират върху разширяване 

на устойчивостта и достъпността не само на цифровите 

устройства, но и на цифровите инфраструктури, както и 

на развитието на интелигентни градове (вж. 

примерната идея). Друга категория идеи в това 

отношение предлага насърчаване на развитието на 

достъпни и устойчиви технологии чрез инвестиране 

при минимално приложение на технологии 

(вж. идеята). 

И накрая, някои участници посочват, че извеждането в 

орбита на спътници допринася за замърсяването на 

космическото пространство и призовават този проблем 

да бъде решен (вж. примерната идея). 

 

Цифрови данни 

Що се отнася до темата за цифровите данни, 

участниците подчертават постигнатия до момента 

напредък, като посочват, че ЕС е лидер в защитата на 

хората в цифровия свят. Независимо от това се 

призовава за допълнителни подобрения в тази област 

(вж. примерната проява). Например, предложенията се 

фокусират върху промяната на законите, свързани с 

Общия регламент относно защитата на данните с цел да 

се улесни онлайн събирането на лични данни 

(вж. идеята). Едновременно с това се отправя призив за 

по-разбираемо законодателство, без потребителите да 

се обременяват с постоянни искания за съгласие (вж. 

примерната идея). 

В няколко мнения се обсъжда ограничаване или забрана 

на блокирането на географски принцип (вж. 

примерната идея), хармонизирането на системите за 

защита на данните в целия ЕС и въвеждането на личен 

облак за гражданите на ЕС (вж. идеята). На последно 

място, отправя се призив за системи на идентификация 

с висока степен на сигурност, например въз основа на 

използването на код за пръстови отпечатъци (вж. 

примерната идея).  
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Цифрова икономика 

В съответствие и с тема, разработена в 

обхвата на темата „По-силни икономика, 

социална справедливост и работни места“, в голям брой 

идеи се призовава за внедряване на цифровата 

икономика. В една идея например се обсъжда 

въвеждането на платформа на ЕС за блоковата верига 

(вж. идеята). Други участници също обсъждат 

криптовалутите и отправят искания правителствата да 

приемат криптовалути в полза на и за развитие на 

цифрово и икономически активно общество (вж. 

примерната идея) или пък обсъждат необходимостта от 

регулиране или забрана на криптовалутите (вж. 

примерната идея). 

В допълнение няколко идеи се застъпват за 

въвеждането на цифрово евро като сигурен и удобен 

начин на плащане (вж. примерната идея). 

В друга група идеи се предлага да се повишат 

инвестициите и конкурентоспособността на 

европейския цифров пазар чрез насърчаване на 

стратегия за цифровизация на малките и средните 

предприятия (МСП) (вж. примерната идея) и 

подобряване на пазарните условия за развитие на 

стартиращи предприятия в рамките на европейските 

цифрови инфраструктури (вж. идеята).  

 

Кибернетични 

заплахи 

Що се отнася до темата за киберзаплахите, идеите се 

съсредоточават върху безопасността и сигурността на 

интернет. Участниците изтъкват например, че ЕС 

следва да е в състояние да се защити в случай на онлайн 

заплахи и цифрова война; някои отиват още по-далеч, 

като предлагат създаването на европейска киберармия, 

която би могла също така да осигури подкрепа за 

цифровизацията в държавите от ЕС, които изостават в 

това отношение (вж. примерната идея). В допълнение, 

няколко идеи се застъпват за въвеждането на 

законодателство в целия ЕС за защита на 

неприкосновеността на личния живот на гражданите 

(вж. идеята) и за засилване на защитата срещу 

киберпрестъпността чрез повишаване на сигурността, 

прозрачността и отчетността на системите за данни (вж. 

примерната идея).  

 

Цифрово гласуване 

По темата за цифровото гласуване редица участници на 

платформата посочват предимствата на електронното 

гласуване, както и на електронните подписи 

(вж. идеята), особено в контекста на пандемията (вж. 

примерната идея). Тази точка, която от началото на 

конференцията е събрала значителен брой коментари 

по темата „Цифрова трансформация“, е разглеждана от 

гледна точка на ефективността, безопасността и 

иновациите, а не в контекста на укрепването на 

демокрацията. В коментарите обаче има някои 

противоположни мнения, в които се посочват редица 

недостатъци на електронното гласуване. Участниците 

предлагат да се използва технологията на блоковата 

верига или да се създаде собствена европейска високо 

криптирана система за електронни съобщения като 

възможно средство за гарантиране на сигурността на 

цифровото гласуване в ЕС. 

 

Цифрово 

здравеопазване 

В рамките на темата за цифровото здравеопазване 

редица идеи на платформата предлагат конкретни 

мерки за подобряване на здравето на гражданите в 

цифровия свят, като например правото на служителите 

да се откъснат от работната среда (вж. идеята), 

въвеждането на ден без социални медии (вж. идеята) 

или насърчаването на цифровото обучение на младите 

хора с цел популяризиране на невредящо на здравето и 

добре осъзнато използване на технологиите. 

Едновременно с това се отправя призив за интегриране 

на цифровото здравеопазване в рамките на ЕС (вж. 

примерната идея), например чрез създаване на единна 

платформа за електронно управление на 
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здравеопазването, което би било особено интересно за 

многото европейци, използващи възможностите за 

трансгранична мобилност, и чрез въвеждане на 

(европейска) цифрова здравна карта за самоличност 

(вж. примерната идея), която съдържа информация за 

ваксинациите и здравното осигуряване. Последната 

идея е разширена до създаването на електронни 

сертификати в ЕС (вж. примерната идея). Въпреки това 

съществуват опасения относно неприкосновеността на 

личния живот и защитата на данните. Тези въпроси са 

разгледани и в рамките на темата „Здравеопазване“. 

 

Образование и обучение 

В рамките на темата за образованието и обучението 

редица идеи на платформата се застъпват за 

всеобхватни усилия за повишаване на осведомеността 

на всички равнища в целия ЕС – от началното училище 

и в хода на целия образователен път (вж. 

примерната идея и проява), като се подчертава, че 

развиването и насърчаването на цифровите умения е 

водещ приоритет за икономиката (вж. 

примерната идея). По-новите идеи предлагат по-

нататъшно насърчаване на научните кариери (вж. 

примерната идея и проява) и разработването на 

научноизследователски програми за млади студенти, 

които инвестират в областта на цифровите технологии 

и иновациите (вж. идеята).  

Една подтема съдържа призив за инвестиция и усилия 

за насърчаване на цифровизацията на образованието 

(вж. примерната идея). Във връзка с това участниците 

обсъждат необходимостта от повишаване на цифровата 

грамотност във всички държави от ЕС, например чрез 

стартиране на рекламна кампания в медиите, за да се 

осигури по-голяма видимост за цифровата 

трансформация (вж. идеята).  

Освен това в контекста на здравната криза 

електронното обучение се превърна в една от най-

обсъжданите теми сред участниците: например 

предложението за създаване на единна европейска 

платформа за дистанционно учене (вж. идеята) или 

единен уеб портал за онлайн цифрови сертификати (вж. 

примерната идея).  
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
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Фигура 14 — Карта на идеите по темата „Цифрова трансформация“ 
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 До 3 ноември 2021 г. по темата „Европейска 

демокрация“ на цифровата платформа са подадени 

общо 1390 идеи, 3122 коментара и 592 прояви. Няколко 

участника призовават за преструктуриране на 

европейските институции или дори за федерализация 

на Европейския съюз. В различни предложения се 

призовава и за по-голяма ангажираност на 

гражданското общество. Като цяло, изразените мнения 

по тази тема са конструктивни и насочени към 

бъдещето, макар при някои да се изразява страх, че ЕС 

е изложен на риск от разпадане поради напрежения, 

популизъм и национализъм. Мненията обхващат 

голямо разнообразие от теми: 

 Федерализация на Европейския съюз 

 Институционални реформи 

 Избори за Европейски парламент 

 Гражданско участие и консултации 

 Медии 

 Насърчаване на обща европейска идентичност 

 Защита и укрепване на демокрацията  

Прояви  
Обща цел на множеството прояви, организирани по 

темата „Европейска демокрация“, е да се събират 

идеи, които могат да подхранят дискусията в рамките 

на Конференцията за бъдещето на Европа. Тази 

демократична инициатива е в основата на прояви 

като онлайн цикъла прояви „Идеи за бъдещето на 

Европа“, организирани в Рим (вж. 

примерната проява в областта на мобилността и 

образованието). На други подобни прояви, 

8.  Европейска 
демокрация 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/23761
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организирани практически навсякъде в Съюза, бяха 

обсъдени въпроси като европейския федерализъм 

(вж. проявата), общия език на ЕС (вж. проявата) или 

много други теми, които гражданите на ЕС считат за 

приоритетни за бъдещето на Европа (вж. проявата). 

Други събития разискваха достойнствата на самата 

конференция, като например виртуален дебат 

(вж. проявата), по време на който експертите 

обсъдиха дали и как конференцията може да укрепи 

демократичните ценности срещу разпространението 

на авторитарни идеи в рамките на ЕС. 

Различни и понякога противоположни идеи стояха 

зад организирането на прояви, обсъждащи характера 

на демокрацията в рамките на ЕС. Проява, която се 

проведе например в Будапеща между експерти, 

предложи да се направи паралел между принципа на 

субсидиарност на ЕС и някои основни принципи на 

Конституцията на САЩ, за да се установи 

разделение между компетенциите на ЕС и тези на 

неговите държави членки.  

В проява, организирана от Лондонското училище по 

икономика и политически науки със заглавието 

„Нарастването на бунтовническия европеизъм“, 

участниците обсъдиха изследване върху това как 

еврозоната и миграционните кризи, Брексит и 

пандемията са променили структурата на 

гражданското общество в Европа и неговите нагласи 

към европейския проект. 

Федерализация на 

Европейския съюз 

Голям брой участници по темата за европейската 

демокрация призовават за федерализация на 

Европейския съюз, с различни разбирания за това 

понятие. Това е повтаряща се тема на проявите в тази 

област (вж. примерната проява). „Федерализацията“ е 

поставила началото и на някои от най-утвърдените идеи 

на платформата (вж. идея и идея), както и на различни 

коментари от страна на участниците. 

Някои участници считат, че федерализацията е най-

добрият начин за постигане на пълния потенциал на ЕС 

(вж. примерната идея и проява), а и средство ЕС да се 

сдобие с повече доверие и влияние на световната 

политическа сцена, както и със силата да се справя с 

днешните транснационални проблеми, като 

изменението на климата и пандемията от Covid-19 

(вж. идеята). Освен това според участниците, които 

подкрепят идеята, на нея се гледа като начин за 

преодоляване на евроскептицизма и 

националистическите настроения.  

Така например една силно подкрепяна и обсъждана 

идея се застъпва за създаването на Учредително 

събрание за изготвянето на европейска конституция, в 

която да се определят основните елементи и принципи 

на една демократична европейска федерация (вж. 

идеята). Наред с преустройството на институциите на 

ЕС в съответствие с федералистките принципи 

дискусията включва и по-конкретни призиви за обща 

фискална и икономическа политика, включително идея 

за „Европейски съюз на данъкоплатците“ (вж.идеята), 

единна европейска армия и федерализация на външната 

политика.  

Въпреки това някои участници са скептични по 

отношение на федерализацията. Някои участници се 

опасяват, че това може да доведе до прекомерна 

централизация на властта или да създаде дисбаланси 

между държавите членки. Други смятат, че има много 

проблеми, които трябва да бъдат преодолени, за да 

стане възможно подобна идея да се превърне в 

реалност. Някои участници се застъпват по-скоро за 

децентрализация с по-големи правомощия на 

държавите членки (вж. примерната идея), с повече 

свобода и зачитане на идентичността на държавите 

членки и свободно сътрудничество в области, в които 

това е полезно (вж. примерната идея). 

Като се има предвид различният национален контекст и 

равнище на готовност на държавите членки да се 

превърнат в част от федерален съюз, някои участници 

прокарват идеята за поетапна федерализация със 

система на „преходни зони“ (вж. идеята). 

 

Институционални 

реформи 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/26732
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/17722
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/35080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/8581
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798
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Значителна част от идеите обсъждат по-конкретно и 

реформи на европейските институции с цел те да станат 

по-ефикасни и прозрачни и да се доближат до 

гражданите. Тези идеи включват предложения за по-

обхватни преустройства на институционалната 

структура (вж. примерната идея).  

Що се отнася до Европейския парламент, участниците 

най-често призовават да му бъдат предоставени реални 

правомощия за законодателна инициатива (вж. 

примерната идея). Има и призиви за предоставяне на 

фискални правомощия (вж. идеята). Обект на 

обсъждане е и седалището на Европейския парламент, 

като участниците призовават за избор между Страсбург 

и Брюксел (вж. примерната идея).  

В рамките на дискусиите за Европейския съвет и Съвета 

на Европейския съюз повтаряща се идея на 

платформата и в рамките на темата за европейската 

демокрация е да се премине към гласуване с 

квалифицирано мнозинство, за да се сложи край на 

правото на национално вето (вж. примерната идея). 

Обсъжда се и ролята на Съвета в институционалната 

структура на ЕС (вж. примерната идея), както и 

предложения за задълбочаване на двукамарната 

законодателна структура в ЕС (вж. примерната идея).  

Що се отнася до Европейската комисия, група от 

мнения засяга избора на председател на Комисията и 

назначаването на членове на Комисията, включително 

системата за водещ кандидат („Spitzenkandidaten“) (вж. 

примерната идея), и прякото избиране на председател 

на Комисията от гражданите (вж. примерната идея). 

Участниците повдигат и въпроса за броя на членовете 

на Комисията (вж. примерната идея). 

Освен това се посочва нуждата от реформиране на 

Комитета на регионите и на Икономическия и социален 

комитет, например за да функционират по-ефективно. 

Предложенията включват реформиране на Комитета на 

регионите, така че да се включат подходящи канали за 

диалог за регионите, градовете и общините (вж. идеята) 

или да му се възложи по-значима роля (вж. идеята).  

Една широко обсъждана идея е да има пряко избиран 

председател на ЕС, например чрез сливане на ролите на 

председателя на Европейската комисия и на 

Европейския съвет (вж. примерната идея). Отправят се 

и призиви за създаване на единно звено за контакт, за 

да може ЕС да говори с един глас в областта на 

външните отношения (вж. примерната идея). 

 

Избори за 

Европейски 

парламент 

Група от идеи, свързани с институционалните реформи, 

призовава за промени в начина на провеждане на 

изборите за Европейски парламент като средство за 

разширяване на гражданското участие в 

демократичните процеси на ЕС. Едно от по-често 

обсъжданите предложения, и същевременно силно 

одобрявана идея, се отнася до създаването на 

транснационални избирателни списъци в целия ЕС 

(вж. идеята) или създаването на нов избирателен район 

за европейците, живеещи в друга държава членка, с цел 

насърчаване на това кандидатите да се съсредоточат 

върху европейските, а не върху вътрешните въпроси 

(вж. идеята). Други идеи включват насърчаване на 

общоевропейски дебат, както и скъсяване 

на дистанцията между членовете на Европейския 

парламент и гражданите (вж. примерната идея). Една 

нова идея обаче застъпва тезата, че членовете на 

Европейския парламент следва по-скоро да бъдат 

номинирани от националните законодатели, вместо да 

бъдат пряко избирани (вж. идеята). 

В някои от предложенията се разглеждат по-конкретно 

начините за повишаване на избирателната активност в 

изборите за Европейски парламент. Отправят се 

призиви за въвеждане на задължително гласуване (вж. 

идеята), както и предложения за улесняване на 

участието, например чрез допускане на гласуване по 

пощата и регистрация на гласоподаватели в изборния 

ден, или чрез превръщане на деня за гласуване в 

официален празник (вж. идеята). Някои участници 

обсъждат и цифровото гласуване, включително идеята 

за създаване на общоевропейска група от гласуващи по 

електронен път (вж. идеята). Въпросът за цифровото 

гласуване е обхванат и в рамките на темата „Цифрова 

трансформация“. 

Много предложения подчертават значението на 

включването в по-голяма степен на младежите в 

процеса на вземане на политически решения, за да се 

гарантира, че решенията се вземат, отчитайки 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
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дългосрочни съображения (вж. идеята). В същия ред 

на мисли има предложения за хармонизиране на 

минималната възраст за гласуване на изборите за 

Европейски парламент (вж. примерната идея), като 

предпочитанията са тя да бъде определена на 16 години 

(вж. идеята). Наред с другото тези идеи са насочени към 

насърчаване на младежите да гласуват — въпрос, който 

често се смята за ключов от участниците. На семинар 

във Виена бяха обсъдени, наред с други неща, начините 

за засилване на гражданската ангажираност на 

младежите в изборите за Европейски парламент 

(вж. проявата). Предложенията, представени по време 

на семинара, подчертават необходимостта от 

увеличаване на броя на младите членове на ЕП, като се 

допуска кандидатирането на лица на възраст 16 години. 

Младите участници в семинара подчертаха също така 

необходимостта от създаване на европейска медийна 

платформа, която да помогне на гражданите на Съюза и 

младежите да бъдат по-добре информирани за 

текущите прояви в ЕС. 

 Един участник предлага създаването на списък с равна 

представеност на жените и мъжете за тези избори 

(вж. идеята).  

Гражданско участие 

и консултации 

Сред мненията, изпратени на платформата, има редица 

предложения за засилване на гражданското участие и 

чувството за ангажираност по отношение на вземането 

на решения в ЕС.  

Група от идеи и прояви обсъждат разработването на по-

постоянни механизми, основани на демокрацията на 

участието и взаимодействието между гражданите, с цел 

укрепване и допълване на представителната 

демокрация, включително чрез надграждане върху 

опита от Конференцията за бъдещето на Европа. 

Участниците предлагат например по-систематично 

използване на граждански събрания и панели при 

вземането на най-важните и трудни политически 

решения в ЕС (вж. примерната идея). Други участници 

предлагат онлайн цифров форум, където гражданите на 

ЕС да могат да обсъждат законодателството на ЕС, като 

използват система за одобряване и коментари на 

основата на социалните медии (вж. идеята). В една 

свързана идея се предлага създаване на гражданска 

платформа за лобиране като алтернативен начин за 

канализиране на експертните познания и виждания на 

обикновените граждани на ЕС и по-малките дружества 

относно законодателството в процеса на вземане на 

решения в ЕС (вж. идеята).  

Сред мненията има и „предложение за създаване на 

онлайн платформа за обслужване на едно гише, която 

да централизира в институционалната структура на 

участието на ЕС целия публичен принос, независимо 

дали става въпрос за европейски граждански 

инициативи, жалби или петиции (вж. идеята). 

Някои участници предложиха „граждански парламент“, 

„асамблея на организациите на гражданското 

общество“ (вж. идеята) или „учредително събрание“ 

(вж. идеята), които да съветват Европейския парламент. 

Участниците обсъждат и идеята за референдуми в 

целия ЕС като алтернатива на националните 

референдуми по институционални и политически теми 

на ЕС (вж. примерната идея). 

Отново, когато става въпрос за гражданска 

ангажираност, приносът на младежите към 

демократичните консултации в ЕС се счита за ключов. 

Участници в проява, организирана в Малта, обсъдиха 

резултатите от проекта Eurovoters — инициатива, 

насочена към младите избиратели в Малта. По време на 

тази проява бяха направени много предложения, 

включително необходимостта от това „младежите“ да 

не се разглеждат като единна група, което може да 

доведе до пренебрегване на специфични нужди в 

рамките на конкретни общности. Има няколко други 

призива на платформата да се обърне специално 

внимание на поколенията, включително предложения 

за назначаване на европейски комисар по въпросите на 

възрастните хора (вж. идеята) и даване на възможности 

на младежите редовно да представят вижданията си в 

Европейския парламент (вж. идеята). В мнение по този 

въпрос се предлага да се определи квота за членовете на 

ЕП на възраст под 35 години (вж. идеята). 

Друга идея призовава ЕС да настоява за създаването на 

парламент на ООН, който да позволи на гражданите да 

изразяват волята си пряко, независимо от съответните 

национални правителства, при вземането на решения на 

световно равнище (вж. идеята).  

На проява, организирана в италианския град Бриндизи, 

бяха представени широк спектър от идеи за 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
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подобряване на преките демократични механизми на 

равнище ЕС, включително засилване на 

осведомеността на обществото за някои вече 

съществуващи инструменти като петиции на ЕС, 

временни комисии, европейски посредници и 

платформата СОЛВИТ.  

В една по-широко подкрепяна и обсъждана идея се 

предлага да има европейско гражданство, което да не е 

свързано с гражданството на държава — членка на ЕС 

(вж. идеята). 

Медии 

Редица мнения по темата за европейската демокрация 

акцентират върху медиите. Тази тема се обсъжда и от 

участниците по темата „Образование, култура, младеж 

и спорт“.  

Повтарящо се предложение е да има общоевропейски 

медии или мрежи (вж. примерната идея) или да се 

създаде единен обществен радио- и телевизионен 

оператор на ЕС (вж. примерната идея). Основната цел 

на предложението е да се повишава осведомеността 

сред гражданите по въпросите, свързани с ЕС, 

например чрез излъчване на живо на дискусии и 

прояви, както и да се насърчава общ европейски дух, 

който отбелязва европейските ценности и европейските 

култури с документални филми за държавите от ЕС. 

Някои участници призовават и за телевизионен и 

радиоканал на ЕС, който да разпространява 

европейските ценности отвъд границите на ЕС 

(вж. примерната идея). 

Други участници предлагат журналистите да 

преминават обучение за отразяване на европейските 

въпроси или да се наложи задължение на обществените 

радио- и телевизионни оператори да посвещават 

процент от програмното време на теми, свързани с ЕС.  

Насърчаване на обща 

европейска 

идентичност  

В рамките на тази тема участниците обсъждат обща 

европейска идентичност въз основа на общите 

европейски ценности за демокрация (вж. проявата), 

както беше обсъдено в други теми, но също и 

практически идеи за насърчаване на такава обща 

европейска идентичност. 

Много участници обсъждат идеята за избор на общ език 

с цел по-добра комуникация и разбиране сред 

гражданите в целия ЕС също и в най-коментираната 

идея в тази тема (вж. идеята), включително 

повтарящото се и широко одобрявано предложение за 

използване на есперанто като обединяващ език 

(вж. примерната идея). И двете предложения 

предизвикват категорични реакции „за“ и „против“ в 

раздела за коментари. Някои участници призовават и за 

по-голямо зачитане на принципа на езиковото 

многообразие (вж. примерната идея). 

Има и идеи за създаване на спортен отбор на ЕС 

(вж. примерната идея), за превръщане на 9 май в 

официален празник във всички държави членки 

(вж. идеята) или за създаване на паспорт на ЕС 

(вж. идеята), за да се насърчи европейският дух. 

Един участник предлага също така създаването на 

програми за туининг между служители, за да се даде 

възможност на европейците, които вече не са в 

училищна възраст, да се запознаят с културата на друга 

държава от ЕС, например чрез посещение на курс за 

обучение в чужбина (вж. идеята). 

 

Защита и укрепване 

на демокрацията 

Редица идеи по тази тема са свързани със защитата на 

демокрацията в ЕС с призиви за решителни действия 

срещу правителствата, които нарушават 

демократичните принципи, като се посочват по-

специално Унгария и Полша (вж. примерната идея). 

Този въпрос е разгледан по-подробно в темата 

„Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“. 

Участниците признават и потенциалната опасност за 

демокрациите, която крият дезинформацията и 

фалшивите новини. Отправят се призиви за прилагане 

на засилен подход за противодействие на 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
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разпространението на подвеждаща информация, 

включително предложения за създаване на мобилно 

приложение за проверка на фактите (вж. идеята) или 

независим институт на ЕС за проверка на фактите 

(вж. идеята). 

В редица идеи и коментари се обсъжда необходимостта 

от регулиране на лобирането, като се призовава за 

кодекс за поведение на политиците или за създаване на 

независим европейски орган с правомощия за борба с 

корупцията и нежеланото лобистко влияние (вж. 

примерната идея).  

Във връзка с това има и призиви за предприемане на 

общи мерки за борба с корупцията например при 

възлагането на обществени поръчки на местно 

равнище. Един участник предлага въвеждането на 

единна база данни, съчетаваща множеството текущи 

системи за отчитане на ЕС (вж. идеята). Друг предлага 

на европейските политици и държавните служители, 

които заемат важни позиции като членове на ЕП или 

комисари, да бъде забранено да притежават акции 

(вж. идеята).  

На проява, организирана в Брюксел, беше подчертана 

ключовата роля на градовете и местните общности за 

укрепването на демокрацията и осигуряването на 

социален напредък. Във времена на силно разединение 

между институционалния център и периферията, 

ролята на градовете и общините може да бъде ключова 

за изграждането на доверието на гражданите в 

демократичните институции. 

  

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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Фигура 15 — Карта на идеите по темата „Европейска демокрация“ 
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От стартирането на платформата досега темата за 

миграцията е генерирала общо 1623 мнения, 

включително 451 идеи, 1086 коментара и 86 прояви. 

Мненията по тази тема разкриват три общи тенденции. 

Една ясно очертана група от мнения настоява за повече 

действия за контрол и намаляване на миграцията, а 

друга — за по-голяма солидарност и по-добри 

процедури за интегриране. Група от участници се 

застъпва за среден път, а именно насърчаване на 

международната мобилност, но само между 

икономически развитите демокрации. Анализират се 

съответно следните теми: 

 Законна миграция 

 Хуманистична позиция по въпросите на 

миграцията 

 Граничен контрол 

 Насочване на вниманието към първичните 

причини за миграцията 

 Нерегулираната миграция от държави извън ЕС 

като заплаха  

 Интеграция  

Прояви  
В рамките на сравнително малък брой прояви (87) е 

обсъден въпросът за миграцията. Интересно е обаче 

да се отбележи, че когато това е осъществявано, тази 

тема е анализирана от няколко различни гледни 

точки, привличайки понякога много участници. 

На среща, организирана в Маастрихт на 

24 септември, беше оценен опитът на жените 

мигранти, като бяха взети предвид специфичните 

предизвикателства, свързани с пола, и по какъв 

начин местните общности могат да им окажат 

подкрепа. На друга проява, която се състоя на 22 май, 

9.  Миграция 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/36798
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/223
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се постави акцент върху феномена на разселените 

малолетни или непълнолетни деца — проблем, който 

засяга предимно млади имигранти без правен статут. 

На конференция в Будапеща ролята на миграцията 

беше разгледана като едно от решенията на по-

широко разпространения проблем за бавния 

демографски растеж в Европа (вж. проявата).  

Проблемите за сигурността и граничния контрол 

преобладаваха в някои от проявите, свързани с 

миграцията, например конференция, организирана в 

Унгария близо до южната граница на държавата 

(вж. проявата). Наред с други въпроси, на тази 

проява беше обсъдена ролята на гражданската 

гвардия в патрулирането на унгарската граница. 

Друга онлайн проява в Германия беше свързана с 

избора, който трябва да се направи между 

политиката на отворени граници и по-

антимиграционната политика на равнището на ЕС. 

Този дебат охарактеризира и някои от многото 

консултации с гражданите, организирани в рамките 

на Конференцията за бъдещето на Европа, например 

на виртуална среща в Ирландия (вж. проявата) или 

по време на две конференции, организирани 

съответно в Дания (вж. проявата) и Испания 

(вж. проявата). 

Законна миграция 

В рамките на темата за законната миграция тези, които 

се застъпват за по-строги миграционни политики, 

призовават за обща политика на ЕС за селективна 

миграция с квоти, по-строг подбор и процедури за 

приемане (вж. примерната идея). Предложени са 

алтернативни подходи към законната миграция като 

европейска точкова имиграционна система, която 

понякога се счита за необходима за по-ефективното 

регулиране на миграционните потоци (вж. идеята).  

Мненията, които са по-отворени към миграцията, също 

настояват за единен и по-ефективен подход, но в по-

голяма степен в съответствие с правата на човека и 

европейските (социални) ценности. Например, в някои 

от изразените мнения се обсъжда по-конкретно единна 

и ефективна процедура на ЕС за предоставяне на 

убежище (вж. идеята), като се посочва и 

необходимостта от реформа на Дъблинската конвенция, 

за да се предотврати неравномерното разпределение на 

лицата, търсещи убежище, и мигрантите (вж. 

примерната идея). Чрез най-подкрепяната идея по 

темата за миграцията в еднаква степен се призовава за 

по-конкретна и по-справедлива европейска политика за 

икономическата миграция със законни пътища за 

влизане и интеграционна политика, основана на равно 

третиране и зачитане на правата (вж. идеята).  

Гражданите се застъпват и за политика на ЕС в областта 

на трудовата миграция или стратегии на ЕС за наемане 

на студенти и квалифицирани служители от държави от 

третия свят. В това отношение един участник 

подчертава необходимостта от увеличаване на 

компетентностите на ЕС в областта на миграцията, за 

да може да управлява миграцията в съответствие с 

принципите и ценностите на Съюза (вж. идеята). 

Група участници подкрепя идеята за насърчаване на 

селективен вид имиграция. Тези участници обикновено 

възприемат миграцията положително заради 

икономическите предимства, които тя създава. Те 

предлагат таргетиране на конкретни държави, за да 

бъдат привлечени техните таланти (вж. идеята), или 

облекчаване на критериите за мобилност между 

икономически напредналите демокрации, както на 

Запад, така и в Азия, особено в контекста на 

споразуменията за свободна търговия (вж. идеята). 

В някои от изразените мнения се обръща внимание и на 

въпроси, свързани с неравенството, които влияят върху 

съществуващия процес на търсене на убежище. 

Подчертава се например фактът, че делът на мъжете, 

търсещи убежище, е значително по-висок от този на 

жените или семействата, търсещи убежище 

(вж. идеята). Други съобщават за трудностите, пред 

които са изправени ЛГБТИК лицата, търсещи убежище, 

и призовават за по-голяма защита и подкрепа при 

превода за тази група (вж. идеята). 

 

Хуманистична 

позиция по въпросите 

на миграцията 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/35707
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/337
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37522
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/48247
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
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http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
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Участниците призовават за зачитане на правата на 

човека с решения за борба с нерегламентираната 

миграция и за имиграционна политика на ЕС с по-лесни 

и по-достъпни процедури за предоставяне на убежище 

в държавите на произход, законни и безопасни 

миграционни маршрути и борба с трафика на хора, за да 

се избегне смъртта на бежанци по границите на ЕС 

(вж. примерната идея). Някои участници предлагат 

правна рамка за спиране на депортирането на 

интегрирани лица и семейства в несигурни държави на 

произход (вж. идеята). Участниците, придържащи се 

към тази по-хуманистична позиция спрямо миграцията, 

обикновено се застъпват за промяна в начина, по който 

се описват мигрантите, особено в контекста на техния 

принос като работници в здравеопазването по време на 

пандемията (вж. проявата).  

 

 

Граничен контрол 

Като цяло има подкрепа за по-

организирани и координирани усилия по отношение на 

граничния контрол с призиви за по-всеобхватен 

граничен контрол, включително орган за отблъскване 

(вж. примерната идея), по-голяма подкрепа за Frontex с 

по-добро определяне на нейните функции (вж. идеята) 

и правно обвързващ подход към усилията за търсене и 

спасяване в Средиземно море (вж. идеята).  

В други мнения се призовава за по-голяма солидарност 

и зачитане на правата на човека. Обсъжданите тук идеи 

са например централизирана система на ЕС за 

разпределение, основана на солидарността, 

финансиране, с което да се подобрят граничните 

приемни инфраструктури (жилищно настаняване и 

храна), или наднационална агенция, отговаряща за 

европейските бежански лагери, управлявана съвместно 

от различни държави и финансирана със средства от ЕС 

(вж. примерната идея).  

Скорошният дебат относно разширяването на обхвата 

на финансирането от ЕС, за да се финансира 

изграждането на национални бариери срещу 

мигрантите, е частично застъпено в някои от мненията, 

изискващи увеличаване на финансовата подкрепа от ЕС 

за държавите членки за засилване на физическата 

защита на границите (вж. идеята). 

Когато обаче участниците призовават за увеличаване на 

финансовата подкрепа от ЕС за справяне с миграцията 

по границите, те невинаги се застъпват за изграждането 

на нови бариери. Някои от тях признават ключовата 

роля на местните и регионалните органи, действащи по 

националните граници, и искат увеличаване на 

финансирането за проекти, свързани с приемането и 

интеграцията на мигранти (вж. примерната идея).  

 

Насочване на 

вниманието към първичните 

причини за миграцията 

С поглед към бъдещето на Европа участниците 

подчертават необходимостта от справяне с първичните 

причини за миграцията, за да се преодолеят 

миграционните проблеми, пред които е изправен ЕС в 

момента.  

Предложенията в това отношение варират от 

установяване на равноправни търговски отношения, 

инвестиране в повече планове за помощ за развитие и 

академично обучение до професионално развитие на 

хората, живеещи в държави от третия свят (вж. идеята).  

Определена група от мнения критикува ЕС заради това, 

че е допринесъл за регионалната дестабилизация 

например чрез европейско военно участие или 

дестабилизиране на субсидирания износ на 

селскостопански продукти за развиващите се държави 

(вж. идеята).  

Също така за справяне с този вид икономически 

неравенства някои участници се застъпват за 

насърчаването на устойчиво селско стопанство, 

съобразено с изменението на климата, в държавите от 

третия свят (вж. идеята). Това ще помогне да се 

противодейства и на „свързаната с климата миграция“ 

(вж. примерната идея и проява). 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
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Нерегулираната миграция 

от държави извън ЕС 

като заплаха  

Коментиращите изразяват ясно своите 

идеи и мнения по темата за миграцията. Сред 

очертаващите се теми е усещането, че миграцията от 

държави извън ЕС е заплаха за цивилизацията, 

идентичността, ценностите и културата на ЕС 

(вж. примерната идея). Участниците изразяват мнения 

и виждания, че миграцията от държави извън ЕС 

допринася за тероризма и за създаването на гета и 

„забранени“ зони в ЕС (вж. идеята). Тези участници 

призовават за мерки за ограничаване на миграцията от 

държави извън ЕС, по-строга политика на репатриране 

и стратегии за възпрепятстване на мобилността на 

мигрантите, като например по-строг граничен контрол 

(вж. примерната идея). Един участник предупреждава 

за евентуалното използване на незаконната миграция 

като (политическо) оръжие, като посочва по-специално 

големия приток на мигранти от Беларус към границите 

на Литва (вж. идеята). Участниците също така 

разглеждат модел, който дава възможност за 

преместване на бежанците в центрове за временно 

настаняване в държава партньор за преглед на случаите 

(вж. проявата). 

 

Интеграция  

Друга тема в областта на миграцията засяга идеите за 

обсъждане на интеграцията с призиви за проследяване 

на напредъка на мигрантите, за да се гарантира пълно 

интегриране в държавите — членки на ЕС. Според една 

идея има голям потенциал в признаването и по-

нататъшното активизиране на мигрантите и членовете 

на приемащите общности като носители на промяна 

(вж. идеята). Счита се, че образованието има решаващо 

значение за интеграцията, като езикът и европейските 

ценности играят централна роля. Във връзка с това 

участниците смятат, че са необходими достатъчно 

финансирани програми в подкрепа на включването на 

децата мигранти в училищна възраст в обществената 

образователна система (вж. идеята). Други идеи 

акцентират върху висшето образование като ключово 

средство за постигане на по-добра интеграция. В този 

смисъл един участник се застъпва за подобряване на 

достъпа на младите бежанци до университетски 

програми (вж. идеята).  

Участниците изразяват мнението, че географското 

разпределение на мигрантите е решаващо за 

постигането на интеграция (вж. примерната идея) и 

недопускането на гета (вж. идеята). Отправят се 

призиви за информационни кампании и програми за 

повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС за 

борба с расизма, за да се премине към действително 

приобщаващо общество. Във връзка с мненията 

относно расизма и изключването от пазара на труда се 

отправят призиви за равно и справедливо третиране на 

законно пребиваващите граждани на трети държави 

(вж. идеята). Що се отнася до дискриминацията на 

пазара на труда, един участник посочва необходимостта 

от данни (от преброяване) относно етническия 

произход на мигрантите за ефективно информиране при 

разработването на политики (вж. идеята).  

Някои участници се оплакват от липсата на права на 

постоянно пребиваващите в ЕС. Те отбелязват, че 

Съюзът не предоставя право на глас на постоянно 

пребиваващите, които живеят отдавна в ЕС, нито други 

предимства, които биха могли да направят 

кандидатстването за гражданство на ЕС по-

привлекателно (вж. идеята). 

Според някои участници този въпрос е особено 

належащ, когато става въпрос за британски граждани, 

които са живели в ЕС преди оттеглянето на 

Обединеното кралство от Съюза. Една идея, водеща до 

противоречив дебат, е въвеждането на ускорена 

процедура за получаване на права в целия ЕС за 

британските граждани, които са живели в ЕС преди 

излизането на Обединеното кралство от Съюза 

(вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
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Фигура 16 — Карта на идеите по темата „Миграция“ 
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10. Образование, 
 култура, младеж  
 и спорт 

 
Предвид мултитематичния характер на областта 

„Образование, култура, младеж и спорт“ подадените по 

този въпрос идеи обхващат различни теми. Подобно на 

други места в платформата тук често се повтаря 

призивът за насърчаване на обща идентичност на ЕС по 

темите в тази област, като изразените мнения са 

свързани наред с другото с: обмена, досега с други 

култури и мобилността. Тази тема е генерирала общо 

2617 мнения, от които 863 идеи, 1185 коментара и 

569 прояви. Различните идеи могат да бъдат групирани 

според категориите, представени на многоезичната 

цифрова платформа: 

 Насърчаване на обща идентичност на ЕС 

 Ориентирано към бъдещето образование 

 Мобилност в рамките на Съюза 

 Младежка безработица 

 Европейско наследство 

 Професионалисти в областта на творчеството 
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Прояви  
 

Разнообразният характер на проявите, чрез които се 

обръща внимание на проблемите, свързани с 

„Образованието, културата, младежта и спорта“, 

отразява разнообразието на подтемите, които са 

включени под шапката на тази област. От началото 

на Конференцията за бъдещето на Европа бяха 

организирани стотици прояви в различни държави от 

ЕС.  

Стартира кампания за поощряване на изразяването 

на мнение от страна на слабо представените 

общности, особено около темата за културата 

(вж. проявата). Кампанията „Amplify“ беше 

стартирана едновременно в 12 европейски държави с 

участието на многобройни творчески 

професионалисти, които организираха отделни 

сесии, за да определят ключови въпроси и 

проектопрепоръки (вж. примерната проява). 

Значението на подкрепата на ЕС и международното 

сътрудничество беше акцентирано чрез множеството 

прояви и дискусии от този вид, организирани в 

селските и маргиналните райони (вж. 

примерната проява).  

Образованието е генерирало най-голям брой прояви 

през последните няколко месеца, като събитията са 

разнообразни по своя характер. Често те са били 

насочени към това да превърнат младите студенти в 

главни действащи лица в дебата, както в столиците 

(вж. примерната проява), така и на по-периферни 

места, като учениците изразяват собствените си 

възгледи и размишления относно бъдещето на 

образованието (вж. примерната проява).  

Понякога учениците имаха възможност да се 

включат в дискусии извън обхвата на училището, 

например при провеждане на кампания за 

консултиране, организирана в рамките на търговски 

панаир за образование и обучение (вж. проявата).  

Бяха организирани и няколко събития с цел 

насърчаване на учителите да споделят своите идеи и 

размисли за образованието и да ги представят на 

конференцията (вж. примерната проява). 

В някои случаи онлайн дискусиите относно 

бъдещето на образованието бяха общи и 

всеобхватни, а в други случаи те се съсредоточиха 

върху много специфични въпроси и методи, както 

при едно събитие, инициирано в Малта, което 

обхващаше предимно ученето през целия живот и 

STEM уменията (вж. проявата). 

Интересен факт беше, че едно събитие беше 

организирано като състезание между ученици, които 

представиха своя принос на конференцията под 

формата на документи. За тази проява бяха събрани 

общо 65 документа от Хърватия, като три от тях 

получиха награди (вж. проявата).  

  

Насърчаване на обща 

идентичност на ЕС 

Няколко идеи са свързани със създаването на повече 

медийни портали на ЕС (телевизия, радио и социални 

медии) с цел по-успешно ангажиране на европейските 

граждани по въпроси и проблеми на ЕС, като крайната 

цел е укрепване на европейската идентичност и 

основните ценности (вж. примерната идея). Много на 

брой участници развиват и идеята за насърчаване на 

разпространението на европейски медийни продукции, 

например чрез създаване на общ медиен пазар на ЕС 

(вж. примерната идея). Една от идеите е да се създаде 

специална медийна платформа на ЕС, пригодена за 

изучаване на езици (вж. идеята).  

Понятието за езиково обучение с цел насърчаване на 

междукултурния обмен и начина, по който то 

допринася за изграждането на общата идентичност на 

ЕС, беше доразвита през последните години, като в 

няколко мнения се подчерта необходимостта от 

преодоляване на монополното образование и се 

отправи призив за признаване на разнородния и 

многоезичен характер на Европа като ресурс (вж. 

примерната идея). По същия начин дискусия на 

експертната група в Берлин проучва многоезичието на 

Европа и начините за признаване и насърчаване на 

мултиезиковото многообразие (вж. проявата). 

Според много участници създаването на един общ 

европейски език се възприема и като средство, което би 

могло да насърчи европейската интеграция (вж. 

примерната идея). Това е широко обсъждано и в темата 

„Други идеи“ (вж. примерната идея). Дискусията засяга 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/40723
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/57224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/36928
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/47092
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/45640
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/38480
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/11881
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/56926
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
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различните предимства и недостатъци на такъв общ 

европейски език и различните възможности, 

включително есперанто (вж. примерната идея или 

вж. идеята), латински (вж. примерната идея) или 

английски (вж. примерната идея). Разговор за 

есперанто предизвика известен интерес онлайн, 

отразявайки ентусиазма на дебата около идеята за един 

неутрален език за всички държави от ЕС (вж. проявата).  

Подгрупа от идеи е свързана с образованието, където 

участниците предлагат във всички средни европейски 

училища да се въведе задължителен курс за историята 

и институциите на ЕС като инструмент за изграждане 

на интерес и чувство на съпричастност сред по-младите 

поколения към ЕС и така да се засили процесът на 

изграждане на идентичност на ЕС (вж. 

примерната идея). Други идеи, свързани с 

образованието като средство за насърчаване на обща 

европейска идентичност, предполагат различни форми 

на обмен или побратимяване между училища в 

различни държави членки с цел насърчаване на 

приятелството отвъд границите на държавите членки 

(вж. идеята). 

По подтемата в спорта във връзка с насърчаването на 

обща идентичност на ЕС се обсъжда организирането на 

повече транснационални, междуевропейски спортни 

събития (вж. примерната идея) и възможността за 

сформиране на европейски спортен отбор, който да 

може да участва в международни състезания (вж. 

примерната идея). Освен това се наблегна на важността 

на общите символи на ЕС във връзка със създаването на 

обща идентичност на ЕС, наред с друго, както и идеята 

да се включат знамена на ЕС в спортната екипировка и 

униформите на спортистите от държави – членки на ЕС 

(вж. идеята). 

Една широко застъпена и в други приоритети идея е 

създаването на европейски официален празник на 

9 май, за да се насърчат инициативите за изграждане на 

европейска общност на целия континент (вж. 

примерната идея) 

 

Ориентирано към 

бъдещето образование 

Много идеи показват необходимостта от преосмисляне 

на образованието в настоящата цифровизирана епоха, 

особено след като пандемията от COVID-19 промени 

практиките на преподаване в училищата и 

университетите. Според много участници 

преосмислянето на образованието в ерата на цифровите 

технологии е предпоставка за модернизацията и 

бъдещата конкурентоспособност на Европа в световен 

мащаб (вж. примерната идея). С цел да се улесни 

достъпът до курсове, цифрови данни и 

научноизследователски материали, както и да се 

създаде единен регистър на всички академични 

ресурси, се предлага създаването на единна европейска 

цифрова платформа, отворена за всички акредитирани 

висши учебни заведения на ЕС (вж. идеята). Този 

призив върви ръка за ръка с необходимостта от 

насърчаване на ИКТ в училищата и университетите, 

включително чрез субсидиране на училищата за 

закупуване на хардуер (вж. примерната идея).  

Във връзка с въпроса за адекватно оборудване и 

пространства за образование, предложение, което 

получи силно одобрение от страна на ползвателите на 

платформата, е това за Европейски план за 

образованието. Това ще бъде „Европейска стратегия, 

насочена към подкрепа на преките инвестиции в 

образователна инфраструктура и подобряване на 

достъпността, свързаността и качеството на 

образованието и обучението през целия живот“ 

(вж. идеята). 

Насърчаването на „меките“ умения, и по-специално на 

творческата дейност, често се възприема от 

респондентите като друга ключова стъпка в 

изграждането на критично мислене у учениците от ЕС 

и укрепването на техните глобални ценности, особено в 

ранна възраст (вж. примерната идея). Използването на 

приобщаващи образователни методи и в по-общ 

план — насърчаването на многообразието в 

образованието, се счита за важна цел за бъдещето на 

образованието в ЕС (вж. идеята). 

Подгрупа от идеи анализира необходимостта от 

реформиране на образователните практики, за да 

израстват възрастни хора, които могат да бъдат активни 

граждани на ЕС. Наред с обмена и образованието за ЕС, 

както беше обсъдено по-горе, тази подтема включва 

идеи, в които се обсъжда необходимостта от 

насърчаване на активното социално участие на младите 

ученици в училищата (вж. идеята) или от натрупване на 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
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междукултурни умения, например с повече практики за 

изучаване на чужди езици (вж. идеята). Една свързана 

идея, а именно многообразието на езиците и ролята, 

която тяхното медийно представяне може да има с цел 

улесняване на ученето и създаването на обща 

европейска идентичност, беше проучена по време на 

редица прояви (вж. примерната проява). 

Група участници привлича вниманието към 

необходимостта от преосмисляне на настоящата 

образователна система, за да се подготвят младите хора 

за бъдещето. Участниците призовават за образование 

по въпросите на изменението на климата (вж. 

примерната идея) и механизми за подобряване на 

уменията на младите хора в областта на НТИМ, 

например чрез общоевропейска програма за основни 

умения в областта на НТИМ (наука, технологии, 

инженерство и математика) (вж. идеята). Освен това, 

подобно на мненията по темата за цифровата 

трансформация, участниците призовават към това 

младежите да бъдат обучавани в цифрово 

благосъстояние (вж. примерната идея).  

Част от идеите са свързани и с хармонизирането на 

(професионалното) образование с професионалния свят 

(вж. примерната идея) и необходимостта от 

насърчаване на предприемачески умения в 

образованието (вж. идеята). В това отношение друго 

предложение включва въвеждане на задължителна 

професионална ориентация за оценка на талантите и 

интересите на учениците на ранен етап от тяхното 

училищно образование (вж. идеята). 

 

Мобилност в рамките 

на Съюза 

Някои участници предлагат създаването на онлайн 

портал под егидата на ЕС за кандидатстване във всички 

висши учебни заведения в ЕС. Този портал би могъл 

също така да позволи на студентите да кандидатстват 

едновременно за различни програми в рамките на 

Европейския съюз (вж. примерната идея).  

Друга подтема, повдигната от няколко участници, се 

отнася до разширяването на обхвата на стипендиите по 

програма „Еразъм“, за да се включат млади хора, които 

не учат в университет, например чрез обхващане на 

учениците от средните училища, включително 

обучаващите се в рамките на професионалното 

образование. Това ще даде възможност на онези, които 

не са преминали във висша образователна степен, 

възможността за престой в чужбина, обмен на добри 

практики, изучаване на нови езици и култури и 

разширяване на набора от умения като цяло (вж. 

примерната идея).  

Освен това участниците подчертаха необходимостта 

програмата „Еразъм“ да стане по-приобщаваща за 

учениците с ниски доходи. Една идея е да се подобри 

адаптирането на стипендиите по „Еразъм“ към 

разходите за живеене във всяка държава (вж. идеята). В 

този смисъл един участник предлага да се възложи на 

университета в държавата по местоназначение задачата 

да разпределя стипендии по „Еразъм“, така че 

кандидатите да могат да кандидатстват директно в 

предпочитания от тях университет по местоназначение, 

а не в университет в държавата им на местообитание 

(вж. идеята).  

Желанието за подобряване на текущата форма на 

програмата подчертава осъзнаването на значението на 

програмите за образователна мобилност. Това се 

демонстрира и от наличието на различни прояви, 

свързани с темата, както и с двете идеи, обсъдени по-

горе (вж. проявата). 

Като цяло често се появяват идеи относно достъпността 

и приобщаването на стипендиите по „Еразъм“. 

Например, последните становища предлагат 

разширяване на програмата „Еразъм“ към други 

категории обучения, като например селското 

стопанство и други занаяти (вж. идеята).  

Друга приоритетна област е 

инициативата ‘DiscoverEU’. Някои участници 

предлагат инициативата DiscoverEU да обхване всички 

млади европейци на възраст 18 години (вж. 

примерната идея). 

И накрая, идея относно академичната мобилност се 

отнася до ратифицирането на договора за Лисабонската 

конвенция за признаване на квалификациите, за да се 

улесни професионалната и академичната мобилност в 

Гърция (вж. идеята). 

Уникална идея относно мобилността, потенциално от 

държави извън ЕС, се отнася до създаването на 

европейска схема за стипендии „Ученици в риск“ за 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed


 

© Kantar Public 2021 78 

учениците, преследвани в собствената им държава, с 

оглед защитата на тяхната академичната свобода 

(вж. идеята). 

 

Безработица  

сред младежите 

Втората получила най-голямо одобрение идея по темата 

„Образование, култура, младеж и спорт“ се отнася до 

нарастващия дял на младите хора в Европа, които не са 

заети с работа, учене или обучение. Участниците 

подчертават, че тези млади хора са една от най-

уязвимите групи в днешното европейско общество, и 

изразяват сериозна загриженост, че те ще бъдат 

следващите жертви на икономическите последици от 

COVID-19. Поради тази причина участниците смятат, 

че е от решаващо значение ЕС да предприеме незабавни 

и конкретни действия не само за противодействие на 

явлението „незаети с работа, учене или обучение“, но и 

за осигуряване на по-добри условия на труд в 

доминираните от младите хора сектори (вж. 

примерната идея).  

Някои свързани идеи, добавени към платформата, се 

фокусират върху обучението за писане на проекти и 

предприемачество и необходимостта от по-активно 

признаване на информалното учене 

(вж. примерната идея).  

Европейско 

наследство 

В рамките на тази тема участниците призовават за 

защита и честване на европейската култура и 

наследство например чрез определяне на комисар за 

културата на ЕС (вж. идеята) и като цяло, да се полагат 

повече усилия за опазване на общата културна памет на 

ЕС.  

Напоследък се наблюдава нарастване на призивите за 

запазване на традициите, конкретно изразени от 

малцинствените групи (вж. проявата).  

На по-общо равнище е предложено създаването на 

виртуална библиотека, свързана с библиотеките на 

различни държави – членки на ЕС, с цел редките книги 

и творби да станат по-широко достъпни за всички 

граждани на ЕС (вж. идеята).  

 

Професионалисти в 

областта на 

творчеството 

Въздействието на пандемията от COVID-19 върху 

условията на труд на културните дейци, както и върху 

творческите общности, породи сериозно отражение 

върху техния статут и ролята на институциите на ЕС 

при осигуряването на правна рамка, която би намалила 

несигурността в сектора (вж. примерната идея).  

Професионализацията на културните дейци беше 

основна тема на дискусията по време на няколко 

прояви, организирани в Европа по теми, свързани с 

културата (вж. примерната проява).  

Други препоръки по отношение на творческата сфера 

засягат както подкрепата за организациите, които 

работят на местно равнище, така и създаването на 

интегрирана система за национално и регионално 

съфинансиране, която би улеснила по-активното 

международно културно сътрудничество (вж. 

примерната идея). 

  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
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Фигура 17 — Карта на идеите по темата „Образование, култура, младеж и спорт“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ І: Списък 

на най-одобряваните и 

коментирани понастоящем 

идеи по теми 
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Най-коментирани и одобрявани идеи по теми (19.4 — 

3.11.2021 г.)  

 

Настоящото приложение представя най-силно одобрените и коментирани идеи по всяка тема към 3 ноември 2021 г., 

включително предложения от отделни участници и идеи, прокарани от организации. В него са включени и идеите, 

въведени в темата „Други идеи“; в останалата част на доклада са представени различни идеи по една от деветте 

тематични области или няколко тематични области в случай на взаимосвързани въпроси. Целта на настоящото 

приложение е да отразява високо ниво на интерес или дебат по някои идеи, отразени в платформата.  

Имайте предвид, че одобренията са подобни на „харесвам/подкрепям“ в социалните медии. Те посочват интереса на 

участниците към дадена идея и общото им одобрение, но не дават указания за евентуално противопоставяне на идеята. 

Поради това броят на одобренията не е показател за цялостната подкрепа за идеята, а само един от многото аспекти, 

които се вземат под внимание при анализа на изпратените на платформата мнения. Коментарите могат да бъдат в широк 

диапазон – от неутрални до одобрителни или силно неодобрителни. За повече информация относно анализа на 

мненията, дадени в платформата, вж. Приложение II. 

 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Изменение на климата и околна 

среда 

Идея: Справедлив преход 
(вж. идеята)  

Одобрения: 358 

Коментари: 13 

Идея: Насърчаване на ядрената 

енергия там, където не може да 

се използва енергия от 

възобновяеми източници 

(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 110 

Коментари: 150 

Идея: Спиране на всички 

субсидии за изкопаеми горива 

(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 295 

Коментари: 28 

Идея: Подобряване на 

опазването на природата, 

околната среда, биологичното 

разнообразие и човешкото 

здраве при изграждането на 

промишлени вятърни 

електроцентрали в Европа 
(вж. идеята) 

Одобрения: 33 

Коментари: 77 

Идея: Euro Trainscanner 

(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 182 

Коментари: 44 

Идея: Намаляване на 

замърсяването на околната 

среда чрез имиграционна 

политика (вж. идеята) 

Одобрения: 7 

Коментари: 74 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
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Идея: Превръщане на 

европейската железопътна 

мрежа в по-достъпна и 

препоръчителна като 

заместител на връзките в 

рамките на ЕС (вж. идеята) 

Одобрения: 191 

Коментари: 32 

Идея: Поставяне на ядрената 

енергия в центъра на 

екологичната трансформация 

(вж. идеята) 

Одобрения: 29 

Коментари: 67 

 

Идея: Повторно залесяване на 

Европа (вж. идеята) 

Одобрения: 147 

Коментари: 25 

Идея: Насърчаване на хората да 

консумират по-малко месо 
(вж. идеята) 

Одобрения: 47 

Коментари: 52 

 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Здравеопазване Идея: Технологии за основаващо 

се на науката дълголетие в добро 

здраве: развитие и достъп 
(вж. идеята)  

Одобрения: 466 

Коментари: 78 

Идея: Край на преминаването 

към лятно часово време: 

Приемане на астрономически 

вярното време и по избор 

възможност за преместване на 

работното време с 1 час по-рано 
(вж. идеята)  

Одобрения: 35 

Коментари: 130 

Идея: Равен достъп до 

висококачествени обществени 

услуги на достъпни цени, 

включително здравеопазване 
(вж. идеята) Одобрения: 339 

Коментари: 13 

Идея: Технологии за основаващо 

се на науката дълголетие в добро 

здраве: развитие и достъп 
(вж. идеята)  

Одобрения: 466 

Коментари: 78 

Идея: Изследване на 

миалгичния енцефаломиелит 

(ME/CFS) (вж. идеята) 

 Одобрения: 216 

Коментари: 5 

Идея: Фокус върху научните 

изследвания за борба със 

стареенето и за дълголетие 
(вж. идеята)  

Одобрения: 145 

Коментари: 31 

Идея: Фокус върху научните 

изследвания за борба със 

стареенето и за дълголетие 
(вж. идеята)  

Одобрения: 145 

Коментари: 31 

Идея: „НЕ“ на цифровите 

(зелените) ваксинационни 

паспорти, сертификати и 

възможни импланти с чипове, 

тъй като това ще създаде две 

класи граждани въз основа на 

ваксинацията (вж. идеята)  

Одобрения: 13 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
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Коментари: 25 

Идея: Промяна на Договора с 

цел укрепване на правомощията 

на ЕС в областта на 

здравеопазването (вж. идеята)  

Одобрения: 87 

Коментари: 5 

Идея: Многоезичие в болниците: 

Медицинският персонал в 

Европа да използва 

международния език есперанто 

(преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 11 

Коментари: 22 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

По-силна икономика, социална 

справедливост и работни места 

Идея: Европейският стълб на 

социалните права за социална 

пазарна икономика (вж. идеята)  

Одобрения: 365 

Коментари: 24 

Идея: Безусловни базови доходи 

в целия ЕС, които гарантират 

материалното съществуване и 

възможността на всяко лице да 

бъде част от обществото 
(вж. идеята)  

Одобрения: 274 

Коментари: 88 

Идея: Нов икономически модел 

и управление на ЕС (вж. идеята)  

Одобрения: 354 

Коментари: 23 

Идея: Безусловен базов доход 

(преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 76 

Коментари: 83 

Идея: Обновен социален договор 

за Европа за справедливо 

възстановяване (вж. идеята)  

Одобрения: 338 

Коментари: 24 

Идея: Социален протокол в 

Договорите за спиране на 

дъмпинга на заплатите и 

условията (вж. идеята)  

Одобрения: 310 

Коментари: 63 

Идея: Социален протокол в 

Договорите за спиране на 

дъмпинга на заплатите и 

условията (вж. идеята)  

Одобрения: 310 

Коментари: 63 

Идея: Колко пари би спестил 

есперанто на Европейския съюз? 
(вж. идеята)  

Одобрения: 66 

Коментари: 51 

 

Идея: Безусловни базови доходи 

в целия ЕС, които гарантират 

материалното съществуване и 

възможността на всяко лице да 

бъде част от обществото 
(вж. идеята)  

Одобрения: 274 

Коментари: 88 

Идея: Подемане на борба с 

данъчните убежища във и извън 

ЕС (вж. идеята)  

Одобрения: 229 

Коментари: 49 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

ЕС по света Идея: Създаване на европейска 

армия (вж. идеята)  

Одобрения: 399 

Коментари: 201 

Идея: Създаване на европейска 

армия (вж. идеята)  

Одобрения: 399 

Коментари: 201 

Идея: ЕКП призовава за 

реформа на търговската и 

инвестиционната политика на 

ЕС и за възобновяване на 

глобалното многостранно 

сътрудничество (вж. идеята)  

Одобрения: 350 

Коментари: 9 

Идея: Обединяването на Европа: 

Разширяването на ЕС трябва да 

продължи (вж. идеята)  

Одобрения: 181 

Коментари: 52 

Идея: Външна политика на 

равнище ЕС, основана на 

абсолютно мнозинство, а не на 

единодушие (вж. идеята)  

Одобрения: 234 

Коментари: 43 

Идея: Външна политика на 

равнище ЕС, основана на 

абсолютно мнозинство, а не на 

единодушие (вж. идеята)  

Одобрения: 234 

Коментари: 43 

Идея: Действащ като едно цяло: 

ЕС като глобален фактор 

(вж. идеята)  

Одобрения: 230 

Коментари: 19 

Идея: Интегриране на 

въоръжените сили на държавите 

членки на европейско равнище 
(вж. идеята)  

Одобрения: 15 

Коментари: 33 

Идея: Стратегическа 

автономност (вж. идеята)  

Одобрения: 196 

Коментари: 27 

Идея: Стратегическа 

автономност (вж. идеята)  

Одобрения: 196 

Коментари: 27 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Ценности и права, върховенство 

на закона, сигурност 

Идея: Укрепване на 

приложимостта на 

инструментите в областта на 

правата на човека (вж. идеята)  

Одобрения: 344 

Коментари: 9 

Идея: Създаване на обща 

европейска армия (вж. идеята)  

Одобрения: 57 

Коментари: 178 

Идея: Равенство между половете 
(вж. идеята)  

Одобрения: 343 

Коментари: 13 

Идея: Европейска военна 

академия (преведено) 
(вж. идеята)  

Одобрения: 4 

Коментари: 60 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361


 

 
© Kantar Public 2021 85 

 

Идея: ЕС следва да прилага 

задължението за спазване на 

върховенството на закона в 

рамките на своите граници 

(вж. идеята)  

Одобрения: 199 

Коментари: 22 

Идея: Ако искаш мир, готви се за 

война: Определяне на целите на 

ЕС в областта на отбраната и 

средствата за отблъскване през 

2022 г. (вж. идеята)  

Одобрения: 4 

Коментари: 40 

Идея: Защита на основните ни 

ценности: Механизъм за 

демокрацията, върховенството 

на закона и основните права 
(вж. идеята)  

Одобрения: 194 

Коментари: 15 

Идея: За обективна, основана на 

доказателства информация за 

есперанто! Равни права за 

говорещите есперанто! 
(вж. идеята)  

Одобрения: 150 

Коментари: 39 

Идея: За обективна, основана на 

доказателства информация за 

есперанто! Равни права за 

говорещите есперанто! 
(вж. идеята)  

Одобрения: 150 

Коментари: 39 

Идея: Системата за закрила на 

детето и семейното право на 

Финландия трябва да бъдат 

радикално променени. 

(вж. идеята)  

Одобрения: 14 

Коментари: 33 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Цифрова трансформация Идея: Справедлива 

цифровизация (вж. идеята)  

Одобрения: 375 

Коментари: 32 

Идея: EU-CAP = Европейска 

платформа за гражданска 

осведоменост (вж. идеята)  

Одобрения: 0 

Коментари: 81 

Идея: Публична подкрепа за 

софтуер и хардуер с отворен код 

(преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 144 

Коментари: 9 

Идея: Забрана на 

криптовалутите (вж. идеята)  

Одобрения: 13 

Коментари: 47 

Идея: Производство на чипове в 

Европа (преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 110 

Коментари: 32 

Идея: Универсален доход за 

лицата, които поддържат 

отворен код (вж. идеята)  

Одобрения: 52 

Коментари: 37 

Идея: Kickstarter следва да бъде 

еднакво достъпен за всички 

граждани на ЕС (вж. идеята)  

Одобрения: 99 

Коментари: 11 

Идея: Производство на чипове в 

Европа (преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 110 

Коментари: 32 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99200
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
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Идея: ОРЗД: Отказът за 

събиране на лични данни следва 

да стане поне толкова лесен, 

колкото даването на съгласие 
(вж. идеята)  

Одобрения: 92 

Коментари: 5 

Идея: Справедлива 

цифровизация (вж. идеята)  

Одобрения: 375 

Коментари: 32 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Европейска демокрация Идея: План за реформи за 

европейска демокрация на 

гражданите (вж. идеята)  

Одобрения: 570 

Коментари: 53 

Идея: Нужен ни е общ 

европейски език (вж. идеята)  

Одобрения: 108 

Коментари: 167 

Идея: По-силни заедно: 

Демократична европейска 

федерация (вж. идеята)  

Одобрения: 496 

Коментари: 133 

Идея: По-силни заедно: 

Демократична европейска 

федерация (вж. идеята)  

Одобрения: 496 

Коментари: 133 

Идея: Истински европейски 

избори: Транснационални 

общоевропейски избирателни 

листи (вж. идеята)  

Одобрения: 401 

Коментари: 95 

Идея: Пряко избиране на 

председателя на Европейския 

съюз (вж. идеята)  

Одобрения: 196 

Коментари: 107 

Идея: Протокол за социален 

напредък (вж. идеята)  

Одобрения: 367 

Коментари: 19 

Идея: Европейската демокрация 

започва с общ език: Есперанто 

(преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 36 

Коментари: 101 

Идея: По-добър процес на 

вземане на решения за по-

справедлива Европа (вж. идеята)  

Одобрения: 363 

Коментари: 22 

Идея: Истински европейски 

избори: Транснационални 

общоевропейски избирателни 

листи (вж. идеята)  

Одобрения: 401 

Коментари: 95 

   

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Миграция Идея: Обща политика в областта 

на миграцията и убежището, 

основана на зачитането на 

правата и равното третиране 

(вж. идеята)  

Одобрения: 373 

Идея: Премахване на 

имиграцията от държави, които 

са извън Европа или не са сред 

най-богатите в света 
(вж. идеята)  

Одобрения: 101 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
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Коментари: 26 Коментари: 110 

Идея: Премахване на 

имиграцията от държави, които 

са извън Европа или не са сред 

най-богатите в света (вж. идеята)  

Одобрения: 101 

Коментари: 110 

Идея: Извеждане на лица, 

търсещи убежище/мигранти, 

които нямат разрешение  

(преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 37 

Коментари: 89 

Идея: Миграция и интеграция 
вж. идеята)  

Одобрения: 68 

Коментари: 65 

Идея: Миграция и интеграция 
(вж. идеята)  

Одобрения: 68 

Коментари: 65 

Идея: Експулсиране от ЕС 

(преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 65 

Коментари: 37 

Идея: Експулсиране от ЕС 

(преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 65 

Коментари: 37 

Идея: Визията на Движението на 

европейската либерална младеж 

по политическите приоритети — 

убежище и миграция (вж. идеята)  

Одобрения: 62 

Коментари: 1 

Идея: Предоставяне на права в 

целия ЕС на британските 

граждани, които пребивават в 

държава от ЕС (вж. идеята)  

Одобрения: 14 

Коментари: 35 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Образование, култура, младеж и 

спорт 

Идея: ЕС се нуждае от по-добро 

езиково обучение (вж. идеята)  

Одобрения: 469 

Коментари: 88 

Идея: ЕС се нуждае от по-добро 

езиково обучение(вж. идеята)  

Одобрения: 469 

Коментари: 88 

Идея: Младеж. ЕС не може да 

финансира несигурността 
(вж. идеята)  

Одобрения: 361 

Коментари: 13 

Идея: Езиковото обучение в 

Европа (преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 151 

Коментари: 75 

Идея: Ученето през целия живот 

и правото на обучение да се 

превърнат в реалност за всички 

в Европа (вж. идеята)  

Одобрения: 353 

Коментари: 14 

Идея: По-щастливи изучаващи 

езици, по-успешни учители по 

езици (преведено) (вж. идеята)  

Одобрения: 101 

Коментари: 63 

Идея: Урок относно есперанто за 

учениците от Европейския съюз 
(вж. идеята)  

Одобрения: 186 

Идея: Есперанто — 

Международен помощен език 

(вж. идеята)  

Одобрения: 83 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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Коментари: 46 Коментари: 57 

 

Идея: Европейският план 

относно образованието: 

Инвестиране в качествено 

образование и учене през целия 

живот за всички на равнище ЕС 
(вж. идеята)  

Одобрения: 175 

Коментари: 47 

Идея: Урок относно есперанто за 

учениците от Европейския съюз 
(вж. идеята)  

Одобрения: 186 

Коментари: 46 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Други идеи Идея: Официално признаване на 

есперанто като един от езиците 

на гражданите на ЕС (вж. идеята) 

Одобрения: 307 

Коментари: 135 

Идея: Есперанто, общ неутрален 

език, създаден да бъде лесен за 

учене, инструмент за по-

обединен Европейски съюз 
(вж. идеята) 

Одобрения: 248 

Коментари: 229 

Идея: Есперанто, общ неутрален 

език, създаден да бъде лесен за 

учене, инструмент за по-

обединен Европейски съюз 
(вж. идеята) 

Одобрения: 248 

Коментари: 229 

Идея: Официално признаване на 

есперанто като един от езиците 

на гражданите на ЕС (вж. идеята) 

Одобрения: 307 

Коментари: 135 

Идея: Федерална европейска 

република (вж. идеята) 

Одобрения: 140  

Коментари: 19 

Идея: Приветстване с 

европейското знаме (преведено) 

(вж. идеята) 

Одобрения: 0 

Коментари: 120 

Идея: Европейският съюз – 

федерална държава (вж. идеята) 

Одобрения: 120 

Коментари: 80 

Идея: Европейският съюз – 

федерална държава (вж. идеята) 

Одобрения: 120 

Коментари: 80 

Идея: Нека спрем да обвързваме 

европейското гражданство с 

гражданството на националните 

държави. Нека дадем 

възможност на хората да имат 

европейски паспорт (вж. идеята) 

Одобрения: 115 

Коментари: 18 

Идея: Изберете официалния език 

(вж. идеята) 

Одобрения: 13 

Коментари: 72 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/245
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Показателите, използвани за анализа в настоящия 

доклад, са взети от активна платформа, където данните 

се актуализират постоянно, включително в периода на 

анализ на данните, извършен от изследователския екип.  

Основните показатели, използвани за количествения 

анализ, са следните:  

 Цифрови данни за идеите, подадени от 

участниците, независимо дали като физически 

лица, или като представители на организация. 

Цифровите данни се състоят от редица идеи – 

като цяло и в рамките на различните теми. 

 Цифрови данни за одобренията: одобренията 

са подобни на „харесвам/подкрепям“ в 

социалните медии. Те показват интереса на 

участниците към дадена идея и общото им 

одобрение, но не дават указания за евентуално 

противопоставяне на идеята. Поради това 

броят на одобренията сам по себе си не е 

показател за цялостната подкрепа за идеята, а 

само един от многото аспекти, които се вземат 

под внимание при анализа на изпратените на 

платформата мнения. Цифровите данни 

включват броя одобрения – като цяло, в 

рамките на различните теми и за конкретна 

идея (използвани и за подреждането на идеите 

въз основа на броя одобрения). 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Методология 
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 Цифрови данни за коментарите на 

участниците: анализът обхваща и броя на 

коментарите на участниците по останалите 

идеи, тъй като той показва степента на активна 

ангажираност с дадена идея. По същество 

коментарите могат да бъдат в широк 

диапазон – от неутрални до одобрителни или 

силно неодобрителни. Това е отразено в 

качествения анализ (вж. по-долу). Цифровите 

данни се състоят от броя на коментарите – като 

цяло, в рамките на различните теми и по 

конкретна идея (използвани и за подреждането 

на идеите въз основа на броя коментари).  

 Цифрови данни за проявите: участниците 

могат да създават прояви на платформата и да 

качват съобщения за прояви. Цифровите данни 

обхващат редица прояви – като цяло и в 

рамките на различните теми. 

 Социално-демографски данни (анонимизирани): 

Преди да се ангажират с платформата, участниците 

се приканват да предоставят информация за своята 

държава на местопребиваване, образование, 

възраст, пол и трудов статус. Данните се обработват 

анонимно. Тъй като тази информация се споделя на 

доброволна основа (понастоящем около 75 % от 

участниците я предоставят), съществуват 

ограничения по отношение на аналитичните 

изводи, които могат да се направят за профилите на 

участниците. Особено малка е вероятността 

респондентите да предоставят информация за 

своята професия, образование и държава на 

пребиваване. При организации може да се посочи 

само държавата на пребиваване.  

Основният акцент в доклада е качественият анализ 

въз основа на идеите, включително обсъжданите по 

време на прояви, и коментарите, за да се направи обзор 

на съдържанието на платформата. Темите и в някои 

случаи подтемите се определят в рамките на 

предварително зададените теми. 

На практика в рамките на всяка тема изследователски екип 

извърши ръчен текстов анализ и групиране на всички 

предложени идеи и приключили прояви, като изготви 

доклади за проявите. За да поддържа тази дейност, 

съдържанието, достъпно чрез платформата, е обработено 

от автоматизирана система за анализ на текста, която е 

използвана за подпомагане на анализаторите да вникват в 

големи обеми текстови входни данни. Той дава 

възможност за групиране (клъстеризация) на участията 

при различните езици и позволява да се търси подобно 

съдържание през платформата и езиците. Анализаторите 

използват системата за анализ на текста, за да улеснят 

многоезичния анализ на съдържанието и да установят по-

удобно многобройните повторения на подобна идея в 

различни ситуации. Това спомага за оценката на степента 

на поява на определена тема или подтема. Системата за 

анализ на текста оценява само съдържанието, подадено 

чрез платформата. Това включва псевдонимизирани 

отговори на социално-демографския въпросник, който се 

използва за събиране на социално-демографските данни, 

както и на останалото съдържание (идеи, коментари и 

одобрения), подадени в платформата (включително 

свързани метаданни като часа, в който са постъпили 

входните данни). Впоследствие изследователският екип 

прочете идеите и коментарите в рамките на установената 

група, както и описанията на проявата, за да направи 

резюме на общите теми и възможните подтеми, като 

същевременно отбеляза разликите и потенциалните 

спорни въпроси в раздела за коментари.  

Крайната цел на този качествен подход е не само да се 

установят темите или идеите, които привличат най-

голямо внимание на платформата, но и да се 

регистрират обхватът и разнообразието на идеите, 

попадащи в една тема. Ако няколко идеи, представени 

на платформата, са на практика израз на една и съща 

идея или подтема, в резюмето са дадени качествени 

указания за това, като се използва формулировката 

„повтаряща се“ или „значима“ идея или подтема. 

Резюметата включват и връзки към илюстративни идеи 

или прояви, в които се описва конкретно предложение 

или се прави добро обобщение на общия аргумент на 

набелязаната тема или подтема.  

При анализа на проявите изследователският екип се 

фокусира върху приключили прояви с доклад от 

проявата. Специално внимание се обръща на по-

активните и целенасочени консултативни прояви, за да 

се отчетат гласовете и мненията на гражданите, които в 

противен случай не могат да открият своя подход към 

цифровата платформа. 

Разбивката на дадена област по теми и подтеми или идеи 

е представена визуално в съответната карта на идеите. 
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