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Конференция за бъдещето на Европа 

Доклад 

Европейски граждански панел 4: „ЕС по света/миграция“ 

Сесия 3: 11-13 февруари 2022 г. — Маастрихт, Нидерландия 

Европейските граждански панели са организирани от Европейския парламент, Съвета на ЕС и 
Европейската комисия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. 

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

Technology, Ifok, Missions Publiques, Deliberativa и Kantar Public, които отговарят за 
проектирането и изпълнението на панелите. Европейски граждански панел 4: „ЕС в света / 
Миграция“ сесия 3 беше водена от Danish Board of Technology съвместно с Missions Publiques. 
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2. Контекст на сесия 3 в процеса на европейския граждански панел 

3. Основни резултати от сесията: Препоръки, приети от панела  
 

 

● Приложение I: Как се изготвят препоръките? 

● [Приложение II: Данни от експерти / проверители на факти в помощ на процеса по 
проверка на фактите 

● Приложение III: Други препоръки, които бяха разгледани от панела и не бяха приети 

● Приложение IV Групирани насоки 

 

1. Резюме на сесия 3 

На 11 – 13 декември 175-ма произволно избрани европейски граждани, на различна възраст, 
от различни области на живота и с произход от целия Европейски съюз, се срещнаха за трети 

път, за да обсъдят темите от „ЕС в света / Миграция“, като продължиха дискусиите, които се 
проведоха по време на сесии 1 и 2. За тази заключителна сесия участниците в панел 4 бяха 
настанени в Изложбения и конферентен център на Маастрихт (MECC) в Маастрихт от Studio 
Europa Maastricht в сътрудничество с Университета в Маастрихт и Европейския институт по 
публична администрация (EIPA), като имаха възможност да участват онлайн. С помощта на 
насоките, които разработиха по време на сесия 2 като основа на своята работа, гражданите 
изготвиха и одобриха 40 окончателни препоръки, които ще бъдат представени и обсъдени в 
пленарното заседание на конференцията. 17 от 175-те участници присъстваха и се включиха в 
работата дистанционно.   

Обсъжданията и колективната работа бяха проведени в три формата: 

● В подгрупи. Всяка от 15-те подгрупи се състоеше от приблизително десет до 
тринадесет граждани. Във всяка подгрупа се използваха четири до пет езика, като 
всеки гражданин можеше да говори на собствения си език или на език, с който няма 
затруднения. Във всяка подгрупа имаше специален професионален фасилитатор от 

                                                
1Отказ от правна отговорност: отговорност за изготвянето на настоящия доклад носят единствено авторите и той не 
отразява вижданията на институциите на ЕС. 
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групата за обсъждане или от други външни доставчици на услуги. За да подпомогне 
работата на фасилитаторите, Европейският институт по публична администрация (EIPA) 
бе осигурил за всяка подгрупа по един асистент. 

● В пленарна зала с всички участници. Пленарните сесии бяха ръководени от двама 
основни модератори от групата за обсъждане с устен превод на 24-те официални езика 
на ЕС и се проведоха в MECC Маастрихт . 

С подкрепата на експерти и проверители на факти, въз основа на собствените си знания и опит, 
както и чрез обсъждания, гражданите започнаха да разглеждат всички насоки, изготвени от 
панела по време на сесия 22, в условията на „открит форум“. Освен с предоставения експертен 
опит, те бяха подкрепени и от фасилитаторите на подгрупи. Всеки гражданин получи петдесет 
стикера (десет зелени за направление 1, десет червени за направление 2, десет сини за 
направление 3, десет жълти за направление 4, десет оранжеви за направление 5), след което 
трябваше да подреди по приоритет най-много десет насоки от направление. След като 
приключи подреждането на приоритетите на ниво панел, гражданите бяха разпределени в 
същите подгрупи, в които са участвали по време на сесия 2, като потвърдиха колективно кои от 
насоките на тяхната група са били определени за приоритетни от останалата част от панела.  

За изготвянето на препоръките за всяка подгрупа беше определен ориентировъчен брой от 
една до три и най-много пет препоръки. Първите три насоки, класирани от панела в рамките 
на едно поднаправление, бяха добавяни на първо, второ и трето място. После с помощта на 
черни стикери (по пет на човек) подгрупата трябваше да подреди по приоритет останалите 
насоки и да ги постави на 4-та и 5-та позиция.  

След това подгрупите се заеха с развиването на насоките в препоръки. За целта гражданите 
използваха шаблон за препоръки:  

 Описание Ограничение на 
знаците на 
английски 

Заключителни 
препоръки 

Препоръчваме… 1000 

Окончателна 
обосновка 

Препоръчваме това, тъй като…  300 

Елементите/въпросите, които групата трябваше да разгледа (не е задължително условие, но е 
настоятелна препоръка) при формулиране на обосновките бяха:   
 

1. Защо тази препоръка е важна и подходяща за темите на панела? 

2. Защо е важно да се предприеме действие на равнището на ЕС? 

3. Какви са нежеланите последствия / странични ефекти от тази препоръка и защо 
въпреки това смятаме, че е важно да я направим? 

 

По време на работата в подгрупите бяха проведени четири сесии за обратна връзка между 
подгрупите от около 30 минути всяка, за да могат участниците да добият представа за 
работата, извършена в другите подгрупи, и да обогатят своите препоръки. При всяка сесия за 
обратна връзка по един участник от всяка подгрупа отиваше в друга стая. Този участник 
представяше проектопрепоръките, изготвени от подгрупата му до момента, и се запознаваше с 

                                                
2 Доклад от сесия 2 на панел 4 е наличен на: Панел 2 – Сесия 2 – Доклад 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20???%20??%20?????=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20???%20??%20?????*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL(3).pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a


 

  

Панел 4 сесия 3-4 

 

коментарите на колегите си. Асистентът въвеждаше обратната информация в онлайн 
електронна таблица, за да може подгрупата, изготвила проектопрепоръките, да се запознае и 
с нея, освен с устния доклад на своя представител. 

Препоръките от всяка подгрупа после бяха гласувани от панела в неделя, 13 февруари. Преди 
гласуването всички участници получиха документ с всички проектопрепоръки, изготвени 
предния ден, за да могат да ги прочетат на собствения си език (машинен превод от английски). 
Гласуването се проведе посредством онлайн формуляр. Процесът на гласуване беше разделен 
на пет слота, съответстващи на петте направления на панела. Препоръките бяха представяни 
направление по направление в 30 минутни блокове като в началото по един гражданин от 
всяка подгрупа споделяше отзивите си за работата, извършена през уикенда. Основният 
фасилитатор изчиташе всяка една от препоръките на направлението на английски, за да могат 
гражданите едновременно да чуят устния превод. Препоръките се гласуваха една по една от 
всички участници. Всички устни преводачи бяха получили предварително проектопрепоръките 
в писмен вид на английски език, за да осигурят възможно най-качествения устен превод към 
момента на гласуването. 

Въз основа на резултатите от окончателното гласуване препоръките бяха класифицирани, 
както следва:  

- Препоръките, достигнали прага от 70 или повече процента от подадените гласове, бяха 
приети от панела.  

- Препоръките, които не преминаха този праг, бяха счетени за неодобрени от панела и 
са включени в приложение III към настоящия доклад. 

Видеозаписите от пленарните заседания на панела се намират тук: 

● Пленарна сесия на панела на 11 февруари 

● Пленарна сесия на панела на 13 февруари 

2. Контекст на сесия 3 в процеса на европейския граждански панел 

Европейските граждански панели са ключова характеристика на Конференцията за бъдещето 
на Европа. Организирани са четири европейски граждански панела, за да се даде възможност 
на гражданите съвместно да размишляват за бъдещето, което искат за Европейския съюз. 

● 4 панела от около 200 европейски граждани, всичките избрани на случаен принцип от 
27-те държави членки; 

● Отразяващи многообразието в ЕС: географски произход (националност и 
градски/селски произход), пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на 
образование; 

● Във всеки панел участват поне по една жена и един мъж от всяка държава-членка 

● Една трета от всеки панел се състои от млади хора (на възраст 16 – 25 години). 
Осъществена е специална връзка между тази младежка група и Срещата на 
европейската младеж. 

Всеки панел заседава три пъти между септември 2021 г. и февруари 2022 г. Сесия 1 се проведе 
в Европейския парламент в Страсбург. Сесия 2 се проведе онлайн с помощта на Interactio: 
онлайн инструмент, позволяващ провеждането на многоезични срещи със симултанен превод 
на 24 езика. Сесия 3 ще се проведе в четири различни държави членки: Панел 1 в Института по 
международни и европейски въпроси в Дъблин и в Дъблинския замък, панел 2 в Европейския 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER


 

  

Панел 4 сесия 3-5 

 

университетски институт във Флоренция, панел 3 в Колежа на Европа в Натолин и Двореца на 
културата и науката във Варшава и панел 4 в Маастрихт с домакин Изложбеният и 
конферентен център в Маастрихт (MECC), организиран от Studio Europa Maastricht в 
сътрудничество с Университета в Маастрихт и Европейския институт по публична 
администрация (EIPA).  

Докато сесия 1 беше встъпителна, насочена към изграждане на визия, определяне на дневен 
ред и подреждане на темите, на които гражданите искат да се спрат, по приоритет, а сесия 2 
имаше за цел да разгледа подробно тези теми и да изготви насоки, сесия 3 беше посветена на 
изготвянето на входни данни за пленарното заседание на конференцията чрез формулиране 
на набор от препоръки, по които институциите на Съюза да предприемат последващи 
действия. 

 

 

 

 

3. Основни резултати от сесията: Препоръки, приети от панела (които да бъдат внесени 
на пленарно заседание) 

 

Направление 1 Самостоятелност и стабилност  

 

Поднаправление 1.1 Автономия на ЕС  

 

1. Препоръчваме стратегическите продукти на европейското производство (като например 
селскостопански продукти, полупроводници, медицински изделия, иновативни цифрови и 
екологични технологии) да бъдат по-добре популяризирани и подкрепени финансово, за да 
се поддържа наличността и достъпността им за европейските потребители и да се сведат до 
минимум зависимостите от страни извън Европа. Тази подкрепа може да включва 
структурни и регионални политики, подкрепа за запазване на индустриите и веригите за 
доставка в ЕС, данъчни облекчения, субсидии, активна политика за МСП, както и 
образователни програми за запазване на свързаните с тях квалификации и работни места в 
Европа. Активната индустриална политика обаче трябва да бъде избирателна и насочена 
към иновативни продукти или такива, които са от значение за осигуряване на основни 
нужди и услуги. 
 

Препоръчваме това, тъй като Европа е влязла в твърде много зависимости извън границите си 
в ключови области, които могат да доведат до дипломатически конфликти и до недостиг на 
основни или стратегически важни продукти или услуги. Тъй като производствените разходи в 
ЕС често са по-високи, отколкото в други части на света, по-активното популяризиране и 
подкрепа на тези продукти ще даде на европейците възможност и стимул да купуват 
конкурентни европейски стоки. Освен това тя ще повиши европейската конкурентоспособност 

и ще запази ориентираните към бъдещето индустрии и работни места в Европа. Засилената 
регионализация на производството също така ще намали транспортните разходи и щетите за 
околната среда. 
 

 

2. Препоръчваме ЕС да намали зависимостта си от вноса на нефт и газ. Това следва да стане 
чрез активна подкрепа за проекти в областта на обществения транспорт и енергийната 
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ефективност, чрез общоевропейска високоскоростна железопътна и товарна мрежа, 
увеличаване обема на снабдяването с чиста и възобновяема енергия (по-специално 
слънчева и вятърна) и алтернативни технологии (като водород или енергия от отпадъци). ЕС 
трябва също така да насърчава промяна на културата в посока от личен автомобил към 
обществен транспорт, съвместно ползване на електромобили и колоездене. 
 

Препоръчваме това, защото то поражда ситуация, в която всички печелят, както от 
неприкосновеността на Европа от външни зависимости, така и заради амбициозните цели в 
областта на климата и намаляването на емисиите на CO2. Това също така ще позволи на 
Европа да се превърне в силен играч при ориентираните към бъдещето технологии, да укрепи 
икономиката си и да разкрие работни места. 
 

 

3. Препоръчваме да се приеме закон на равнище ЕС, който да гарантира, че всички 
производствени процеси и доставки в ЕС, както и внасяните стоки, отговарят на стандартите 
за качество, етичност, устойчивост и на всички действащи европейски стандарти за правата 
на човека, като за продуктите, които са в съответствие с този закон, да се предлага 
сертифициране. 
 

Препоръчваме това, тъй като то улеснява достъпа и на потребителите, и на търговците до 
информация за продуктите, които купуват/търгуват. Това става чрез проверка в системата за 
сертифициране; сертифицирането също така помага да се намали разликата между евтините и 
скъпите продукти, предлагани на пазара. Евтините продукти не отговарят на необходимите 
стандарти и следователно не могат да бъдат обявени за качествени. Придобиването на този 
сертификат ще допринесе за опазването на околната среда, пестенето на ресурси и 
насърчаването на отговорно потребление. 
 

 

4. Препоръчваме прилагането на общоевропейска програма за подпомагане на малки местни 
производители от стратегически сектори във всички държави—членки . Тези производители 
ще бъдат професионално обучени, финансово подпомогнати чрез субсидии и насърчавани 
да произвеждат (при наличие на суровини в ЕС) повече стоки, отговарящи на изискванията, 
за сметка на вноса. 
 

Препоръчваме това, тъй като чрез подкрепа за местните производители в стратегически 
сектори ЕС може да постигне икономическа независимост в тези сектори. Това може само да 
укрепи целия производствен процес и да насърчи иновациите. По този начин ще се постигне 
по-устойчиво производство на суровини в ЕС, ще се намалят транспортните разходи и ще се 
подпомогне опазването на околната среда. 
 

 

5. Препоръчваме да се подобри прилагането на правата на човека на европейско равнище 
чрез: повишаване на осведомеността в държави, които не спазват в необходимата степен 
ЕКПЧ (Европейската конвенция за правата на човека) или Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи; строг контрол, координиран от ЕС и Информационното 
табло в областта на правосъдието, върху степента на зачитане на правата на човека в 
държавите членки и строго прилагане на спазването им чрез различни видове санкции. 
 

Препоръчваме това, тъй като правата на човека вече са договорени от държавите—членки при 
ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека, като сега е необходимо да 
се повиши степента на тяхното възприемане във всяка една от тях, за да се гарантира, че 
правата на човека се познават и прилагат активно във всички държави—членки. 
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6. Препоръчваме да се започне преглед и интензивна комуникационна кампания на 
общоевропейско равнище за популяризиране на EURES (Европейските служби по заетостта), 
Портала на ЕС за имиграцията и Инструмента на ЕС за профилиране на уменията на 
граждани на трети страни, за да бъдат те по-добре познати на европейските граждани и по-

често посещавани от дружествата в ЕС, с цел да обявяват и популяризират своите свободни 
работни места. 
 

Препоръчваме да не се създава нова онлайн платформа, която да рекламира възможностите 
за работа за европейските младежи. На европейско равнище вече има повече от достатъчно 
подобни инициативи. Вярваме, че подобряването на вече съществуващите възможности е 
ключът към насърчаване на наличната работна сила и възможностите за заетост на европейско 
равнище. 
 

Поднаправление 1.2 Граници  

 

7. Препоръчваме да се създаде система за трудова миграция в ЕС, която да се основава на 
реалните нужди на европейските пазари на труда. Необходимо е да се въведе единна 
система за признаване на професионалните и академични дипломи, издадени извън и в 
рамките на ЕС. За квалифицираните мигранти следва да има предложения за 
професионална квалификация, както и за културна и езикова интеграция. На търсещите 
убежище със съответната квалификация следва да се предостави достъп до пазара на труда. 
Необходимо е да се създаде интегрирана агенция, чиято основа може да бъде Европейската 
партньорска служба по заетостта. 
 

Препоръчваме това, тъй като Европа се нуждае от квалифицирана работна ръка в определени 
области, които не могат да бъдат напълно обезпечени с вътрешен труд. Понастоящем няма 
достатъчно надеждни начини законно да се кандидатства за разрешително за работа в ЕС. 
Една общоевропейска система за признаване на професионалните и академичните дипломи 
ще улесни покриването на тези нужди и ще даде възможност за по-опростена трудова 
миграция в рамките на ЕС и извън него. Недостигът на работни места може да бъде запълнен 
по-ефективно, а неконтролираната миграция – по-добре управлявана. Отварянето на 
системата за трудова миграция за търсещите убежище може да помогне за ускоряване на 
интеграцията им в европейските икономики и общества. 
 

 

8. Препоръчваме Европейският съюз да разшири законодателството си, за да предостави 
повече правомощия и независимост на Фронтекс. Това ще ѝ позволи оперативна намеса във 
всички държави членки, така че да се гарантира защитата на всички външни граници на ЕС. 
Въпреки това ЕС следва да организира одити на процесите в организацията на Фронтекс, тъй 
като е необходима пълна прозрачност при работата на агенцията, за да се избегнат всякакви 
злоупотреби. 
 

Препоръчваме това, тъй като смятаме за неприемливо на Фронтекс да бъде отказван достъп 
до границите, особено в ситуации, в които се нарушават правата на човека. Искаме да 
гарантираме, че Фронтекс прилага европейското законодателство. Самата Фронтекс трябва да 
бъде контролирана и проверявана, за да се предотврати неуместно поведение в рамките на 
организацията.  
 

 

9. Препоръчваме Европейският съюз да организира, специално за икономическите мигранти, 
възможност за проучване на гражданите (за доказани умения, професионален опит и т.н.) в 
страната на заминаване; целта е да се определи кой отговаря на условията за влизане и 
работа в ЕС в зависимост от икономическите нужди/свободните работни места в 
приемащата страна. Критериите за проучване трябва да бъдат публични и достъпни за 
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всички. Това може да се осъществи чрез създаването на (онлайн) Европейска агенция за 
имиграцията.  
 

Препоръчваме това, защото по този начин не се налага хората да пресичат границата 
нелегално. Ще има контролиран поток от хора, влизащи в ЕС, което ще доведе до намаляване 
на натиска по границите. Същевременно това ще улесни запълването на свободните работни 
места в приемащите страни. 
 

 

10. Препоръчваме Европейският съюз да гарантира, че политиката на посрещане и 
съоръженията на всяка граница са еднакви, като се зачитат правата на човека и се гарантира 
безопасността и здравето на всички мигранти (например бременни жени и деца).  
 

Препоръчваме това, защото високо ценим справедливото и равноправно отношение към 
мигрантите на всички граници. Искаме да предотвратим прекалено дългият им престой по 
границите и претоварването на държавите членки от притока на мигранти. Всички държави 
членки трябва да са добре подготвени да ги посрещнат.  
 

 

Направление 2: ЕС като международен партньор  

 

Поднаправление 2.1 Търговия и отношения от етична гледна точка 

 

11. Препоръчваме ЕС да наложи ограничения върху вноса на продукти от страни, които 
допускат детски труд. За целта следва да се изготви черен списък на дружествата, който да 
бъде периодично обновяван в зависимост от текущите условия. Освен това препоръчваме 
да се осигури постепенен достъп до училищно образование на децата, които напускат 
пазара на труда и да се повиши чувствителността на потребителите към детския труд чрез 
информация, предоставяна по официални канали на ЕС като кампании и разкази. 
 

Препоръчваме това, защото осъзнаваме връзката между невъзможността за достъп до 
училищно образование и съществуването на детски труд. Чрез тази препоръка искаме да 
повишим нивото на осъзнатост на потребителите, да ограничим търсенето на продукти, за 
чието производство е използван детски труд, за да може в крайна сметка тази практика да 
бъде преустановена.  
 

 

12. Препоръчваме ЕС да установи партньорства с развиващите се страни като подпомага 
инфраструктурата им и споделя професионални умения в замяна на взаимноизгодни 
търговски сделки, за да им окаже съдействие в прехода към зелени енергийни източници. 
 

Препоръчваме това, за да се улесни преходът към възобновяеми енергийни източници в 
развиващите се страни чрез търговски партньорства и дипломатически споразумения. Това ще 
създаде добри дългосрочни отношения между ЕС и развиващите се страни и ще подпомогне 
борбата с климатичните промени. 
 

 

13. Препоръчваме ЕС да въведе задължителен екологичен показател, който да бъде указан на 
лицевата страна на всички продукти, предназначени за масовия потребител. Екологичният 
показател ще се изчислява на базата на емисиите от производството и транспортирането, 
както и на вредното съдържание въз основа на списък с опасни продукти. Екологичният 
показател следва да се управлява и наблюдава от орган на ЕС. 
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Препоръчваме това, за да се повиши осведомеността на потребителите в ЕС за отражението на 
продуктите, които купуват, върху околната среда. Екологичният показател ще бъде 
общоевропейски метод за отчитане, който лесно ще показва доколко природосъобразно е 
дадено изделие. Показателят трябва да включва QR код на гърба на продукта, който да 
предоставя допълнителна информация за неговото отражение върху околната среда.  
 

 

Поднаправление 2.2 Международни действия в областта на климата 

 

14. Препоръчваме Европейският съюз да приеме стратегия, за да бъде по-самостоятелен в 
производството на енергия. Да бъде създаден европейски орган, обединяващ 
съществуващите европейски енергийни институции, който да координира развитието на 
възобновяемите енергийни източници в зависимост от нуждите, капацитета и ресурсите на 
държавите членки, като зачита техния суверенитет. В изпълнение на тази стратегия 
институциите ще улеснят обмена на знания помежду си. 
 

Препоръчваме това, защото сегашната зависимост ни прави уязвими в ситуации на 
политическо напрежение с държавите, от които внасяме. Това се вижда от настоящата криза с 
електроенергията. Подобна координация обаче трябва да зачита суверенитета на всяка страна. 
 

 

15. Препоръчваме по-високи екологични стандарти за износа на отпадъци в ЕС и извън него, 
както и по-строг контрол и санкции за спиране на незаконния износ. ЕС следва да даде по-

голям стимул на държавите—членки да рециклират собствените си отпадъци и да ги 
използват за производство на енергия. 
 

Препоръчваме това, за да се спре вредното въздействие върху околната среда в случаите, 
когато някои страни се освобождават от своите отпадъци за сметка на други, особено когато 
това се прави извън всякакви природозащитни стандарти. 
 

 

16. Препоръчваме ЕС да насърчава по-решително провеждания екологичен преход, като си 
постави за цел да премахне опаковките, които замърсяват околната среда. Това предполага 
да се работи за намаляване им или да се насърчава използването на по-екологични 
опаковки. За да се подсигури адаптацията на по-малките предприятия, трябва да им се 
окаже помощ и възможности за преустройство. 
 

Препоръчваме това, защото трябва да ограничим използването на природни ресурси, особено 
на суровини извън ЕС. Освен това е нужно европейците да намалят вредното влияние върху 
нашата планета и нейния климат. Предоставянето на допълнителна подкрепа на малките 
предприятия е от решаващо значение, за да им се осигури възможност да се адаптират, без да 
увеличават цените си. 
 

 

17. Препоръчваме страните от Европейския съюз заедно да разгледат по-сериозно въпроса за 
ядрената енергия. Следва да се задълбочи сътрудничеството при преценката за използване 
на ядрената енергия и нейната роля в прехода към зелена енергия, който Европа трябва да 
осъществи. 
 

Препоръчваме това, защото ядреният въпрос не може да бъде решен от една държава. 
Понастоящем в половината от държавите членки има над сто реактора, а още толкова са в 
процес на изграждане. Тъй като споделяме обща електропреносна мрежа, произведеното от 
нея нисковъглеродно електричество е от полза за всички европейци и увеличава енергийната 
автономия на нашия континент. Наред с това незащитените ядрени отпадъци или евентуална 
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авария биха засегнали редица държави. Независимо какъв избор ще бъде направен – дали да 
се използва ядрена енергия или не, европейците трябва да го обсъдят заедно и да разработят 
стратегии с по-голяма степен на сходство, като зачитат националния суверенитет. 
 

 

 

 

Поднаправление 2.3 Насърчаване на европейските ценности 

 

18. ЕС трябва да бъде по-близо до гражданите. Препоръчваме ЕС да създаде и укрепи връзките 
с гражданите и местните институции, като например местните власти, училищата и 
общините. Следва да се предприеме такава стъпка, за да се увеличи прозрачността, да се 
достигне до гражданите и да се подобри комуникацията с тях относно конкретни 
инициативи на ЕС и общата информация за ЕС.  
 

Препоръчваме това, тъй като сегашната информация за ЕС не е достъпна в достатъчна степен 
за всички групи в обществото и не достига до обикновените граждани. Често тя е скучна, 
трудна за разбиране и не е удобна за ползване. Необходимо е това да се промени, за да се 

осигури на гражданите ясна представа за ролята и действията на ЕС. За да предизвика интерес, 
информацията за ЕС трябва да бъде по-лесно достъпна, мотивираща, вълнуваща и на 
ежедневен език. Нашите предложения са: посещения на политици от ЕС в училищата, 
използване на радио, подкасти, директна поща, преса, автобусни кампании, социални медии, 
местни граждански събирания и създаване на специална работна група за подобряване на 
комуникацията с ЕС. Тези мерки ще дадат възможност на гражданите да получават 
информация за ЕС, която не е пресята от националните медии. 
 

 

19. Препоръчваме по-активно участие на гражданите в политиката на ЕС. Предлагаме събития с 
пряко участие на гражданите, подобни на конференцията за бъдещето на Европа. Те следва 
да бъдат организирани на национално, местно и европейско равнище. За тези събития ЕС 
следва да осигури съгласувана стратегия и централизирани указания. 
 

Препоръчваме това, тъй като чрез подобни прояви на демокрация на участието ще се осигури 
точна информация за ЕС, както и ще се подобри качеството на политиките на ЕС. Събитията 
трябва да се организират с цел насърчаване на основните ценности на ЕС – демокрацията и 
гражданското участие. Тези събития ще дадат възможност на политиците да покажат, че за тях 
е важно гражданите да са наясно с актуалните процеси и да участват в тяхното развитие. 
Централизираните насоки ще предадат на националните и местните конференции стройна и 
единна форма.  
 

 

Направление 3: Силен ЕС в един мирен свят 

 

Поднаправление 3.1. Сигурност и отбрана 

 

20. Препоръчваме бъдещите „Обединени въоръжени сили на Европейския съюз“ да се 
използват предимно за целите на самоотбраната. Всякакви нападателни военни действия са 
изключени. На територията на Европа това означава капацитет за оказване на подкрепа по 
време на кризи, например при природни бедствия. Извън европейските граници това ще 
позволи разполагането на сили на определени територии при извънредни обстоятелства и 
изключително по силата на съответен правен мандат от Съвета за сигурност на ООН и 
следователно в съответствие с международното право. 
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Ако тази препоръка бъде изпълнена, тя ще позволи Европейският съюз да бъде възприеман 
като надежден, отговорен, силен и мирен партньор на международната сцена. Повишената му 
способност да реагира в критични ситуации както във вътрешен, така и във външен план, 
предполага и по-добра защита на основните му ценности. 
 

 

Поднаправление 3.2 Вземане на решения и външна политика на ЕС 

 

21. Препоръчваме за всички решения, които се вземат с единодушие, практиката да бъде така 
променена, че да се решават с квалифицирано мнозинство. Единствените изключения 
следва да бъдат приемането на нови членове в ЕС и промените в основните принципи на ЕС, 
както е посочено в чл. 2 от Договора от Лисабон и в Хартата на основните права на 
Европейския съюз. 
 

Това ще затвърди позицията на ЕС в света чрез представяне на единна позиция пред трети 
страни и ще ускори реакцията му като цяло и по-специално в кризисни ситуации. 
 

 

22. Препоръчваме Европейският съюз да разшири възможностите си за налагане на санкции на 
държави—членки, правителства, юридически лица, групи или организации, както и на 
физически лица, които не спазват неговите основни принципи, споразумения и закони. 
Наложително е да се осигури бързото въвеждане и налагане на вече действащите санкции. 
Санкциите срещу трети държави следва да бъдат пропорционални на действието, което ги е 
предизвикало, да бъдат ефективни и да се прилагат своевременно. 
 

За да бъде ЕС надежден и сигурен, той трябва да налага санкции на онези, които нарушават 
неговите принципи. Тези санкции следва да бъдат лесно и активно налагани и удостоверявани. 
 

 

Поднаправление 3.3 Съседни държави и разширяване 

 

23. Препоръчваме Европейският съюз да отпусне специален бюджет за разработване на 
образователни програми за функционирането на ЕС и неговите ценности. След това да бъде 
предложено на държавите—членки, които желаят, да ги включат в своите учебни програми 
(начални, средни училища и университети). В допълнение на студентите, които желаят да 
учат в друга европейска страна по програмата „Еразъм“, може да се предложи специален 
курс по ЕС и неговото функциониране. Студентите, които изберат този курс, ще получат 
предимство при разпределянето им по посочените програми „Еразъм“. 

 

Препоръчваме това, за да се засили чувството за принадлежност към ЕС. Това ще позволи на 
гражданите да се припознаят по-добре в ЕС и да разпространяват неговите ценности. Нещо 
повече, то ще подобри прозрачността по отношение на функционирането на ЕС, ползите от 
членството в него и борбата с антиевропейските движения. Това следва да възпира държавите 
членки да напускат ЕС. 
 

 

24. Препоръчваме ЕС да използва в по-голяма степен политическата и икономическата си 
тежест в отношенията си с други държави, за да не допуска двустранен икономически, 
политически и социален натиск върху определени държави членки. 
 

Препоръчваме това по три причини. На първо място, това ще засили усещането за единство в 
рамките на ЕС. Второ, еднозначният подход ще даде ясен, силен и бърз отговор, за да се 
избегне всякакъв опит на други държави да сплашват членките на ЕС и да провеждат 
репресивна политика срещу тях. На трето място, това ще укрепи сигурността на Съюза и ще 
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гарантира, че никоя държава-членка няма да се чувства изоставена или пренебрегната. 
Двустранните подходи разделят ЕС и това е слабост, която се използва от трети страни срещу 
нас. 
 

 

25. Препоръчваме Европейският съюз да подобри медийната си стратегия. От една страна, ЕС 
трябва да повиши видимостта си в социалните медии и активно да разпространява своето 
съдържание. От друга страна, ЕС следва да продължи провеждането на ежегодни 
присъствени конференции като Конференцията за бъдещето на Европа. Освен това 
препоръчваме ЕС да продължи с насърчаването на иновациите чрез популяризиране на 
достъпна европейска платформа за социални медии. 
 

Препоръчваме горното, тъй като чрез по-ангажиращ и ефективен инструмент за комуникация 
може не само да се достигне до младите хора, но и да се предизвика по-голям интерес и 
съпричастност сред европейските граждани. Събития като Конференцията за бъдещето на 
Европа следва да дадат на гражданите възможност за по-активно участие в процеса на 
вземане на решения и увереност, че гласът им се чува. 
 

 

26. Препоръчваме държавите—членки да се обединят около ясна визия и обща стратегия, за да 
хармонизират и укрепят идентичността и единството на ЕС, преди да позволят 
присъединяването на други държави. 
 

Препоръчваме това, тъй като смятаме, че е от съществено значение както да се укрепи ЕС, така 
и да се затвърдят отношенията между държавите—членки, преди да се обмисля 
присъединяване на други държави.  Колкото повече държави се присъединят към ЕС, толкова 
по-сложен ще става процесът по вземане на решения в рамките на ЕС; оттук и важността на 
това да се преразгледат процесите по вземане на решения, които се гласуват с единодушие. 
 

 

Направление 4: Миграцията от човешка гледна точка  

 

Поднаправление 4.1 Отстраняване на причините за миграцията 

 

27. Препоръчваме Европейският съюз да участва активно в икономическото развитие на 
страните извън Европейския съюз, от които има голям поток от мигранти. ЕС, с помощта на 
съответните органи (например местни неправителствени организации, местни политици, 
работници на терен, експерти и т.н.), трябва да търси начини за ефикасна и активна намеса 
по мирен път в страните с важни миграционни потоци, където предварително са договорени 
точните условия за сътрудничество с местните власти. Тези намеси трябва да имат осезаеми 
резултати с измерими последици. Същевременно осезаемите резултати и последици следва 
да бъдат ясно очертани, за да могат гражданите на ЕС да разберат политиката на помощ за 
развитие, провеждана от Съюза. В този смисъл действията на ЕС в областта на помощта за 
развитие трябва да станат по-видими. 
 

Препоръчваме това, защото въпреки че ЕС работи в посока международно развитие, той 
трябва да не спира да полага усилия и да инвестира в прозрачността и видимостта на 
политиката и действията, които предприема. 
 

 

28. Препоръчваме да се създаде обща европейска трудова рамка, като по този начин се 
хармонизират условията на труд в целия Съюз (например минимална заплата, работно 
време и др.). ЕС трябва да се опита да създаде основни общи стандарти за труда, за да 
предотврати миграцията на граждани, които напускат страните си на произход в търсене на 
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по-добри условия на труд. Като част от тези стандарти ЕС следва да засили ролята на 
синдикатите на транснационално равнище. По този начин той ще приеме вътрешната 
икономическа миграция (миграцията на гражданите на ЕС) за въпрос от решаващо 
значение.  
 

Препоръчваме това, защото установихме, че много хора в ЕС мигрират по икономически 
причини, тъй като има несъответствие в условията на труд в европейските държави членки. 
Това води до изтичане на мозъци от някои страни, което трябва да се избягва, за да могат 
държавите членки да запазят талантите и работната си сила. Въпреки че подкрепяме 
свободното движение на граждани, смятаме, че когато миграцията на граждани на ЕС между 
държавите членки е по неволя, тя се налага по икономически причини. Ето защо е важно да се 
създаде обща трудова рамка.  
 

 

Поднаправление 4.2 Човешки съображения  

 

29. Препоръчваме прилагането на съвместна и колективна миграционна политика в ЕС, 
основана на принципа на солидарността. Искаме да се съсредоточим върху проблема, 
свързан с бежанците. Общата процедура във всички държави—членки на Съюза следва да 
се основава на най-добрите практики и обичаи, които са се оказали успешни във всяка една 
от страните в Съюза. Тази процедура трябва да бъде проактивна и активно да се прилага 
както от националните органи, така и от администрацията на ЕС.  
 

Проблемът с бежанците засяга всички страни в ЕС. Понастоящем практиките в държавите са 
твърде разнообразни, което има отрицателни последици както за бежанците, така и за 
гражданите на Съюза. Ето защо е необходим съгласуван и последователен подход. 
 

 

30. Препоръчваме ЕС да увеличи усилията си за информиране и образоване на гражданите на 
държавите членки по темите, свързани с миграцията. Тази цел следва да бъде постигната, 
като децата бъдат обучавани по темите миграция и интеграция възможно най-рано, още от 
началното училище. Ако съчетаем това ранно образование с дейностите на 
неправителствени и младежки организации, както и с широки медийни кампании, ще 
постигнем целта си напълно. В допълнение следва да се използва широк набор от 
комуникационни канали – от брошури до телевизия и социални медии. 
 

Важно е да покажем на хората, че миграцията има и много положителни страни, като 
например допълнителна работна ръка. Искаме да подчертаем значението на повишеното 
осъзнаване на двата процеса, така че хората да разберат причините и последиците от 
миграцията, за да се премахне стигмата, породена от това да бъдеш възприеман като 
мигрант.  
 

 

Поднаправление 4.3 Интеграция  

 

31. Препоръчваме Директива 2013/33/ЕС относно минималните стандарти за приемане на лица, 
търсещи убежище, в държавите членки да бъде заменена със задължителен регламент на 
ЕС, който да се прилага еднакво във всички държави членки. Приоритет трябва да бъде 
подобряването на приемните съоръжения и настаняването. Препоръчваме създаването на 
специален орган за наблюдение от страна на ЕС за прилагането на регламента.  
 

Тъй като съществуващата директива не се прилага по еднакъв начин във всички държави—
членки. Трябва да се избягват условия като тези в бежанските лагери в Мория. Ето защо 
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препоръчаният регламент следва да се прилага и да има задължителни санкции. Органът за 
наблюдение трябва да е силен и надежден. 
 

 

32. Препоръчваме ЕС да подсигури посещаването на езикови и интеграционни курсове от всеки 
търсещ убежище и всеки бежанец по време на процедурата по разрешение за пребиваване. 
Курсовете трябва да бъдат задължителни, безплатни и да включват лична помощ при 
първоначалното интегриране. Те трябва да започват в рамките на две седмици след 
подаване на заявлението за разрешение за пребиваване. Освен това следва да се създадат 
механизми за стимулиране и санкции.  
 

Изучаването на езика, както и разбирането на културата, историята и етиката на страната на 
пристигане, е ключова стъпка към интеграцията. Дългото чакане в процеса на първоначална 
интеграция има отрицателно въздействие върху социалната асимилация на мигрантите. 
Механизмите за санкции могат да помогнат да се определи доколко мигрантите са склонни да 
се интегрират. 
 

 

Направление 5: Отговорност и солидарност в ЕС 

 

Поднаправление 5.1 Разпределение на миграцията  

 

33. Препоръчваме Дъблинска система да бъде заменена с правно обвързващ договор, който да 
гарантира справедливо, балансирано и пропорционално разпределение на търсещите 
убежище в ЕС въз основа на принципите за солидарност и справедливост. Понастоящем 
бежанците са длъжни да подават молбите си за убежище в държавата членка на ЕС, в която 
първо пристигат. Преходът към тази система трябва да бъде възможно най-бърз. 
Предложението на Европейската комисия за нов Европейски пакт за миграцията и 
убежището от 2020 г. е добро начало и следва да бъде приведено в правна форма, тъй като 
включва квоти за разпределение на бежанците между държавите членки на ЕС. 
 

Препоръчваме това, тъй като настоящата Дъблинска система не зачита принципите за 
солидарност и справедливост. Това налага голяма тежест върху държавите по границите на ЕС, 
където повечето търсещи убежище влизат за първи път на територията на съюза. Всички 
държави членки трябва да поемат отговорност за управлението на бежанските потоци. ЕС е 
общност на споделени ценности и трябва да действа в съответствие с тях.  
 

 

34. Препоръчваме ЕС да окаже подкрепа на държавите членки, за да обработват молбите за 
убежище по-бързо и в съответствие с общите стандарти. Освен това трябва да се осигури 
хуманитарно настаняване на бежанците. За да се намали тежестта върху страните на 
пристигане, препоръчваме бежанците да бъдат премествани в рамките на ЕС бързо и 
ефективно след първото им пристигане, за да може молбата им за убежище да бъде 
разгледана в друга част на ЕС. За тази цел е необходима финансова подкрепа от ЕС, както и 
организационна подкрепа чрез Агенцията на ЕС за убежището. Хората, чиито молби за 
убежище са били отхвърлени, трябва да бъдат изпратени обратно в страните им на произход 
по ефикасен начин – стига страната им на произход да се счита за безопасна. 
 

Препоръчваме това, тъй като понастоящем процедурите за предоставяне на убежище отнемат 
твърде много време и могат да се различават в отделните държави членки. Чрез ускоряване на 
процедурите за предоставяне на убежище бежанците прекарват по-малко време в центрове за 
временно настаняване в очакване на окончателното решение. Лицата, търсещи убежище, 
които са били допуснати, могат да бъдат интегрирани по-бързо в окончателната си страна на 
местоназначение. 
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35. Препоръчваме силна финансова, логистична и оперативна подкрепа от страна на ЕС за 
управлението на първия прием, който да води до възможна интеграция или до репатриране 
на незаконните мигранти. Бенефициенти на тази подкрепа да бъдат граничните държави от 
ЕС, които носят тежестта на миграционния поток. 
 

Препоръчваме силна подкрепа, тъй като поради географското си положение граничните 
държави в ЕС носят най-голямата тежест от притока на мигранти. 
 

 

36. Препоръчваме мандатът на Агенцията на ЕС за убежището да бъде разширен, за да 
координира и управлява разпределението на търсещите убежище в държавите—членки на 
ЕС, така че да се постигне справедливо разпределение. Справедливото разпределение 
изисква да се вземат предвид нуждите на търсещите убежище, както и логистичните и 
икономическите възможности на държавите - членки на ЕС, и техните нужди по отношение 
на пазара на труда. 
 

Препоръчваме това, тъй като един централизиран процес на координация и управление при 
разпределянето на търсещите убежище, който се приема за справедлив както от държавите—
членки, така и от техните граждани, не позволява възникването на хаотични ситуации и 
социално напрежение, като по този начин допринася за по-голяма солидарност между 
държавите—членки на ЕС. 
 

 

Поднаправление 5.2 Общ подход към убежището 

 

37. Препоръчваме или да се създаде надведомствена институция на ЕС, или Агенцията на ЕС в 
областта на убежището да придобие повече правомощия, за да се обработват молбите за 
убежище и да се вземат решения по тях въз основа на единни стандарти за целия 
Европейски съюз. Тя трябва да отговаря и за справедливото разпределение на бежанците. 
Тази институция следва също така да определи кои страни на произход са безопасни и кои 
не и да отговаря за връщането на отхвърлените кандидати за убежище.  
 

Препоръчваме това, тъй като настоящата политика в областта на убежището се характеризира 
с неясни отговорности и различни стандарти в отделните държави членки на ЕС. Това води до 
непоследователност в процедурите за предоставяне на убежище в ЕС. Освен това Агенцията на 
ЕС в областта на убежището понастоящем разполага само с „мека“ власт. Тя може само да 
съветва държавите членки по въпросите на убежището.  
 

 

38. Препоръчваме незабавното създаване на специализирани центрове за предоставяне на 
убежище за непълнолетни лица без придружител във всички държави—членки на ЕС. Това 
трябва да се направи, за да може при първа възможност непълнолетните да бъдат 
настанени и да им бъдат предоставени грижи в съответствие с техните конкретни нужди.  
 

Препоръчваме това, тъй като: 
1) Има вероятност много от непълнолетните да са травмирани (идващи от райони на 
конфликти). 
2) Различните деца имат различни нужди (според възрастта, здравословното състояние и т.н.). 
3) Ако тази препоръка бъде изпълнена, това ще гарантира, че уязвимите и травмирани 
непълнолетни лица ще получат всички необходими грижи при първа възможност. 
4) Непълнолетните са бъдещите европейски граждани и именно като такива те могат да имат 
положителен принос за бъдещето на Европа, ако получават подходящо отношение. 
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39. Препоръчваме да се създаде обща, прозрачна система за бърза обработка на молбите за 
убежище. Този процес следва да предвижда минимални стандарти и да се прилага еднакво 
във всички държави—членки. 
 

Препоръчваме това, тъй като: 
1) Ако тази препоръка бъде изпълнена, това ще доведе до по-бързо и по-прозрачно 
разглеждане на молбите за убежище. 
2) Ако не се ускори процесът на предоставяне на убежище, ще се стигне до незаконност и 
престъпност. 
3) Минималните стандарти, посочени в нашата препоръка, следва да включват зачитане на 
човешките права, здравето и образователните потребности на търсещите убежище. 
4) Изпълнението на тази препоръка ще осигури достъп до заетост и възможност за 
самоиздръжка, което ще е от полза за обществото на ЕС. Уреждането на трудовия статут 
предотвратява злоупотребите на работното място с лица, търсещи убежище. Това може само 
да допринесе за по-успешната интеграция на всички засегнати. 
5) Продължителният престой в центровете за предоставяне на убежище има отрицателни 
последици за психичното здраве и благосъстоянието на настанените в тях. 
 

 

40. Силно препоръчваме цялостно преразглеждане на всички споразумения и законодателни 
актове, уреждащи убежището и имиграцията в Европа. Препоръчваме също така да се 
възприеме подход за „цяла Европа“. 

 

Препоръчваме това, тъй като: 
1) От 2015 г. до днес всички действащи споразумения са неприложими, непрактични и вече не 
отговарят на целите си. 
2) ЕС трябва да бъде първата „агенция“, която да управлява всички други агенции и НПО, 
занимаващи се пряко с въпросите на убежището.  
3) Засегнатите държави членки са оставени до голяма степен сами да се справят с този въпрос. 
Отношението "à la carte" на някои държави—членки се отразява зле на единството на ЕС. 
4) Ново целево законодателство ще осигури по-добро бъдеще за всички лица, търсещи 
убежище, и ще доведе до по-обединена Европа. 
5) Пропуските в действащото законодателство водят до конфликти и дисхармония в цяла 
Европа и засилват нетърпимостта на европейските граждани към мигрантите. 
6) Едно по-твърдо и подходящо законодателство ще доведе до намаляване на престъпността и 
злоупотребите с настоящата система за предоставяне на убежище. 
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Приложение I: Как се изготвят препоръките? 

A. Обзор на сесия 3  

  

Сесия 

3 

Ден 1: 
Повторно събиране, 

подреждане по приоритети и 
започване на работа 

Ден 2. 
Преобразуване на насоките 
в окончателни препоръки 

Ден 3: 
Гласуване на окончателните 
препоръки 

Гласуване на 
окончателните 

препоръки 

Преобразуване на 
насоките в окончателни 

препоръки 

Приветствие и цели за 
уикенда 

Открит форум 1 

Четене и 
подреждане на 

насоките по 
приоритет 

Обратна връзка с други 
групи 

Изготвяне на окончателни 
препоръки 

Преобразуване на 
насоките в окончателни 

препоръки 

Пленарни 
заседания 

Открит 
форум 
1 

Работа в 
подгрупа 
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Б. Схема за изготвяне на препоръки  
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Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

В. Подробен процес на изготвяне на препоръките 

ПЕТЪК, 11.2.2022 г. 

Пленарно заседание 1 

Цел: Повторно събиране като панел и подготовка за сесия 3 

Приветствие; Даване на думата на гражданите; Актуална информация за платформата; Дневен 
ред за уикенда; Въведение в методиката на сесията 

Открит форум 1 

Цел: Подреждане на насоките по приоритет 

Прочитане на насоките и неформална дискусия в две фоайета (без осигурен превод); 
подреждане на насоките по приоритет чрез стикери; Всеки гражданин получи петдесет 
стикера (десет зелени за направление 1, десет червени за направление 2, десет сини за 
направление 3, десет жълти за направление 4, десет оранжеви за направление 5) и пристъпи 
към подреждане по приоритет на до десет насоки от направление.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Работа на подгрупа 1 

Направлени
е 5 

Отговорност 
и 
солидарнос
т в ЕС 

 

Поднаправл
ение 5.1 

Разпределе
ние на 
миграцията

Направление 

3:  

Силен ЕС в 
един мирен 
свят 

 

Поднаправлен
ие 3.1 

Сигурност и 
отбрана 

Направление 1 

Самостоятелно
ст и стабилност 

 

Поднаправлен
ие 1.1 

Автономия на 
ЕС 

Направлен
ие 4 

Миграцият
а от 
човешка 
гледна 
точка 

 

Поднапра
вление 4.1 

Интеграци
я

Направлени
е 2 

ЕС като 
международ
ен партньор 

 

Поднаправл
ение 2.2 

Междунаро
дни 
действия в 
областта на 
климата
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Цел: Начало на преобразуването на насоките в препоръки 

Събота, 12.02.2022 г. 

Работа на подгрупа 2 

цел 1: Преобразуване на насоките в препоръки 

Следва се същата методика, както при работата на подгрупа 1. 

Цел 2 Предоставяне/получаване на обратна информация на другите подгрупи от същото 
направление. 

Цел 3: Предоставяне/получаване на обратна информация от другите подгрупи от различни 
направления. 

Продължава същата методика, както досега. 

Цел 4 Изготвяне на окончателни препоръки 

В тази последна фаза беше направен опит да се обединят обратната информация от другите 
подгрупи и от проверката на фактите. Подгрупите изготвиха своите окончателни препоръки. 

Неделя, 13.02.2022 г. 

Открит форум 2 

Цел: Работа по ключовите послания за пленарното заседание на конференцията 

За да изготви ключовите послания групата от 20 представители от панела на пленарното 
заседание на конференцията работи и между сесиите. За тази цел те проведоха интервюта с 
другите участници, като се опитаха да уловят посланията на панела и да предадат 
заключенията му по достъпен начин. Ключовите послания трябваше да отразяват препоръките 
и техните обосновки. 

Пленарно заседание 2 

Цел: Препоръки за гласуването 

Инструкции, дадени на участниците: 

 

1) Натиснете бутон на таблета 

 

2 Сканирайте QR код, за да 
получите достъп до връзката 
от формуляра с препоръките 

 

3) Проверете личния си 
идентификационен номер 
(ПИН), който е на гърба на 
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от направлението таблета 

 

4 Въведете ПИН-а във 
формуляра 

 

 

5 Гласувайте с палец нагоре 
или надолу за всяка от 
препоръките във всяко 
направление и изпратете 

 

 

 

 

 

 

6 Приемат се препоръките, 
подкрепени с най-малко 70 
% вдигнати палци от 
подадените гласове. 
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Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

Приложение II: Входни данни от експертите и проверителите на факти в помощ на процеса 
по проверка на фактите 

Данните от експертите и проверителите на факти бяха координирани от така наречения 
„Knowledge and Information Centre – KICK“ (Център за знания и информация), съставен от 
членове на Общия секретариат и групата за обсъждане. Всеки път, когато участниците, 
фасилитаторите, наблюдателите или присъстващите експерти установяваха необходимост от 
изясняване на фактите, това бе съобщавано на KICK, който пренасочваше въпроса към 
съответния експерт и/или проверител на факти. 

На място и онлайн имаше различни експерти, които проследиха обсъжданията на подгрупите, 
за да могат да извършат проверка на фактите. Освен това на разположение имаше експерти от 
трите институции, които отговаряха на въпроси относно проверката на фактите в съответните 
им области на компетентност, по-специално по отношение на вече съществуващите 
регулаторни и други политически инструменти.  

Експертите и проверителите на факти бяха помолени да отговарят в много кратък срок чрез 
изпращане на възможно най-ясен текст, който да бъде предаден от фасилитатора на 
участниците след одобрение от KICK. Експертите, посочени по-долу, бяха на разположение, не 
всички получиха запитвания, а някои от тях можеха да предоставят данни по различните 
направления.  

Списък на експертите на място и онлайн: 

Експерти по направление 1: Самостоятелност и стабилност  

● Софи Ванхунакер, ръководител на катедрата по административно управление и 
професор „Жан Моне“ във Факултета по изкуства и социални науки (FASoS) на 
Университета в Маастрихт. 

● Мартин Плуим, директор „Диалози и сътрудничество в областта на миграцията“ в 
МЦРПМ.  

Експерти по направление 2: ЕС като международен партньор 

● Хайди Маурер, изследовател в отдела за електронно управление и администрация в 
Дунавския университет в Кремс.  

● Анна Херанс-Суралес, доцент по политически науки в областта на международните 
отношения, Факултет по изкуства и социални науки, Университет в Маастрихт. 

● Надя Дедикова, дипломат-писател, Зелена дипломация на ЕС. 
● Бернард Хукман, професор и директор на изследователска област „Глобална 

икономика“ в Център „Робер Шуман“ за авангардни изследвания, Европейски 
университетски институт във Флоренция.  

● Андреа От, професор по право на външните отношения на ЕС в Юридическия факултет 
на Университета в Маастрихт. 

● Волфганг Кьот, старши преподавател в Европейския институт по публична 
администрация. 

Експерти по направление 3: Силен ЕС в един мирен свят  

● Стивън Блокманс, директор на отдел „Изследвания“ в Центъра за европейски 
политически изследвания, професор по право и управление на външните отношения на 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
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ЕС в Амстердамския университет и главен редактор на “European Foreign Affairs 

Review”.  

● Майкъл Зинканел, заместник-директор на AIES. 
● Леонард Шует, докторант в проекта NestIOr „Кой ще живее вечно? Към една 

институционална теория за упадъка и смъртта на международните организации“, 

Университет Маастрихт. 
● Беата Хушка, доцент в университета Eötvös Loránd.  
● Джон О'Бренън, председател на катедра „Жан Моне“ по европейска интеграция и 

директор на Центъра за европейски и евразийски изследвания в Мейнуот.  

Експерти по направление 4: Миграцията от човешка гледна точка  

● Райнер Мюнц, гостуващ професор в Централноевропейския университет.  
● Райнер Баубьок, хоноруван професор в програмата „Глобално управление“ на Център 

„Робер Шуман“ за авангардни изследвания към Европейския университетски институт. 
● Талита Мортимър Дъбов, изследовател в рамките на Групата по миграция в UNU-

MERIT/ Маастрихтското висше училище по управление, Университет Маастрихт. 
● Мартин Плуим, директор „Диалози и сътрудничество в областта на миграцията“ в 

МЦРПМ.  
● Lalaine Siruno, доктор на науките, Училище по бизнес и икономика, Висше училище по 

управление в Маастрихт, Университет в Маастрихт. 
● Жером Виньон, съветник в Института „Жак Делор“. 

Експерти по направление 5: Отговорност и солидарност в ЕС 

● Виолета Морено-Лакс, професор по право в Лондонския университет „Кралица Мери“.  

● Филип Де Брюкер, професор и ръководител на катедра „Жан Моне“ по европейско 
право в областта на имиграцията и убежището в Института за европейски изследвания 
към Свободния университет в Брюксел. 

 

  

https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Приложение III: Други препоръки, които бяха разгледани от панела и не бяха приети 
 

 

Направление 1 Самостоятелност и стабилност  

 

Поднаправление 1.1 Автономия на ЕС 

 

Препоръчваме по искане на развиващите се страни да се изготвят интервенционни програми 
за икономическо развитие, основани на партньорства, съобразени с потребностите на всяка 
държава, и/или търговски споразумения, които да се прилагат след първоначално 
проучване на икономическия им потенциал, а след това да се предоставя икономическа 
подкрепа и да се осигурява професионално обучение. 

Препоръчваме това, тъй като то води до развиване на индустриална независимост чрез 
създаване на работни места, които подобряват цялостната ситуация/статус на миграцията; 
това ще помогне и за постигането на по-добри търговски споразумения в развиващите се 
страни. 
 

 

Направление 2: ЕС като международен партньор  

 

Поднаправление 2.1 Търговия и отношения от етична гледна точка 

 

Препоръчваме ЕС да включи разпоредби, задължаващи компаниите да контролират 
веригата си за доставки чрез периодично предоставяне на пълен (одиторски) доклад и да 
определи условия, които поощряват и ограничават вноса в съответствие с етичните 
критерии. В зависимост от големината си дружеството трябва да представи доклад за 
вътрешен и/или външен одит.  
 

Препоръчваме това, за да се разшири етичната перспектива в търговията с ЕС чрез 
наблюдение на дейността на компаниите по веригата на доставки в различните държави, като 
се насърчават компаниите да спазват етични критерии, свързани например с използването на 
опасни продукти, трудовите права и условия, евентуалното използване на детски труд и 
опазването на околната среда. Тази препоръка няма да се прилага за продукти, закупени 
онлайн директно от потребителя. 
 

 

Направление 3: Силен ЕС в един мирен свят 

 

Поднаправление 3.1 Сигурност и отбрана 

 

Препоръчваме настоящата европейска архитектура на сигурността да бъде преосмислена в 
посока по-работеща, ефективна и годна наднационална структура. Крайният резултат от 
това ще бъде създаването на „Обединени въоръжени сили на Европейския съюз“. Подобно 
развитие води до постепенна интеграция и последващо преобразуване на националните 
въоръжени сили. Обединяването на военните сили и възможности в целия Европейски съюз 
също би трябвало да насърчи трайната европейска интеграция. Създаването на Обединени 
въоръжени сили на Европейския съюз ще изисква и ново споразумение за сътрудничество с 
НАТО, както и с неевропейските държави—членки на НАТО. 
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Очакваме вследствие на тази препоръка военните структури в Европейския съюз да бъдат по-

рентабилни и способни да реагират и да действат при необходимост. В резултат на 
прилагането на такъв цялостен подход Европейският съюз следва да е в по-добра позиция за 
решителни и координирани действия в критични ситуации. 
 

 

Направление 4: Миграцията от човешка гледна точка  

 

Поднаправление 4.1 Отстраняване на причините за миграцията 

 

Препоръчваме ЕС да изготви протокол за действие във връзка с предстоящата бежанска 
криза, която ще възникне в резултат на кризата с климата. Като част от този протокол ЕС 
трябва да разшири определението за бежанци и лица, търсещи убежище, така че то да бъде 
всеобхватно и да включва хората, засегнати от изменението на климата. Тъй като голяма 
част от мигрантите няма да имат възможност да се върнат в страните си на произход поради 
тяхната необитаемост, друга част от протокола следва да гарантира, че институциите ще 
намерят нови начини за използване на засегнатите от изменението на климата райони, за да 
подкрепят мигрантите, които са напуснали тези територии. Например наводнените зони 
могат да се използват за създаване на ветроенергийни паркове. 
 

Препоръчваме това, защото всички ние сме отговорни за климатичната криза. Затова носим 
отговорност към най-засегнатите. Въпреки че не разполагаме нито с прогнози, нито с 
конкретни данни за бъдещите климатични бежанци, изменението на климата е нещо, което 
със сигурност ще засегне живота на милиони хора. 
 

 

Поднаправление 4.2 Човешки съображения 

 

Препоръчваме незабавното подобрение и финансирането на законни, хуманитарни пътища 
и транспортни средства за организирано придвижване на бежанците от кризисните райони. 
Следва да се създаде специализирана система за безопасност на европейските пътища (SER), 

която да се ръководи от специално създаден за тази цел орган. Тази агенция, създадена 
чрез законодателна процедура, ще бъде овластена със собствени специални правомощия, 
залегнали в правилника за дейността ѝ.  
 

Трафикът на хора и контрабандата са сериозни проблеми, които трябва да бъдат решени. 
Нашата препоръка със сигурност ще доведе до намаляване на подобни опасения.  
 

 

Поднаправление 4.3 Интеграция 

 

Препоръчваме въвеждането на европейска директива, която да гарантира, че в нито един 
жилищен район на отделните държави—членки не може да има повече от 30 % жители, 
които са граждани на трети страни. Тази цел трябва да бъде постигната до 2030 г., а за 
изпълнението й европейските държави членки трябва да получат подкрепа. 
 

Препоръчваме това, тъй като по-равномерното географско разпределение ще подобри 
отношението на местното население към мигрантите и следователно и интеграцията им. 
Процентът е заимстван от ново политическо споразумение в Дания.  
  



 

  

Панел 4 сесия 3-26 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

Приложение IV Групирани насоки 

 

Направление 1: Самостоятелност и стабилност  

 
1.1 Автономия на ЕС  

 

1. 1.1.1.1 насока: Всички европейски държави членки по принцип следва да въведат 
еврото, но за целта трябва да бъдат изпълнени критериите за присъединяване.  
 

2. 1.1.1.2 насока: Печалбите от спекулации с криптовалути трябва да се облагат с данък; 
Криптовалутите не трябва да се признават за официално платежно средство.  
 

3. Групиране на 2 насоки 

 

1.1.2.1 насока: Трябва да има стимули за производство в Европа и да се подкрепят 
европейските работници.  
1.1.11.1 насока: Предлагаме държавите от ЕС и, съответно, местните инвеститори да 
имат по-благоприятни условия за сключване на договори, отколкото чуждестранните 
такива, които се опитват да инвестират в Съюза.  

 

4. 1.1.2.2 насока: Храните от местни източници трябва да се препоръчват и подкрепят 
финансово.  
 

5. 1.1.3.1 насока: Спазването на стандартите на СТО следва да се удостоверява и 
санкционира от независими органи.  
 

6. Групиране на 3 насоки 

 
1.1.4.1 насока: Дружествата трябва да бъдат задължени да приемат обратно всички 
свои продукти.  
1.1.4.2 насока: Дружествата трябва да бъдат задължени да предоставят гаранция за 
своите продукти в продължение на 10 години и да осигуряват резервни части в 
продължение на 20 години. 
1.1.10.2 насока: В съответствие с обратната информация от Група 1 смятаме, че срок 
от 10 години гаранция / 20 години наличност на резервни части ще е от полза.  

 

7. Групиране на 4 насоки 

 

1.1.4.3 насока: Продуктите трябва да се обозначават с QR код по веригата на 
производство и доставка.  
1.1.10.1 насока: Предлагаме преди всичко да се създаде система от високи стандарти 
за продуктите от ЕС, която да се превърне в стандарт за всички вносни стоки.  
1.1.14.1 насока: ЕС трябва да има програма за отчетност на компаниите, която да ги 
насърчава да спазват законодателството по веригата за доставки и да не им позволява 
да възлагат услуги на външни изпълнители в страни, където работниците се 
експлоатират или не се работи по устойчив начин.  
2.1.2.1 насока: Схеми за сертифициране, които да информират потребителите за 
опазването на околната среда и условията на труд (например етични производствени 
методи/екологичен показател).  
 



 

  

Панел 4 сесия 3-27 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

8. 1.1.5.1 насока: Устойчивостта и етичните критерии трябва винаги да се вземат предвид 
в международните търговски споразумения.  
 

9. 1.1.5.2 насока: Следва да се въведат повече санкции и мита върху вноса от страни, 
които нарушават стандартите.  
 

10. 1.1.6.1 насока: Следва да се създадат повече партньорства в областта на технологиите 
и научноизследователската и развойна дейност с държави, които все още не са сред 
големите партньори (например Тайван, Африка, Латинска Америка).  
 

11. 1.1.6.2 насока: Следва да поддържаме и подкрепяме повече международни училища 
извън Европа; Европейските етични ценности трябва да се преподават в училище.  
 

12. 1.1.7.2 насока: Чрез разширяване на обществения транспорт следва да се намали 
зависимостта от автомобилите.  
 

13. Групиране на 3 насоки 

 

1.1.8.1 насока: Предлагаме да се предоставят субсидии от някакъв вид на 
производителите, работещи в областите, които са най-податливи на тази тенденция.  
1.1.8.3 насока: Предлагаме високо данъчно облагане на материалите, които се 
изнасят от Европейския съюз за употреба в други страни.  
1.1.8.4 насока: Въз основа на обратната информация, получена от Група 1, смятаме, 
че възможно решение е данъчното облагане на емисиите на CO2 от страна на 
транспортните компании.  

 

14. 1.1.8.2 насока: Предлагаме материалите/продуктите/стоките, които се изнасят от ЕС и 
след това се внасят обратно в ЕС, да се облагат с много високи данъци, за да не се дава 
основание за производство на стоки с материали от Съюза извън ЕС.  
 

15. 1.1.9.1 насока: Предлагаме производствените дейности, извършвани от определени 
дружества, да се върнат в страните на произход, вследствие на което голяма част от 
производството ще се върне в ЕС (това може да се насърчи чрез система за 
стимулиране на тези дружества, които възстановяват дейността си в Съюза).  
 

16. 1.1.9.2 насока: В съответствие с обратната информация от Група 1 смятаме, че е добро 
решение да се намали износът на ключови суровини, като тази мярка бъде ограничена 
само до тях, а не до всички категории материали като цяло. 
 

17. 1.1.12.1 насока: Предлагаме единни действия на равнище ЕС по отношение на 
преговорите за внос или износ.  
 

18. 1.1.13.1 насока: Във връзка с тази тема смятаме, че за да се демонстрира единство, 
европейското законодателство в ключови области, които през последните години 
придобиват все по-голяма гласност в държавите членки (аборти, права на ЛГБТК и др.), 
трябва да има предимство пред националното законодателство.  
 

19. Групиране на 2 насоки 

 



 

  

Панел 4 сесия 3-28 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

1.1.15.1 насока: Смятаме, че е необходимо да се помогне на тези страни да развият 
производствения си капацитет чрез европейски интервенционни програми.  
2.1.3.1 насока: Установяване на по-тесни връзки с развиващите се икономики, както и 
с други държави.  

 

20. 1.1.16.1 насока: Смятаме, че трябва да се създаде достъпна за всички платформа за 
търсене на работа в целия ЕС.  

 

 

1.2 Граници  

 

21. Групиране на 2 насоки 

 

1.2.3.1 насока: Фронтекс следва да поеме по-голяма отговорност за защитата на 
външните граници, като отговорността не трябва да е основно на националните 
държави. Служителите на Фронтекс могат да бъдат обучавани заедно с граничните 
служители в страните членки. Фронтекс може да си сътрудничи тясно и с Европол.  
1.2.11.1 насока: Препоръчваме на Европейския съюз да разшири законодателството 
си, за да предостави повече правомощия и независимост на Фронтекс. 
Същевременно обаче ЕС несъмнено трябва да наложи и по-строг контрол и да 
изисква пълна прозрачност при функционирането на Фронтекс, за да се избегнат 
злоупотреби. 

 

22. 1.2.7.1 насока: Трябва да има система за трудова миграция, която да се основава на 
реалните нужди в Европа; за модел може да служи системата в Канада. Също така за 
мигрантите в Европа следва да има и предложения за професионална квалификация, 
както и за културна и езикова интеграция.  
 

23. 1.2.7.2 насока: Частният сектор следва да получава повече стимули, за да запази 
производството си в ЕС и по този начин да предложи работни места за мигрантите.  
 

24. 1.2.9.2. насока: Специално за икономическите бежанци ЕС следва да организира в 
страната на заминаване възможност за проучване на гражданите (за умения, 
професионален опит и т.н.), за да се определи кой отговаря на условията за влизане и 
работа в ЕС. Критериите за проучване трябва да бъдат публични и достъпни за всички. 
Това може да се осъществи чрез създаването на (онлайн) Европейска агенция за 
имиграцията.  
 

25. 1.2.10.1 насока: ЕС трябва да гарантира, че политиката на всяка граница е еднаква, като 
се зачитат правата на човека и се гарантира безопасността и здравето на всички 
бежанци (например бременни жени и деца). По възможност в сътрудничество с 
Фронтекс. Ако дадена страна не спазва това, то ЕС следва да я накаже или дори 
временно да поеме контрол над част от нея, за да могат бежанците да пътуват 
безопасно през територията ѝ (нещо като „бяла транзитна зона“ за преминаване, а не 
за престой).  
 

26. 1.2.12.1 насока: ЕС следва да обезсмисли работата на НПО, като им попречи да 
действат самостоятелно. Самият ЕС има задължението да спасява човешкия живот и да 
действа хуманитарно. Неправителствените организации трябва да работят по поръчка 
на ЕС, а не самостоятелно.  



 

  

Панел 4 сесия 3-29 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

 

 

Направление 2: ЕС като международен партньор  

 

2.1 Търговия и отношения от етична гледна точка 

  

27. Групиране на 2 насоки 

 

2.1.1.1 насока: Сътрудничество с частния сектор и доставчиците в съответните страни, 
така че проблемът да бъде решен при източника.  
2.1.1.2 насока: Осигуряване на социални условия за децата, включително училищно 
образование, например чрез безплатно обучение, в страните, в които съществува 
детски труд.  

 

28. Групиране на 2 насоки 

 

2.1.2.2 насока: Наблюдение на търговския обмен между страните и следене за 
спазването на етичните ценности.  
2.2.5.3 насока: Засилване на сътрудничеството с държавите износителки, за да се 
гарантира, че те спазват екологичните и етичните стандарти и че техните продукти 
отговарят на европейските стандарти за безопасност (етикет CE, създаване на нов, по-

гъвкав и по-уважаван).  
 

29. 2.1.3.2 насока: Търговските споразумения с Китай да бъдат основани на международни 
споразумения и договори.  
 

30. Групиране на 3 насоки 

 

2.1.4.1 насока: Например чрез квоти за продукти, когато има недостиг.  
2.1.4.2 насока: Например, осигуряване на електроника и продукти от съществено 
значение в областта на здравеопазването/ваксините.  
2.1.4.3 насока: Осигуряване на собствено производство в ЕС на основни продукти в 
периоди на недостиг. 

 

31. Групиране на 3 насоки 

 

2.1.5.1 насока: Осигуряване на контрол, данъци и санкции срещу корупцията.  
2.1.5.2 насока: При търговия с държави, в които има корупция, е важно всички страни 
да разбират добре рамката на споразумението.  
2.1.5.3 насока: Търговските споразумения трябва да се спазват, когато се търгува с 
държави с корупция, така че парите да се разпределят съгласно споразумението.  

 

32. Групиране на 2 насоки 

 

2.1.6.2 насока: Гарантиране, че споразуменията в областта на околната среда се 
спазват от развиващите се страни и че ЕС подкрепя както споразуменията, така и 
развиващите се страни.  



 

  

Панел 4 сесия 3-30 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

2.2.3.4 насока: Улесняване на трансфера и обмена на зелени технологии в 
развиващите се страни (в рамките на търговски или дипломатически споразумения).  

 

33. 2.1.6.3 насока: Осъзнати потребители в ЕС.  
 

2.2 Международни действия в областта на климата 

 

34. 2.2.2.1 насока: По-строги мерки и контрол за ограничаване на износа, засилено 
сътрудничество между националните надзорни органи за борба с посегателствата 
върху околната среда.  
 

35. Групиране на 3 насоки 

 

1.1.7.3 насока: държавите—членки следва да рециклират по-добре отпадъците си и 
да ги използват за производство на енергия. Това може да бъде предмет на 
стимулиране и подкрепа от страна на ЕС.  
2.2.2.2 насока: Насърчаване на по-ефективната повторна употреба на отпадъците, 
включително за производство на енергия (биогаз).  
2.2.2.3 насока: По-високо ниво на рециклиране.  

 

36. 2.2.2.4 насока: Ограничаване на опаковките и подпомагане на малките предприятия да 
създават по-екологични опаковки (уреди).  
 

37. 2.2.3.1 насока: Създаване на единно пространство за европейските компании, което да 
им позволи да популяризират еко-отговорни продукти и услуги и да обменят знания.  
 

38. 2.2.3.2 насока: Създаване на европейски академичен консорциум, специално свързан с 
екологичните иновации. 

 

39. 2.2.3.3 насока: Изграждане на Европейски съвет по иновациите  
 

40. Групиране на 4 насоки 

 

2.1.6.1 насока: По-високо данъчно облагане на страните, които не спазват 
екологичните стандарти.  
2.2.4.1 насока: Данъчно облагане, пропорционално на условията 
(природосъобразност и трудово право) на производство.  
2.2.4.2 насока: Създаване на по-строги правила за санкциониране на компаниите, 
които използват тези практики.  
2.2.6.2 насока: Усъвършенстване на механизмите за данъчно облагане и премии, за 
да се да се постигне намаляване на вредните емисии.  

 

41. 2.2.5.1 насока: Увеличаване на дела на минералните руди и суровините, добивани в 
ЕС.  
 

42. 2.2.5.2 насока: Насърчаване на разработването на по-щадящи околната среда методи 
за добив.  
 



 

  

Панел 4 сесия 3-31 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

43. 2.2.6.1 насока: Въвеждане на мораториум върху потребяването на енергия от 
цифровите услуги и регулиране употребата им за особено енергоемки цели, които не 
са от решаващо значение, като например криптовалутите и НФТ. 
 

44. Групиране на 3 насоки 

  

1.1.7.1 насока: Производството на енергия в Европа трябва да се разшири и 
вътрешните ни ресурси да бъдат използвани по-пълноценно.  
2.2.7.1 насока: Разработване на допълнителни източници на възобновяема 
електроенергия (слънчева, вятърна, водна енергия, биогаз, произведен от отпадъци) 
в рамките на ЕС.  
2.2.7.3 насока: Създаване на европейски лидер в областта на производството на 
зелена електроенергия (зелена електроенергия Airbus).  

 

45. 2.2.7.2 насока: Поставяне началото на европейски дебат за ядрената енергия.  
 

46. 2.2.7.4 насока: Осигуряване на по-добър пренос на енергия в рамките на Европейския 
съюз (газопровод и други).  

 

 

2.3 Насърчаване на европейските ценности  

 

47. 2.3.1.1 насока: Преразглеждане на ценностите и нормите, за да се осигури 
съпричастност към идеята във всички държави членки.  

48. 2.3.2.1 насока: Прилагане на такъв вид процеси (Конференцията за бъдещето на 
Европа, в която участваме) на равнище ЕС.  
 

49. Групиране на 4 насоки 

 

2.2.1.1 насока: Въвеждане и утвърждаване на посредници между ЕС и местните 
институции.  
2.2.1.2 насока: По-пряка връзка с европейските граждани чрез специален канал 
(например чрез доклади, различни медии) за предоставяне на информация относно 
политиката на ЕС в областта на климата, както и за конкретни проекти и инициативи.  
2.2.1.3 насока: Публикуване на повече статистически данни за емисиите от 
различните сектори на ЕС и повишаване на тяхната видимост (например чрез 
гореспоменатия канал).  
2.3.2.2 насока: Препоръчваме ЕС да общува директно с европейските граждани чрез 
специален канал или отдел за комуникация. Информация за конкретни проекти и 
проведени инициативи.  

 

50. 2.3.4.1 насока: ЕС следва да осигури съвместни операции за сигурност по границите си 
в съответствие с принципите и ценностите на ЕС. Тоест да зачитаме правата на човека, 
независимо от това какво се случва по външните граници.  
 

51. 2.3.4.2 насока: ЕС следва да насърчава сътрудничеството между националните армии 
на различните страни членки и служителите на Европейския съюз.  
 

52. 2.3.4.3 насока: Препоръчваме ЕС да обезопаси границите си, като същевременно 
запази регулираната миграция.  



 

  

Панел 4 сесия 3-32 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

 

 

Направление 3: Силен ЕС в един мирен свят  

 

3.1 Сигурност и отбрана  

 

53. Групиране на 3 насоки 

 

3.1.1.1 насока: Препоръчваме създаването на европейска армия като допълващо звено 
към съществуващите стратегии и структури на НАТО.  
3.1.2.1 насока: Препоръчваме преструктуриране на настоящата (европейска) 
архитектура за сигурност и прехвърляне на съществуващите финансови ресурси към по-

ефективни военни формирования.  
3.1.3.1 насока: Препоръчваме бъдещите европейски въоръжени сили да се развиват и 
изграждат в координация с НАТО.  
 

54. 3.1.4.1 насока: Препоръчваме европейските въоръжени сили да се използват само за 
отбранителни цели и да не се допуска нападателно военно поведение.  

 

 

  



 

  

Панел 4 сесия 3-33 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

3.2 Вземане на решения и външна политика на ЕС  

 

55. Групиране на 2 насоки 

 

3.2.1.1 насока: Препоръчваме Европейският съюз да прекрати практиката за вземане на 
голяма част от решенията с единодушие и да я използва само за някои, малко на брой, но 
съществени и неналежащи въпроси.  
3.3.1.1 насока: Предлагаме начинът на вземане на решения в рамките на ЕС да бъде променен 
в посока всички решения да се вземат с квалифицирано мнозинство. След като тази промяна 
бъде направена, ЕС ще може да проучва молбите за присъединяване на нови държави и да ги 
подлага на гласуване с квалифицирано мнозинство.  

 

56. 3.2.1.2 насока: Освен това препоръчваме в изпълнение на насока 1 ЕС да утвърди 
демократичните си структури, като например ролята на Европейския парламент в тези 
процеси.  
 

57. Групиране на 5 насоки 

 

2.3.3.1 насока: Ние като граждани препоръчваме ЕС да създаде „каталог на глобите и 
ограниченията на членските привилегии“, за да се справи с нарушенията на ценностите или на 
други общи споразумения.  
2.3.3.2 насока: Ние като граждани препоръчваме ЕС да въведе санкции срещу държавите—
членки, които нарушават правата на човека. Държавите—членки трябва да са единни по 
отношение на санкциите.  
3.2.2.1 насока: Препоръчваме Европейският съюз да разшири възможностите за налагане на 
санкции на държави—членки или на трети държави, както и да гарантира, че тези санкции се 
прилагат.  
5.1.3.2 насока: (Финансови) санкции следва да се налагат на държавите членки на ЕС, които не 
спазват съществуващите правила и механизми за солидарност в областта на миграционната 
политика.  
5.2.1.1 насока: Препоръчваме конкретни и строги наказания/санкции срещу страните членки 
на ЕС, когато те нарушават правата на човека или върховенството на закона по време на 
процедурите за предоставяне на убежище. Например фондовете на ЕС да не да бъдат 
изплащани на държавите членки.  
 

3.3 Съседни държави и разширяване  

 

58. 3.3.1.2 насока: Предлагаме държавите—членки да определят заедно ясно общо 
виждане за бъдещето на Европа по отношение на разширяването на ЕС към други 
съседни държави.  
 

59. 3.3.2.1 насока: Предлагаме да се въведе европейско гражданско възпитание в 
държавите—членки, така че гражданите да имат повече познания за ЕС и неговото 
функциониране и да възприемат европейските ценности. Това европейско гражданско 
възпитание следва да бъде предложено от институциите на ЕС и след това прието в 
различните държави—членки. 
 

60. 3.3.2.2 насока: Предлагаме да развием присъствието на ЕС в социалните мрежи, най-

вече за да достигнем до по-младата аудитория, и да избягваме дезинформацията в 
медиите.  



 

  

Панел 4 сесия 3-34 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

 

61. 3.3.3.1 насока: Предлагаме ЕС да използва в по-голяма степен търговската си тежест в 
дипломатическите си отношения със съседните държави, за да не допуска двустранния 
натиск, оказван от тях върху някои държави—членки. 

 

  



 

  

Панел 4 сесия 3-35 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

Направление 4: Миграцията от човешка гледна точка  

 

4.1. Интеграция  

 

62. 4.1.1.1 насока: Препоръчваме ЕС да подкрепя финансово страните на произход за 
засилване на икономическото и политическото им развитие, но като винаги анализира 
всеки случай поотделно и взема предвид спецификата на всяка страна. Експертите 
следва да определят държавите, в които тези действия могат да бъдат осъществени, и 
да насочват действията, които ще бъдат предприемани на място. Необходимо е също 
така да се установи сътрудничество с неправителствените организации, работещи на 
място, за да се улесни насочването на помощта, тъй като те познават добре ситуацията 
и гражданите. 
 

63. 4.1.1.2 насока: Препоръчваме да се установи връзка между подкрепата за миграцията 
в страните на произход и политиките за разширяване на ЕС с граничните страни.  
 

64. 4.1.1.3 насока: Препоръчваме да се обърне внимание и на темата за миграцията 
между самите страни от ЕС, тъй като тя също се явява критичен въпрос.  
 

65. 4.1.2.1 насока: Препоръчваме ЕС да въведе модел, който да улеснява образованието и 
обучението на мигрантите, за да се насърчи завръщането им в страните на произход, 
като винаги се гарантира, че животът им не е в опасност там. Важно е те да бъдат 
обучавани, така че да се увеличат ресурсите на тези страни и да се защитят бежанците, 
като им се окаже подкрепа в процеса на усвояване на нови умения.  
 

66. 4.1.2.2 насока: Препоръчваме Европейският съюз да изготви общи изпити за всички 
държави в ЕС и извън него, което ще бъде от полза както за мигрантите, така и за 
самите държави.  
 

67. 4.1.2.3 насока: Препоръчваме да се работи по обща трудова рамка, за да се осигури 
стабилност в Европейския съюз.  
 

68. 4.1.2.4 насока: Препоръчваме Европейският съюз да инвестира в модел, подобен на 
"EURES", но насочен към трети страни.  
 

69. 4.1.3.1 насока: Препоръчваме да се работи по конкретен протокол за действие за 
борба с изменението на климата, който да разглежда въпроса от гледна точка на 
миграцията поради изменението на климата. 
 

70. 4.1.3.2 насока: Препоръчваме Европейският съюз да обсъди какво е и какво не е 
миграционна криза, предварително да определи критерии, които да позволят 
разграничаването на едната от другата и да се предприемат съответните действия.  

 

4.2 Човешки съображения  

 

71. 4.2.1.1 насока: Препоръчваме прилагането на обща миграционна политика в 
Европейския съюз.  
 

72. Групиране на 6 насоки 

 



 

  

Панел 4 сесия 3-36 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

4.1.4.1 насока: Препоръчваме да се работи за дестигматизация.  
4.2.1.2 насока: Препоръчваме в държавите—членки да се провеждат дейности, 
насочени към образование и повишаване на социалната осведоменост в областта на 
миграцията.  
4.3.3.2 насока: Трябва да се разпространяват историите на успеха на добре 
интегрирали се мигранти, най-добре не чрез кампании, а чрез събития, на които 
самите мигранти разказват своите истории.  
4.3.3.3 насока: Трябва да се обмисли как да се достигне до хората с отрицателно 
отношение към мигрантите.  
5.1.6.3 насока: Препоръчваме ЕС да увеличи усилията си за информиране и 
образоване на гражданите на ЕС по въпросите на миграцията и да прави ясно 
разграничение в образователните си кампании между различните категории 
миграция (редовна и нередовна, законна и незаконна, бежанци, лица, търсещи 
убежище, мигранти).  
5.2.7.2 насока: Органът, избран за целта от ЕС, следва да предоставя точната 
информация на държавите членки, за да се запознаят гражданите с културата и 
етиката в страната на произход на мигрантите, търсещи убежище. За тази цел следва 
да се използват медиите.  

 

73. Групиране на 5 насоки 

 

1.2.5.1 насока: Трябва да има по-добра и по-засилена комуникация с мигрантите в 
страните им на произход и в транзитните страни, където действат трафикантите на 
хора.  
1.2.8.1 насока: Трябва да се подобри образованието и комуникацията с 
потенциалните мигранти в страните на произход. Следва да се използва широк набор 
от комуникационни канали – от брошури до телевизия и социални медии.  
1.2.9.1 насока: Препоръчваме ЕС да информира в страната им на произход 
гражданите, които търсят по-добър живот (т.е. не са бежанци от война) за реалността 
в новата страна (управление на очакванията). ЕС трябва също така да инвестира в 
инфраструктурата в страната на заминаване и в качеството на живот на хората, които 
искат да избягат.  
4.2.2.1 насока: Препоръчваме разработването на обща и координирана 
информационна политика в ЕС, насочена към страните на произход на хората, които 
могат да станат жертви на трафиканти.  
5.1.6.4 насока: Препоръчваме ЕС да положи повече усилия за насочване и 
контролиране на бежанските потоци. Така например ЕС следва да се старае 
бежанците да бъдат съветвани при бягство относно реалистичните шансове за прием, 
съответните закони, правила и процедури за влизане в ЕС и алтернативните 
възможности.  

 

74. 4.2.2.3 насока: Препоръчваме изграждане на законни, хуманитарни пътища и 
транспортни средства за организирано придвижване на бежанците от кризисните 
райони. В същото време е необходимо да се установят критерии, които да позволяват 
проверка доколко пристигането им в Европейския съюз е оправдано. Списък с 
приоритетни действия. 
 

75. 4.2.2.5 насока: Препоръчваме да се постави по-голям акцент върху активната борба с 
контрабандата на хора. Укрепване на международната сигурност и разузнаването в 
тази област. Увеличаване на финансирането за институции като Европол и други 



 

  

Панел 4 сесия 3-37 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

агенции. Необходимост от специализирани институции, които да се занимават с 
контрабандата на хора през границите.  
 

76. 4.2.3.1 насока: Препоръчваме да се предприемат действия на глобално равнище, а не 
само на равнище ЕС. Сътрудничество с държави от цял свят. Мрежа от добре 
функциониращи центрове, в които условията са добри, където хората да пребивават за 
кратък период от време и да получават конкретна помощ с цел бърза интеграция и 
започване на нов живот.  

 

 

  



 

  

Панел 4 сесия 3-38 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

4.3. Отстраняване на причините за миграцията  

 

77. Групиране на 2 насоки 

 

4.3.1.1 насока: Във всички страни е необходимо да се осигури тясна индивидуална 
подкрепа за мигрантите по време на интеграцията.  
4.3.1.2 насока: На мигрантите трябва бързо да се предлагат езикови курсове.  

 

78. 4.3.1.3 насока: Не трябва да има повече „гета“; мигрантите трябва да живеят на 
принципа на разпределението. В частност трябва да се подобри съотношението в 
училищата. Опитът от неуспешната интеграция на ромите следва да бъде отчетен; 
следва да се извлекат поуки.  
 

79. 4.3.1.4 насока: Бежанците трябва да получават съдействие да се установят там, където 
имат подходящи възможности за работа. За тази цел трябва да се създаде платформа, 
чрез която да се изготвят и съпоставят профилите на квалифицираната работна ръка 
сред бежанците и търсенето на такива работници в региона.  
 

80. 4.3.2.2 насока: В ЕС следва да се прилагат следните единни изисквания за законна 
миграция: Езикови умения на целевия език или на английски език на ниво B 1 или B 2 
при влизане или задължителни езикови курсове след влизане + професионална 
квалификация за позиции, от които има очевидна нужда в ЕС (квалификацията трябва 
да бъде удостоверена) + лична декларация относно целта и предполагаемата 
продължителност на миграцията. 
 

81. 4.3.3.1 насока: Трябва да се създават възможности за лични срещи.  
 

82. Групиране на 4 насоки 

 

4.3.4.1 насока: Условията за живот и настаняване на мигрантите трябва да се 
подобрят драстично.  
4.3.4.2 насока: Мигрантите трябва да разполагат с възможността да подават 
оплаквания за лоши условия на живот и настаняване.  
5.2.7.1 насока: Препоръчваме още при пристигането на лицата, търсещи убежище, да 
се създаде общоевропейска програма, която да ги информира за реалните 
възможности за заетост и настаняване.  
5.2.9.1 насока: Смятаме, че трябва да се прилагат програми за подпомагане на 
търсещите убежище, включително да им се отпускат субсидии, за да им се помогне да 
се асимилират или интегрират. С акцент върху жилищното настаняване и 
образование.  

 

 

Направление 5: Отговорност и солидарност в ЕС  

 

5.1 Разпределение на миграцията  

 

83. Групиране на 4 насоки 

 



 

  

Панел 4 сесия 3-39 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

1.2.4.1 насока: Процедурите за обработка на молбите за миграция следва да бъдат 
ускорени.  
4.2.2.4 насока: Препоръчваме ускоряване на процедурите за предоставяне на 
убежище. Осигуряване на безопасно завръщане в страната на произход, ако 
съществува реална необходимост от изпращане на лицето обратно. Обезпечаване 
сигурността на мястото, където изпратеното лице трябва да се върне. Проверка дали 
лицето иска да бъде връщано обратно, безопасно ли е за него, при какви условия се 
връща? Необходимо е да се установи наличието на възможност за интеграция, за да 
не се изпращат хора, които не искат да се завръщат в страната си на произход.  
4.3.2.1 насока: Процедурите за обработка на молбите за убежище следва да бъдат 
ускорени. Качеството на процедурите за проверка обаче трябва да остане 
гарантирано. Поради това на разположение на властите трябва да бъде предоставен 
по-голям брой служители. ЕС следва да се поучи от ефикасните процедури за 
проверка в САЩ.  
5.1.1.1 насока: Страните, в които пристигат бежанците (страните на пристигане), 
трябва да получат по-голяма подкрепа, за да могат да обработват молбите за 
убежище бързо и ефективно. Страните на пристигане също трябва да бъдат 
подпомагани, за да бъдат в състояние да осигурят подходяща инфраструктура за 
настаняване на търсещите убежище. Тази задача и нейното координиране следва да 
се поемат от институция на ЕС, например (бъдещото) Министерство на миграцията на 
ЕС.  

 

84. Групиране на 8 насоки 

 

1.2.6.1 насока: Дъблинската система трябва да бъде реформирана, а мигрантите да 
бъдат разпределени по-равномерно между европейските държави членки в 
зависимост от капацитета и икономическите показатели на приемащите страни.  
4.2.2.2 насока: Препоръчваме преразглеждане на Дъблинската конвенция. Повече 
действия на европейско ниво, а не на ниво държави—членки.  
5.1.1.2 насока: Молбите за убежище следва да се разглеждат директно на ниво ЕС, а 
не на ниво държави членки. 
5.1.2.1 насока: Трябва да се намери формула за разпределяне на бежанците (както 
тези, които са получили убежище, така и тези, които не са) между държавите—членки 
на ЕС, като се вземат предвид индивидуалните условия и (финансовите) възможности 
на всяка отделна членка на ЕС.  
5.1.3.1 насока: Трябва да се въведат и прилагат квоти, които да определят броя на 
бежанците за всяка държава—членка на ЕС – въз основа на (финансовите) ѝ 
възможности.  
5.2.2.1 насока: Препоръчваме да се създадат единни правила и критерии относно 
процедурите за предоставяне на убежище в ЕС.  
5.2.5.2 насока: Смятаме, че Дъблинското споразумение вече не е практично или 
полезно по отношение на интеграцията. Новите пактове или споразумения трябва да 
включват планирана и приемна интеграция. То вече не е подходящо за целта, 
остаряло е и принципите му предполагат, че търсещите убежище трябва да се 
оправят сами. Дъблинското споразумение не само че не може да бъде изменяно, но 
и трябва да бъде изцяло заменено.  
5.2.8.1 насока: Препоръчваме създаването на стабилна правна рамка, която да 
позволява справедливо и равноправно разпределение на кандидатите за убежище и 
молбите за убежище. Трябва да се въведе по-надеждна система, посредством която 
държавите—членки да получават указания от ЕС.  

 



 

  

Панел 4 сесия 3-40 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

85. 5.1.6.1 насока: Препоръчваме координацията между европейските агенции да бъде 
по-добра, за да се постигне справедливо разпределение на търсещите убежище и 
бежанците (= незаконна миграция) в държавите—членки на ЕС.  
 

86. 5.1.6.2 насока: Препоръчваме ЕС да работи проактивно и дългосрочно по кризисните 
процедури и да не предприема действия само в случай на бежански потоци, 
пристигащи на границите на държавите—членки на ЕС.  
 

87. 5.1.7.1 насока: Препоръчваме на страните, които са особено засегнати от незаконната 
миграция, да бъдат предоставени повече средства и оперативна подкрепа. Размерът 
на вноските на отделните държави—членки следва да се определя по обективни 
критерии (например БВП, брой на жителите и др.), а ЕС следва да проучи 
възможностите за набиране на средства на финансовите пазари (капиталовите пазари), 
за да финансира споделянето на тежестта (и по този начин да насърчи например 
проектите за интеграция, грижата за бежанците и др.).  
 

88. 5.1.7.2 насока: Трябва да се обръща по-голямо внимание на мнението на гражданите 
на ЕС и да се положат повече усилия за постигането на съгласие и одобрение сред 
гражданите на ЕС по такава важна тема като миграцията. 
 

89. 5.1.8.1 насока: Препоръчваме миграционната политика на държавите членки по 
отношение на редовната имиграция да се либерализира и да улеснява достъпа.  

 

5.2 Общ подход към убежището  

 

90. 5.2.3.1 насока: На бежанците, за които е много вероятно да получат право на убежище 
в ЕС, следва да се предостави опростен достъп до процедурите за предоставяне на 
убежище, например директно в родните им страни.  
 

91. Групиране на 3 насоки 

 

5.2.2.2 насока: Препоръчваме създаването на институция на високо равнище в ЕС, 
която да се занимава с въпросите, свързани с убежището, и която да гарантира, че те 
се изпълняват последователно и законосъобразно Тази институция следва да 
определи кои страни на произход да се считат за „сигурни“ и кои за „несигурни“.  

5.2.3.2 насока: Препоръчваме учредяването на институция на по-високо равнище на 
ниво ЕС или като втори вариант Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището да придобие повече правомощия. Подобна институция на високо 
равнище следва да има възможност да разглежда молбите за убежище еднакво в 
целия ЕС.  
5.2.11.1 насока: Препоръчваме учредяването на централизирана организация, която 
да управлява всички въпроси, свързани с имиграцията в областта на убежището. 
Следва да се учреди представителна организация, която да разполага с достатъчно 
ресурси. Следва да има централна организация, която да наблюдава, координира и 
управлява всички.  

 

92. 5.2.5.1 насока: Смятаме, че търсещите убежище трябва по-уеднаквено и организирано 
да бъдат пълноценно интегрирани.  
 



 

  

Панел 4 сесия 3-41 

 

Европейски граждански панел 4: ЕС по света/миграция. 

93. 5.2.6.1 насока: Препоръчваме да се създаде нов пакт/правна рамка, която да отразява 
времето, в което живеем. Проблемите на интеграцията следва да се разглеждат нагоре 
по веригата, тъй като трябва да се решават на ранен етап.  
 

94. 5.2.10.1 насока: Препоръчваме всяка държава членка на ЕС да прилага еднакво 
процеса на оценяване/квалификация, като използва всички съвместни ресурси.  
 

95. Групиране на 3 насоки 

 

5.2.12.1 насока: Следва да се създаде специален център или центрове за посрещане 

нуждите на уязвимите непълнолетни лица без придружител и на сираците веднага 
след пристигането им в ЕС.  
5.2.12.2 насока: Препоръчваме на непълнолетните да се предоставят специални 
образователни и здравни програми при първа възможност.  
5.2.12.3 насока: Препоръчваме да се създадат служби за приемна грижа, които да 
подпомагат обгрижването на непълнолетни без придружител. Това трябва да стане в 
кратки срокове. На приемните семейства, изявили желание, трябва да се предостави 
подкрепа. 
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