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1. Ръководни принципи на процеса на организация на 

панела 
 
Целият процес на организация на панела беше разработен така, че да отговаря на указанията 

в Насоките за националните граждански панели в контекста на Конференцията за бъдещето 

на Европа. По-конкретно: 

• Цел:  

Всички поканени да участват в панела попълниха въпросник за участие, в който се 

посочват целите на проекта, с конкретни препратки към Конференцията за бъдещето 

на Европа, обхванатите теми и методите на участие. 

• Прозрачност: 

Всички материали за представянето на инициативата бяха предоставени на 

участниците по различни начини, като винаги се посочваше официалният уебсайт на 

конференцията и материалите бяха изпращани по електронна поща до всички 

участници. 

• Приобщаване: 

Поканата за участие беше отправена по различни начини, като например: покана по 

електронна поща до общността на SWG , както и разпространение на линковете за 

попълване на формуляра за кандидатстване чрез Twitter и Linkedin. Това е генерирало 

общо над 400 преглеждания на формуляра за кандидатстване и 245 заявления. 

Подборът на участниците (на случаен принцип) беше такъв, че да се гарантира 

включването на хора от различен пол, възраст, социален произход, място на 

пребиваване и занятие. 

• Представителност: 

Въпреки че размерът на извадката не е представителен в статистически смисъл, 

механизмът за съставянето ѝ е разработен така, че да се постигне максимална 

хетерогенност сред участниците, за да се възпроизведе представителен образ на 

целевата аудитория. 

• Информация: 

На всички участници беше предоставена обширна информация както за 

конференцията, така и за обсъжданите по време на дискусията теми. В уводната част 

целите и условията на проекта бяха повторени в съответствие с принципите за 

неутралност и изчерпателност. На всички участници беше дадена възможност да 

поискат повече информация и подробности за събитието чрез преките телефонни 

номера на ръководителите на проекти на SWG. 

• Групи за обсъждане: 

Основната цел на целия процес беше формулирането на конкретни препоръки, 

отправени към Европейския съюз, широко споделяни от участниците. Работният 

подход и начинът, по който бяха ръководени групите, доведоха до процес, 

съсредоточен върху събирането на мнения от участниците, тяхното обработване и 

синтезиране, както и тяхната проверка и валидиране от самите групи чрез последваща 

работна сесия. 

• График: 

По време на работните сесии беше създадена спокойна атмосфера, която даде на 

участниците достатъчно време да проучат въпросите, които са били поканени да 

обсъдят, да изразят мненията си и да изслушат тези на другите. По същата причина 

беше решено двете основни групи да бъдат разделени на две подгрупи. Работата 

също така беше разпределена в два дни, за да се даде възможност за избистряне на 

аргументите. 
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• Последващи действия:  

В последния ден от работата всички групи участваха в процеса на проверка и 

валидиране на първата редакция на препоръките, изготвени на първия етап от 

работата. След като докладът за резултатите беше предаден на отдела по европейски 

политики на председателството на Съвета на министрите и съответното разрешение 

беше получено, окончателният вариант на препоръките беше споделен с всички 

участници в групата. Във всички случаи участниците бяха приканени да продължат да 

следят дейностите на конференцията чрез уебсайта и актуализациите, които ще бъдат 

публикувани. 

• Интегритет: 

Целият работен процес беше проведен при пълна независимост от SWG в 

съответствие с полученото задание. Отделът за европейски политики на 

председателството на Съвета на министрите беше постоянно информиран за 

различните стъпки на инициативата и за постигнатите резултати. 

• Неприкосновеност на личния живот: 

Неприкосновеността на личния живот на участниците беше изцяло гарантирана. За да 

бъдат допуснати до панела, всички кандидати трябваше да подпишат изискваното от 

закона информирано съгласие. 

• Оценка: 

В края на процеса на всички участници беше изпратен въпросник за оценка на тяхното 

участие, резултатите от който са обобщени в настоящия доклад. 

 

2. Процедури за подбор и ангажиране на участниците 
 
Подбор 

Целта на етапа на комуникация преди проявата беше да се намерят най-малко 50 италиански 

граждани, които проявяват интерес към участие в инициативата. 

За тази цел беше създаден кратък формуляр за самостоятелно кандидатстване: въпросник, 

който трябва да бъде попълнен онлайн на платформата на SWG, в който всички 

заинтересовани от участие в инициативата биха могли да кандидатстват, като посочат 

минималните данни, необходими за включването им в групите, от които се избират участници 

на случаен принцип. Необходими условия за участие бяха наличието на интернет връзка, 

устройство, оборудвано с микрофон и видеокамера, както и подписването на Хартата на 

конференцията. 

Формулярът за кандидатстване беше разпространен чрез социалните мрежи от акаунтите на 

SWG. За тази цел бяха публикувани шест поста в Twitter и един в Linkedin със следните 

резултати: 

 
Социална мрежа 

Дата 
Брой 

преглеждания 

Достъп до линка със 
заявлението за 
кандидатстване 

Twitter 6 поста  
между 8 и 10 март 

889 31 

 

Linkedin 

1 пост 

на 8 март 
410 2 5 
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В същото време членовете на общността на SWG бяха поканени да кандидатстват в 

съответствие със стратегия за покана, насочена към гарантиране на максимална 

представителност на италианското население, не само по отношение на социално-

икономическите характеристики, но и по отношение на идеи, културни насоки и ценности. 

Кандидатурите бяха подадени между 8 ч. на 8 март и 16 ч. на 10 март 2022 г., което доведе 

до общо 420 преглеждания на формуляра за кандидатстване и 225 попълнени заявления. 

Общо 140 души са отговаряли на условията, от които 70 са били избрани по критерий, насочен 

към осигуряване на балансирано участие от гледна точка на пол, географско разпределение, 

възраст и образователна степен. 

В процедурата за подбор на кандидати се обръща особено внимание на принципа на 

равновероятност за подбор сред участниците, като процедурите се основават на критерий за 

условна случайност. 

Жребийният принцип на подбора е основен елемент на проекта, за да се гарантира 

справедливост в процеса на достъп. В духа на инициативата обаче беше важно да се въведе 

стратегия не само за включване на възможно най-голям брой субекти, но и за гарантиране на 

максимална разнородност на субектите, за да се насърчи максимално приобщаване. 

 

В обобщение, разпределението на отговарящите на условията за участие е следното:  

 

 

След като 70-те кандидати бяха избрани, точно преди събитието те получиха телефонни 

обаждания, за да потвърдят своето участие. Напомнянето беше направено от центъра за 

връзка CATI на SWG. Общо в края на този етап бяха регистрирани 59 участници, които 

потвърдиха, че ще участват. От тях 55 взеха активно участие в панела. 

  



 

 5 

Социалният и възрастовият състав на панела са, както следва: 

 

Накратко, това са резултатите от процеса на подбор: 
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Комуникационни материали 

За да се гарантира висока степен на мотивация и участие от самото начало на ангажимента, 

на всички участници бяха предоставени следните материали: 

• Презентации на Конференцията за бъдещето на Европа и на националните 
панели. 

• Харта на Конференцията за бъдещето на Европа. 
• Темите, които ще бъдат обсъждани по време на панелите. 
• Техническата и организационната информация, необходима за участие. 

 

3. Организация на панелите 
 

За да се увеличи максимално участието на хората с трудови ангажименти, панелът беше 

структуриран в два последователни половин дни, включително един официален празник, в 

съответствие със следния график: 

• 11 март, петък, от 16,00 до 20,00 ч. 

• 12 март, събота, от 10,00 до 12,00 ч. 

От една страна, това решение имаше за цел да улесни участието на работещите в 

инициативата, а от друга страна, да облекчи натоварването от участието, като по този начин 

насърчи по-голямо внимание и ангажираност, както и по-задълбочено обсъждане на 

представените въпроси и предложения. 

Участниците в дискусията имаха достъп до двете работни сесии чрез платформата 

GoToMeeting и бяха разделени на 4 групи (по две за всяка тематична област), водени от 

модератор на SWG и с присъствието на стенограф, който да изготви протокол от 

изказванията. Модераторите ръководиха групите по две различни дискусионни направления 

(по една за всяка тематична област), като целта беше да се включат възможно най-много 

участници и да се гарантира подход, основан на максимално приобщаване и неутралност. 

 

 

4. Работна програма 
 

Първа сесия (петък, 11 март 2022 г.) 

• 15,00 ч. — Откриване на връзката и възможност за участниците да се свържат с 
платформата, както и да проверят функционирането на своите аудио и видео системи 

• 16,00 ч. — Въведение от модератора: представяне на причините за инициативата и 
структурата на работата 

• 16,15 ч. — Разпределяне на участниците по групи въз основа на предпочитанията, 
посочени на етапа на кандидатстване 

• 16,20 ч. — Начало на диксусията 
• 20,00 ч.  — Край на сесията 
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Втора сесия (събота, 12 март 2022 г.) 

• 10,00 ч. – Възобновяване на работата с прочитане на резултатите от работата през 
първия ден 

• 10,15 ч. – Продължение на дискусията, мнения и коментари от участниците 
• 12,00 ч. – Приключване на работата 
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5. Събрани препоръки 
 

По-силна икономика, социална справедливост и 

работни места 
 

1. Преодоляване на производствения модел на 20-и век 
 

Според участниците в панела последните световни събития (пандемията от COVID-19 и 

конфликтът между Русия и Украйна) убедително доказват достигането на предела на 

настоящия европейски производствен модел и извеждат необходимостта от преразглеждане 

на подход, който много от тях описват като „присъщ на двадесети век“. 

Свидетелствата за зависимостта на Европа от енергия и храни, купувани от държави извън 

Европейския съюз, както и откритието (по време на пандемията), че не сме в състояние сами 

да произведем количеството медицински изделия и ваксини, необходими за борба с 

разпространението на вируса, сами по себе си водят до усещането за фундаментална 

слабост в нашата икономическа система, произтичаща от липсата на самодостатъчност. 

В същото време е налице ясното разбиране, че една по-силна икономика, способна да 

създава работни места в контекста на социална справедливост, трябва да има силни 

технологични предимства. За да се постигне това, от съществено значение е да се подкрепи 

такава образователна система, която е все по-съсредоточена върху предметите в областта 

на науките, технологиите, инженерството и математиката. 

Технологичните иновации, устойчивата енергия, но също и туризмът и културата се 

оказват три основни направления за развитието на европейската икономика на бъдещето, със 

специален акцент върху поддържането на основното производство, за да се избегне рискът 

от прекомерна зависимост от държави извън ЕС за доставки на основни продукти и суровини. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Ефективен подход към изменението на климата и алтернативните 

енергийни източници. 

2. Инвестиране в икономика, основана на туризма и културата, 

включително многобройните малки дестинации в Европа. 

3. Съсредоточаване върху технологиите и иновациите като двигатели на 

растежа. 

4. Намаляване на зависимостта от други държави по отношение на 

суровините, енергийните източници и селското стопанство. 

5. Насърчаване на младите хора да изучават научни дисциплини. 
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2. Генеративно и приобщаващо законодателство за производството 
 
Преодоляването на икономическата организация от 20-и век изисква също така 

преразглеждане на правилата и процедурите за регулиране на стопанската дейност. В тази 

посока има четири препоръки, които имат обща логика: от една страна, опростяване на 

правилата, а от друга — поддържане на високо равнище на бдителност срещу неправомерни 

действия (особено по отношение на фалшифицирането и нелоялната конкуренция). 

Особено внимание се обръща на необходимостта икономическите правила да бъдат преди 

всичко генеративни, като се сведат до минимум възможностите за задължително 

стандартизиране на производствените процеси (застрашаване на специфични местни 

продукти с дълбоки културни корени), но също така и унищожаването на селскостопански 

активи поради необходимостта от поддържане на предварително определени 

производствени количества. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

 
1. Намаляване на бюрокрацията (разрешителни, сертификати). 

2. Намаляване на стандартизацията на продуктите и признаване на 

местните и регионалните културни и производствени особености 

(зачитане на производствените традиции). 

3. Преодоляване на логиката на „фиксираните квоти“ в 

селскостопанското производство с относително унищожаване на 

излишната продукция. 

4. Борба с фалшифицирането и нелоялната конкуренция. 

 

3. Измерване на растежа чрез щастието на хората, а не чрез 

количеството на продуктите 
 
Преодоляването на модела на производство от двадесети век означава не само промяна на 

производствените методи, но и навлизане в нова култура, в която показателите за растеж са 

съсредоточени не само върху количеството произведени стоки, но и върху способността да 

се гарантира, че гражданите постигат целите си за щастие. В новата икономика основната 

база за преценка на въздействието и инвестициите не трябва да бъдат стоките, а хората. 

Това предполага необходимостта от преминаване от система от показатели, основана на 

количеството произведени стоки (БВП), към система, способна да измерва благосъстоянието 

на хората (БВЩ— брутно вътрешно щастие). 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКАТА 

1. Развитие на икономика, съсредоточена повече върху производството 

на щастие (брутно вътрешно щастие), отколкото върху стоки (брутен 

вътрешен продукт). 
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4. По-висока степен на интеграция между държавите 
 
За всички, дори за онези, които не са достатъчно доволни от настоящата структура и 

постигнатите до момента резултати от Европейския съюз, е ясно, че паричният съюз не е 

достатъчен и че Европа трябва да може да действа с все по-голяма сила като сплотена 

политическа единица, способна да води външни преговори с един глас и да действа с по-

голяма солидарност във вътрешен план. По-голямата единност е ключов аспект на 

увеличаването на политическата, търговската и производствената сила на Европейския съюз: 

хомогенност на основните закони, както и интегрирана и съгласувана система за данъчно 

облагане на предприятията и гражданите, при която заплатите и услугите за гражданите са 

приведени в съответствие. Само по този начин ще имаме Европа, способна да намали 

социалните различия и да насърчава качеството на живот. 

Това означава да не се отстъпва от постиженията от последните години и да се запази 

концепцията за благосъстояние, посочена от участниците в панела като най-напреднала в 

света и най-подходяща за гарантирането на равни възможности и социална справедливост 

за гражданите. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Да не се правят компромиси със социалните права (обществено 

здраве, обществено образование, политики по заетостта). 

2. Консолидиране на постигнатото по отношение на единната валута и 

взаимното свързване на платежните системи и телекомуникациите. 

 
Днес обаче всичко, което беше направено в миналото, вече не изглежда достатъчно и Европа 

на бъдещето трябва да направи решителна крачка напред по отношение на интеграцията 

между държавите членки, в съответствие с вътрешна визия, която вече не се основава на 

конкуренцията, а на сътрудничество, което дава възможност на всеки европейски гражданин 

да разполага с еднакви системи от гаранции и възможности във всички държави — членки на 

Съюза. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Преодоляване на собствения интерес на отделните държави и на 

тенденцията да се търсят индивидуални предимства в ущърб на 

другите. 

2. Създаване на система, която предвижда едни и същи закони, системи 

за данъчно облагане, права и задължения във всички държави. 

3. Координиране на данъчните режими между различните държави, 

особено по отношение на дружествата (липса на свободни зони или 

ниско данъчно облагане). 

4. Съгласувани цени на продуктите и гаранция за еднаква покупателна 

способност в различните държави. 

5. Намаляване на разликите в заплащането между различните държави и 

географските региони в тях. 

6. Превръщане на публичния дълг на различните държави членки в обща 

отговорност.  
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5. Политики на приобщаване 
 

Една Европа, която е справедлива и способна да предлага щастие на своите граждани, е 

приобщаваща Европа, която винаги отделя голямо внимание на борбата с неравенствата. В 

препоръките се очертава път за постигане на цели, към които Европа отдавна се стреми (като 

равенството между половете) и се посочват нови изисквания, свързани с културните 

трансформации на съвременните общества (цифрово неравенство и право на живот в 

здравословна околна среда). 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Постигане на пълно равенство между половете, включително чрез 

утвърждаване на родителския отпуск по бащинство и детските 

заведения. 

2. Справяне с неравенството в областта на цифровите технологии. 

3. Гаранции, че всички европейски граждани могат да живеят в 

здравословна и устойчива околна среда. 

4. Осигуряване на възможност за социална мобилност и следователно 

за пълноценни шансове за самореализация и самоопределение. 

5. Насърчаване на смяната на поколенията на всички равнища. 

6. Управление на приемането на бежанци и мигранти по балансиран 

начин в различните държави. 

 

Отново ролята на училищата и образователните политики се оказва от основно значение не 

само за да бъдат предоставени на младите хора уменията, от които те се нуждаят, за да 

навлязат на пазара на труда, но и за да се изгради европейска култура. След изграждането 

на Европа на институциите е от съществено значение да се изгради Европа на народите. От 

тази гледна точка се подчертава централното значение на един общ език, за да се даде 

възможност за диалог между гражданите на различни държави и равен достъп до услуги. 

След като мечтата за есперанто не се осъществи, излизането на Обединеното кралство от 

Европейския съюз породи съмнения относно възможността английският език да бъде приет 

като ключов общ език в международните отношения и в научната и икономическата област. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Насърчаване на приемането на общ език. 

2. Инвестиране в училищата и преподаване на историята на Европа, а не 

на отделни нации, както и на политическа икономика и гражданско 

образование. 

3. Достъп до култура, образование и обмен между студенти и граждани 

на различните държави членки. 

  



 

 12 

 

Политиките за приобщаване са съществен елемент от гарантирането на достъпа на 

гражданите до възможности. От тази гледна точка участниците в панела подчертаха, че 

Италия често не е била в състояние да използва предоставените за тази цел европейски 

средства. Приобщаването и достъпността означават, че европейските институции са по-близо 

до своите граждани и че европейските граждани разполагат с повече информация и 

осведоменост относно правата си. От тази гледна точка се очертава значението на пряката 

връзка между институциите на Съюза и гражданите, без тя непременно да се осъществява с 

посредничеството на държавите членки. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Насърчаване на използването на европейските фондове за 

намаляване на неравенствата. 

2. Достъпност и близост на европейските институции до гражданите. 

3. Насърчаване на прекия достъп на гражданите, както и ясно 

оповестяване на техните права и възможности. 

 

6. Трудова заетост 
 

Въпросът за заетостта постоянно се откроява като хоризонтален елемент и отражение на 

способността на Европейския съюз да следва собствените си препоръки. В дебата между 

участниците стана ясно, че въпросът за заетостта е от основно значение за живота на хората, 

но че той не може да бъде решен, без да се преодолеят проблемите, свързани с 

икономическата и социалната справедливост. Хората се надяват на Европейски съюз, в който 

активните политики по заетостта заемат централно място и са все по-координирани. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Насърчаване на обмена между работниците в Европа чрез Европейски 

център за работни места. 

2. Интегриране на политиките по заетостта на равнище ЕС. 

3. Осигуряване на стимули за дружествата, които предлагат работа. 
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 Европа на световната сцена 

 

Неотдавнашните международни събития, и по-специално войната между Русия и Украйна, 

оказаха дълбоко въздействие върху възприемането на ролята, която Европа следва да играе 

в международен план. 

Събраните препоръки бяха насочени основно към укрепване на Съюза (както по отношение 

на идентичността, така и като икономическа сила) и превръщането му в модел и пример в 

отношенията му с други държави. 

 

 

 

 

 

1. Укрепване на европейската идентичност 

 

За да бъде признат извън границите си, Европейският съюз трябва преди всичко да бъде 

вътрешно сплотен, не само от икономическа и финансова гледна точка, но и от гледна точка 

на идентичността и ценностите. Идентичност, която не се създава чрез уеднаквяване, а чрез 

отчитане на ценността на местните особености в рамките на споделени основни ценности. 

В това отношение се обмисля и евентуално разширяване на периметъра на Съюза, което 

според някои от участниците в панела не следва да се извършва безразборно, а по-скоро да 

се съсредоточи върху взаимното признаване на културата и ценностите, а не върху 

икономическите стандарти. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Укрепване на европейските ценности и културните и регионалните 

особености. 

2. Създаване на институт за европейска култура с цел насърчаване на 

култура на уважение и взаимно обогатяване между гражданите на 

различни държави. 

3. Предефиниране на принципите на принадлежност за новите страни 

кандидатки с акцент върху фактори като културна идентичност и 

ценности. 

 

  

Укрепване на 

европейската 

идентичност 

Укрепване на 

икономиката и 

институциите 

Сътрудничество 

и партньорства 

Политически и 

културен модел 
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2. Укрепване на икономиката и институциите 

 

Европа на бъдещето е призована да играе водеща роля на международно равнище и тази 

роля може да бъде изпълнявана само когато Съюзът е силен и независим от други държави. 

Широко известно е, че страните от Съюза са бедни на суровини, но изглежда от съществено 

значение Съюзът да може да гарантира по-голяма независимост по отношение на 

енергийните доставки, селското стопанство и технологичните продукти. 

Това изисква точни инвестиции за наваксване на изоставането в области като технологиите 

(в които понастоящем Европейският съюз явно няма водеща роля), но също така и в секторите 

на храните и енергетиката. 

Войната между Русия и Украйна също постави отново в центъра на дебата значението на 

една интегрирана европейска политика за отбрана със специфична идентичност и по-голяма 

автономност по отношение на НАТО, като принадлежността към НАТО не се поставя под 

въпрос. 

И накрая, необходими са точни решения за бъдещето, със значителни инвестиции в науката 

и научните изследвания за повишаване на уменията на младите европейци. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Укрепване на вътрешния производствен капацитет: хранителна верига 

(особено пшеница) и технологии (микрочипове). 

2. Насърчаване на типичните регионални и европейски продукти. 

3. Укрепване на европейските промишлени клъстери (напр. стомана). 

4. Утвърждаване на местното производство на енергия от екологична 

гледна точка (газ, слънчева енергия, вятърна енергия). 

5. Разработване на космически технологии. 

6. Създаване на европейски научни лаборатории (европейска банка на 

вирусите). 

7. Създаване на обща европейска армия, действаща в рамките на НАТО, 

но и спомагаща за нейното надхвърляне. 

8. Инвестиране в обучението на обучители (европейски обмен на 

учители, Еразъм за учители). 

9. Увеличаване на мобилността на европейските изследователи чрез 

развиване на нови научни институции на Общността. 

10. Насърчаване на появата на иновативни стартиращи предприятия. 
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3. Сътрудничество и партньорства 

 

Европа на бъдещето не се разглежда като крепост, защитаваща богатството си, а като главен 

участник на международната сцена, който е в състояние да води диалог с всички държави по 

света. Диалог, който започва от търговска сила и следва да има за цел икономическо 

лидерство, което може да бъде консолидирано чрез изграждането на партньорства и проекти 

с голям международен обхват. 

Всичко това с оглед на сътрудничеството и вниманието към по-малко сигурните райони на 

света, с ad hoc проекти за насърчаване на най-бедните страни, както и културен и 

икономически обмен с източните държави. 

Специално внимание се обръща и на въпроса за миграцията, с по-добра координация между 

различните държави и прилагане на общи процедури за управление на молбите и хората. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Увеличаване на износа. 

2. Насърчаване на транснационални европейски туристически 

маршрути. 

3. Разработване на търговска система за преговори на европейско 

равнище (не като отделни държави или дружества, а като Съюз), за да 

има по-силна преговорна позиция, но и с ограничения, свързани със 

спазването на правата на човека. 

4. Осъществяване на големи международни проекти като 

Международната космическа станция. 

5. Финансиране на проекти в Африка за изграждане на училища и 

болници без колониално отношение и насочени към зачитане на 

европейските права и ценности. 

6. Инвестиране в обучение на място (особено за жени) в най-бедните 

страни. 

7. Насърчаване на обмена на техници и обучители. 

8. Изграждане на система от общи правила за достъп на мигрантите, като 

процедурите са различни за хуманитарната и икономическата 

миграция, и справедливо разпределение между различните държави с 

общи правила (преброяване и контрол на поведението и заетостта). 
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4. Политически и културен модел 

 

В описания по-горе сценарий Европа е призована да представлява ясен политически и 

културен модел на световно равнище от гледна точка на правата и етиката, като дава пример 

чрез вземането на решения, насочени към гарантиране на здравословна околна среда, 

зачитане на правата на хората и диалог между Изтока и Запада. 

 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ 

1. Водеща роля като зелен континент, постигане на нулеви емисии преди 

другите и увеличаване на производството на чиста енергия (вятърна 

и слънчева). 

2. Износ на технологии за производство на стоки с нулево въздействие. 

3. ЕС да действа като място за срещи (площад, форум) между Изтока и 

Запада, да насърчава културния обмен и съвместните културни 

инициативи (като например световни дни на изкуството, които да се 

провеждат на ротационен принцип в различните европейски столици 

и с художествена програма, включваща западни и източни творци). 

4. Създаване на европейски етичен модел за управление на 

миграционните процеси, който трябва да се споделя в международен 

план. 

 

 

6. Окончателна оценка от участниците 
 

В края на двата дни работа всички участници бяха приканени да попълнят кратък въпросник, 

за да оценят своето участие. Въпросникът за оценка беше изпратен два дни след края на 

панела, за да се даде време на всички участници да помислят и да дадат балансирана обратна 

връзка. 

Събраните резултати показват особено висока степен на удовлетвореност както от гледна 

точка на интереса, така и от гледна точка на лесното участие и усещането за изслушване и 

приобщаване. 
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ УЧАСТИЕТО В ПАНЕЛА 

 

 

 
Въпреки че имат различен опит, умения и мотивация, участниците се чувстват силно 

ангажирани: 98% от респондентите във въпросника за оценка считат, че са участвали активно 

и са допринесли положително за дебата. 

Като цяло съществува много силно усещане за полезността на тази проява, която се 

възприема преди всичко като възможност за активно участие и създава усещане за по-голяма 

близост до институциите на Общността. Поради това почти всички респонденти са поискали 

този вид инициативи да бъдат повторени с течение на времето. 

 
ОЦЕНКА НА РЕЛЕВАНТНОСТТА НА ИТАЛИАНСКИЯ ПАНЕЛ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА 

ЕВРОПА 
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Умение на модераторите да дават думата и да 
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Приближава европейските институции до 
гражданите 

Може да допринесе за по-добро бъдеще на 
Европа 

Полезно е гласът на гражданите да стигне 
до европейските институции 

Трябва да се провежда по-често 
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Всички участници са посочили, че ако такава инициатива бъде организирана отново, те не 

само ще участват доброволно, но и ще препоръчат на свои приятели да участват. 

 


