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Резюме 

В рамките на Конференцията за бъдещето на Европа през януари 
2022 г. в Германия се проведе национален граждански панел, 
организиран от Министерството на външните работи в тясно 
сътрудничество с ifok. На 5 и 8 януари приблизително 100 произволно 
избрани граждани изложиха в рамките на цифрови кръгли маси 
вижданията си за бъдещето на Европа и най-важните от тяхна гледна 
точка теми в пет различни т. нар. тематични панела. Заключителната 
конференция на германския национален граждански панел за 
бъдещето на Европа се проведе на 15 и 16 януари 2022 г. 
Участниците съвместно разработиха по две конкретни предложения 
за мерки по темите „Ролята на ЕС в света“, „По-силна икономика“, 
„Климат и околна среда“, „Социална справедливост“ и „Правова 
държава и ценности“. Предложенията за мерки бяха представени на 
заключителното пленарно заседание и бяха подложени на гласуване 
от участниците. И десетте предложения достигнаха необходимия за 
приемане кворум от 70 %. След това предложенията бяха 
„предадени“ виртуално на федералния министър на външните работи 
Аналена Бербок. Те бяха коментирани от нея, от участващите на 
пленарното заседание на Конференцията за бъдещето на Европа 
представители на федералното правителство, Бундестага и 
федералните провинции, представителя на германските граждански 
диалози и други високопоставени представители на федералното 
правителство. 
 
Тези предложения за мерки ще бъдат представени от представителя 
на германските граждански диалози г-жа Стефани Хартунг на 
пленарните заседания на Конференцията за бъдещето на Европа в 
Страсбург през януари и март 2022 г. Те ще бъдат достъпни и на 
цифровата платформа на Конференцията за бъдещето на Европа. 
Така те ще бъдат включени в общоевропейския процес, резултатите 
от който ще бъдат представени на 9 май 2022 г. След това 
институциите на ЕС ще проучат кои препоръки на гражданите могат 
да бъдат изпълнени и по какъв начин. 
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Въведение 

В рамките на обширен обществен диалог в контекста на 
Конференцията за бъдещето на Европа гражданите от всички 
държави — членки на Европейския съюз, обсъждат по-нататъшното 
развитие на Европейския съюз с представители на институциите на 
ЕС и държавите членки, както и на гражданското общество. От май 
2021 г. насам участниците в конференцията обсъждат 
предизвикателствата, приоритетите и идеите за бъдещето на ЕС чрез 
цифрова платформа, децентрализирани прояви, национални и 
транснационални граждански панели и пленарни заседания. Целта на 
конференцията е да се изготвят заключения с конкретни препоръки 
за действие за бъдещата конструкция на Европейския съюз, които ще 
бъдат представени на отговорните за вземането на решения в 
институциите на ЕС и обсъдени с оглед на евентуалното им 
прилагане. 
 
В Съвместната декларация относно Конференцията за бъдещето на 

Европа се предвижда всяка държава членка да може да даде 
допълнителен принос към конференцията „например чрез 
национални граждански панели или тематични прояви“. Под 
ръководството на Министерството на външните работи и в тясно 
сътрудничество с него ifok осъществи националния граждански панел 
за бъдещето на Европа от името на федералното правителство. През 
януари 2022 г. около 100 избрани на случаен принцип граждани 
обмениха мнения относно своите виждания за по-нататъшното 
развитие на ЕС, обсъдиха и приоритизираха конкретни тематични 
предложения и определиха свързани с тях предизвикателства, 
разработиха съответни варианти на решения и накрая представиха 
конкретни предложения за мерки с придружаващата обосновка. Те 
бяха представени на заключителната конференция1 на 16 януари на 
федералния министър на външните работи на Германия Аналена 
Бербок. Предложенията за мерки бяха коментирани от нея, от 
участващите на пленарното заседание на Конференцията за 
бъдещето на Европа представители на федералното правителство, 
Бундестага и федералните провинции, представителя на германските 
граждански диалози и други високопоставени представители на 
федералното правителство. 

  

 
1 Записът на прякото предаване на заключителната конференция от 16 януари 2022 г. 

можете да намерите тук: https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4/DE-_GEMEINSAME_ERKLÄRUNG_ZUR_KONFERENZ_ÜBER_DIE_ZUKUNFT_EUROPAS.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4/DE-_GEMEINSAME_ERKLÄRUNG_ZUR_KONFERENZ_ÜBER_DIE_ZUKUNFT_EUROPAS.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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На европейско равнище Конференцията за бъдещето на Европа 
разглежда широк кръг от теми. Общо деветте теми на Конференцията 
за бъдещето на Европа първоначално бяха групирани за 
европейските граждански панели и впоследствие разделени на 
следните четири панела: 

• Панел 1 – По-силна икономика, социална справедливост и 
работни места / образование, култура, младеж и спорт / 
цифрова трансформация 

• Панел 2 – Европейска демокрация / ценности и права, правова 
държава, сигурност 

• Панел 3 – Изменение на климата, околна среда / здраве 

• Панел 4 – ЕС в света / миграция 
 
За националния граждански панел това разделение беше отразено 
огледално. В същото време вниманието бе насочено към следните 
теми: 

• „Ролята на ЕС в света“ 

• „По-силна икономика“ 

• „Климат и околна среда“ 

• „Правова държава и ценности“ 

• Чрез онлайн гласуване гражданите свободно избраха 
„Социална справедливост“ за пета тема измежду останалите 
теми на европейските граждански панели. 

 
В предварително подбраните теми беше взето предвид и кои теми са 
получили най-голямо внимание на цифровата платформа на 
Конференцията за бъдещето на Европа в Германия или по кои теми 
са били направени най-много предложения и коментари от Германия. 
Като се има предвид обхватът на темите, акцентът беше поставен 
така, че да се даде възможност за по-целенасочени дискусии. 
Същевременно, чрез избора на петата тема, участниците следваше 
да могат да изразят предпочитанията и интересите си. Целта на този 
подход е да се гарантира, че предложенията за мерки на 
националния граждански панел са съвместими с цялостния процес. 
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Процесът на обсъждане бе замислен по такъв начин, че всички 
граждани да могат да изразят мнението си по всички теми и да са в 
състояние да гласуват с квалифицирано мнозинство при 
окончателното гласуване. За тази цел на избрани етапи от процеса 
участниците се групираха наново в малките групи в различен състав. 
Етапите на размисъл и обратна връзка в рамките на петте тематични 
панела и на общото пленарно заседание осигуриха повторното 
свързване на всички участници, а приносът на експертите по всички 
теми даде възможност за общо разбиране на обхвата и 
съдържанието на темите и актуалното състояние на тяхното 
обсъждане на европейско равнище. Това даде възможност на 
гражданите да гласуват по десетте предложения за мерки по почти 
представителен за германското общество начин (вж. раздела относно 
подбора на участниците). 
 
По-долу е направен преглед на обсъжданията в малките групи и са 
представени десетте предложения за мерки, както са формулирани 
от гражданите, и резултатите от гласуването. 
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Преглед на обсъжданията и предложенията за 
мерки 

Тематичен панел 1 – „Ролята на ЕС в света“ 

В първия от петте тематични панела участниците 
обсъдиха ролята, която Европейският съюз следва да 
играе в света в бъдеще. В своя принос гражданите 
изложиха вижданията си за демократична и суверенна 
Европа, която поддържа разнообразни и добри 

външнополитически отношения, съчетавайки икономическа мощ с 
ефективни действия в областта на климата. 
 
Гражданите бяха единодушни, че позициите на ЕС на международно 
равнище понастоящем страдат от вътрешни конфликти и 
едностранни действия на национално равнище. В този контекст беше 
разгледано и премахването на единодушието при гласуване в Съвета 
на Европейския съюз по общата външна политика и политика на 
сигурност в полза на гласуването с мнозинство. В редица изказвания 
ЕС беше призован да „говори с един глас“ и да си сътрудничи повече 
в ключови области на политиката, по-специално в областта на 
външната политика, политиката в областта на сигурността, 
енергетиката, климата и миграцията. 
 
Обсъжданията относно конкретната форма на дипломатическите 
отношения на ЕС показаха не толкова еднозначна картина. 
Гражданите бяха съгласни, че Европа следва да се стреми към 
приятелски дипломатически отношения, но същевременно и към 
по-голям суверенитет по отношение на другите държави. Докато 
някои от участниците, позовавайки се на нарушенията на правата на 
човека и липсата на правова държава, призоваха главно за по-голяма 
независимост от Китай и Русия и за укрепване на 
трансатлантическите отношения, други призоваха за по-голяма 
независимост от САЩ и силни икономически отношения с Китай. 
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Въпреки че на тези въпроси, които се отнасят до външната политика 
в по-тесен смисъл, първоначално беше отделено много място в 
обсъжданията в малките групи, и двете предложения за мерки в 
крайна сметка се съсредоточиха върху европейската икономическа и 
търговска политика, със силен акцент върху политиката в областта на 
климата, като се изхожда от тезата, че международното влияние на 
ЕС се основава до голяма степен и на неговата икономическа мощ. 
Групите очертаха възможните начини за превръщане на интересите 
на европейската външна търговия в по-благоприятни за климата и за 
стимулиране на производството на стоки в ЕС, което също ще има 
отражение върху климата. 

Първо предложение 
Свързване на външнотърговските интереси с мерките на 

политиката в областта на климата 

 

„Препоръчваме ЕС (по-специално Европейската 
комисия) да стартира инвестиционен пакет за 
благоприятни за климата технологии и иновации, 
включително програми за финансиране. 
Финансирането се осъществява чрез обвързани с 

климата вносни мита, които да бъдат заделени и прехвърлени 
като парична компенсация за причинените вреди на климата. В 
този контекст за определени продукти да бъде въведена 
точкова система за оценяване на устойчивостта. Ясната 
позиция от страна на ЕС и една силна и иновативна Европа ще 
спомогнат за постигането на глобалните цели в областта на 
климата. Това допринася за консолидирането на ролята на ЕС 
като отговорна водеща сила и образец за подражание в 
световен мащаб, която може да гарантира благосъстоянието 
и да осъществи устойчиви глобални промени. Тези цели са 
важни за нас, тъй като ЕС има траен принос в борбата с 
изменението на климата, което в дългосрочен план може да 
допринесе значително за укрепването на световния мир.“ 
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Второ предложение 
Създаване на стимули за установяване на производството в ЕС, 

особено за производството на стоки от първа необходимост 

 

„За да се улесни производството на стоки от първа 
необходимост в ЕС, препоръчваме ускоряване и 
стандартизиране на процедурите за одобрение, 
намаляване на бюрокрацията и предлагане на 
субсидии на дружества, които се преместват и/или 

развиват производствени обекти в ЕС. ЕС следва да 
насърчава масовото използване на енергия от възобновяеми 
източници, за да се намалят разходите за енергия. Искаме по 
този начин да се скъсят веригите на доставки и да станат 
по-щадящи за климата, да се подпомогне укрепването на ЕС и 
да се създадат работни места, на които се зачитат правата 
на човека. Тези цели са важни за нас, тъй като преместването 
на производството в ЕС би направило ЕС по-автономен в 
международен план и по-малко уязвим политически.“ 
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Тематичен панел 2 — „По-силна икономика“ 

В рамките на втория тематичен панел гражданите 
обсъдиха начините за укрепване на европейската 
икономика. Те скицираха образа на един социално 
по-справедлив ЕС с единни закони в областта на 
данъчното облагане и закрилата на труда, в който още 

повече държави са приели еврото като платежно средство, със силна 
цифрова инфраструктура и производство на щадящи климата стоки и 
технологични иновации. Бяха обсъдени и последиците за пазара на 
труда от нарастващата цифровизация. Гражданите подчертаха и 
необходимостта от защита на данните и киберсигурност в ЕС. 
 
В малките групи беше постигнат консенсус относно необходимостта 
от хармонизиране на стандартите и законодателството в областта на 
условията на труд, обучение и производство и системите за данъчно 
облагане в ЕС. Например много граждани поискаха по-висока и 
общоевропейска минимална работна заплата и общи стандарти за 
опазване на климата и данъчни ставки за предприятията. 

 

Участниците призоваха също така икономическите инвестиции и 
субсидиите в ЕС да отговарят в по-голяма степен на критериите за 
устойчивост и опазване на климата. Това следва да доведе до 
по-щадящи климата иновации и технологии с ефективно използване 
на ресурсите. Гражданите подчертаха желанието си да се развиват 
възможностите за трансгранично образование и обучение, както и 
програми за обучение, в рамките на които да могат да се споделят и 
примери за най-добри практики. За участниците беше много важно по 
този начин да се допринесе и за по-нататъшната интеграция на 
хората в ЕС. 
 
Редица мнения, както и в рамките на тематичния панел „Ролята на 
ЕС в света“, съдържаха желанието за по-голяма независимост от 
други държави, по-специално по отношение на вноса на стоки. 
Участниците считат, че за тази цел е от основно значение да се 
увеличи производственият капацитет за всички видове стоки в 
Европа. Беше обсъдено и как могат да бъдат въведени допълнителни 
стимули за насърчаване на иновациите в ЕС. 
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Цифровизацията беше друг ключов въпрос в обсъжданията на 
малките групи. По-специално беше призовано за бързо разгръщане 
на оптични кабели и равен достъп до бърз интернет във всички 
държави членки. По време на заключителната конференция 
цифровизацията се открои като основна тема в една от малките 
групи. Участниците предложиха класиране на предприятията в ЕС 
според равнището на цифровизация. Във връзка с цифровизацията, 
но с акцент върху споделянето на знания и опит, в другата малка 
група бе предложено да се създаде цифрова информационна 
платформа за целия ЕС в областта на образованието и обучението. 

 

Първо предложение 
Digi-Score — система за оценяване за силна цифрова икономика 

в целия ЕС 

 

„Препоръчваме ЕС и по-конкретно ГД „Съобщителни 
мрежи, съдържание и технологии“ да въведе 
публично достъпна система на оценяване по точки 
— Digi-Score. Това е подробна система за оценяване, 
която показва и сравнява настоящото равнище на 

цифровизация на предприятията в ЕС. 
С това предложение имаме за цел да се създаде стимул за 
увеличаване на цифровизацията. Предприятията с по-нисък 
Digi-Score следва да получат целева подкрепа за наваксване на 
изоставането. 
Тази цел е важна за нас, тъй като би спомогнала за 
повишаване на производителността, ефективността и 
продажбите и по този начин би утвърдила Европа като 
производствена база.“ 
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Второ предложение 
Информационна платформа за обмен на знания и опит в целия 

ЕС 

 

„Препоръчваме ЕС да създаде (информационна) 
платформа, която да служи за широк обмен на 
знания и опит (в ЕС). Нашата цел е информацията за 
международното образование и обучение в ЕС да се 
събира на едно място, да се показват примери за 

най-добри практики и да се предостави на гражданите 
възможността да представят нови идеи за трансграничен 
обмен. Освен това следва да се предоставя информация 
относно съществуващите специализирани форуми по 
ключови въпроси (напр. енергетика, околна среда, 
цифровизация). 
Считаме това за важно, тъй като гражданите се нуждаят от 
прозрачност по отношение на наличните международните 
курсове за обучение и образование и следва да получават по-
добри насоки на равнище ЕС относно съществуващите 
специализирани форуми и платформи.“ 

 

 

  

18%
82%

По-силна икономика – 1-во 
предложение:

Digi-Score — система за оценяване 
за силна цифрова икономика в 

целия ЕС

Да Не

26%
74%

По-силна икономика – 2-ро 
предложение:

Информационна платформа за 
обмен на знания и опит в целия ЕС

Да Не

Гласуване на заключителното пленарно 
заседание 

Гласуване на заключителното пленарно 
заседание 
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Тематичен панел 3: „Климат и околна среда“ 

 

Фактът, че политиката в областта на климата е 
хоризонтален въпрос, неразривно свързан с широк кръг 
области на политиката, беше демонстриран не само чрез 
препратките в други тематични панели към аспектите на 

климата, но и в многообразието на темите, обсъждани в рамките на 
третия тематичен панел „Климат и околната среда“. В началото 
участниците очертаха виждането си за Европа, която да осигурява 
изцяло собствена енергия от възобновяеми източници, да създава 
условия за неутрална по отношение на климата мобилност, да 
спестява ресурси и да ги използва повторно във възможно 
най-голяма степен в кръговата икономика, както и да опазва 
биологичното разнообразие и екосистемите. Независимо от това, че и 
двете малки групи са формулирали тези цели почти по еднакъв 
начин, гражданите излагат подробно различни начини за постигането 
им. 
 
По отношение на енергийните доставки всички участници призоваха 
за бързо разширяване на производството на енергия от 
възобновяеми източници и за постепенно премахване на изкопаемите 
горива. Въпреки това имаше разногласия кога може реалистично да 
се постигне това, дали ядрената енергия следва да продължи да 
играе роля в енергийните доставки и кои технологии ще трябва да 
бъдат приоритизирани за бърз енергиен преход. Освен това 
мненията се различаваха и относно равнището на определяне на 
целите за намаляване на CO2 и ролята на търговията с емисии  CO2 
за тяхното постигане. Участниците изразиха и опасения относно 
социалната съвместимост на действията в областта на климата и 
енергийния преход. 
 
В транспортния сектор гражданите поискаха по-добър местен 
обществен транспорт и обществен транспорт на дълги разстояния и 
преминаване към електрическа мобилност в частния транспорт. Както 
за енергийния, така и за транспортния преход участниците считат, че 
разработването на модерни технологии за съхранение на енергия е 
от основно значение. 
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И в двете малки групи неколкократно беше изразено желание за 
кръгова икономика, която да управлява по-икономично ресурсите. 
Също така се призоваваше за прекратяване на масовото 
животновъдство и за развитие на биологичното земеделие. 
 
И накрая, и двете малки групи обсъдиха начините за повишаване на 
осведомеността на отделните хора за неотложността на действията в 
областта на климата и моделите на устойчиво потребление. Един от 
възможните отговори се крие в една от предложените мерки за 
публична кампания, разработена от гражданите в рамките на 
заключителната конференция. Второто предложение разглежда 
проблема с планираното остаряване на продуктите. 

 

Първо предложение 
Законодателство относно гарантирания жизнен цикъл на 

продуктите 

 

„Препоръчваме ЕС да въведе законодателство, 
което да гарантира, че продуктите, произвеждани и 
продавани в ЕС, са със специфичен за продукта, 
максимално удължен и гарантиран жизнен цикъл, 
което да бъде прозрачно за потребителите. 

Чрез тази мярка може да се спестят и без това ограничените 
ресурси и да се избегнат отпадъците, което би било от полза 
за околната среда, климата и потребителите. 
По този начин искаме да насърчим производителите да 
пускат на пазара продукти, които са по-трайни и подлежат на 
поправка.“ 

 

Второ предложение 
Дългосрочна кампания на ЕС за устойчиво потребление и начин 

на живот 

 

„Препоръчваме да има европейски орган с клонове в 
страните от ЕС, който да разполага със собствени 
ресурси и да ръководи кампанията. 
Нашите цели са всички хора в ЕС да имат обща 

идентичност, да осъзнаят в по-голяма степен 
необходимостта от устойчиво потребление и начин на 
живот и да възприемат този начин на живот. Тези цели са 
важни за нас, защото искаме да създадем вътрешна 
мотивация за устойчив живот.“ 
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Тематичен панел 4: „Социална справедливост“ 

В рамките на този тематичен панел гражданите споделиха 
усещането си за нарастващо социално-икономическо 
неравенство в Европа. В обсъжданията беше установено, 
че са необходими действия не само що се отнася до 
заплатите, социалните обезщетения или бедността в 

напреднала възраст, но и по отношение на здравната система, 
липсата на жилища на достъпни цени, образователната политика, 
равенството между половете и въпроса за еднаквите условия на 
живот в Европа. 
 
И двете малки групи определиха справедливото възнаграждение като 
основен въпрос за социалната справедливост. Гражданите призоваха 
за по-добро заплащане за тежък физически труд и критични 
професии и както беше в тематичния панел „По-силна икономика“ — 
за минимална работна заплата в целия ЕС съгласно единни 
стандарти. Освен това беше даден приоритет на борбата с 
младежката безработица и бедността в напреднала възраст. 
 
Образователната политика беше задълбочено обсъдена от 
участниците. И двете малки групи заявиха, че възможностите за 
образование не следва да зависят от социално-икономическото 
положение на семейството и че пречките пред достъпа, като 
например въпроса за финансирането на обучението, следва да бъдат 
премахнати. Програмите за обмен на ученици и студенти също бяха 
определени като важна част от една общоевропейска образователна 
политика. 
 
  

15%
85%

Климат и околна среда – 1-во 
предложение:

Гарантиран жизнен цикъл на 
продуктите

Да Не

28%
72%

Климат и околна среда – 2-ро 
предложение:

Дългосрочна кампания на ЕС за 
устойчиво потребление и начин на 

живот

Да Не

Гласуване на заключителното пленарно 
заседание 

Гласуване на заключителното пленарно 
заседание 
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Друг важен въпрос за обсъждане беше постигането на справедливо 
здравеопазване. Що се отнася до Германия, някои граждани 
призоваха за премахване на частните здравноосигурителни каси, 
които според тях са в основата на „медицинското обслужване, 
разделено на две класи“. 
 
Участниците поискаха също така да видят подобрения в областта на 
равенството между половете. По-специално бяха разгледани 
високите разходи за местата в детските градини, липсата на 
съвместяване на професионалния и семейния живот и неравното 
заплащане на мъжете и жените. Гражданите призоваха също така за 
по-голямо признание за социалните професии и работата в областта 
на грижите за деца или грижите за възрастни хора. 
 
И накрая, гражданите призоваха за подобряване на приобщаването, 
по-голямо признание за доброволчеството и борбата срещу 
бездомността. 

 

В заключение участниците предложиха, от една страна, въвеждането 
на специфична за длъжността основна заплата, а от друга страна, 
прилагането на програма за обмен с лесен достъп за всички ученици 
в ЕС. 

 

Първо предложение 
Създаване на повече възможности за обмен на ученици в 

Европа 

 

„Препоръчваме на Европейския съюз да приеме в 
допълнение към съществуващата програма 
„Еразъм“ регламент за програма за обмен на ученици 
на възраст между 14 и 25 години, независимо от 
техния произход, пол и образователно равнище. 

Обменът следва да е систематично въведен в местните 
учебни заведения и за него да се предоставя информация. 
Всеки следва да има възможност да се възползва от 
програмата за обмен на всеки етап от обучението си. За тази 
цел Европейската комисия следва да представи предложение 
на Европейския парламент и Европейския съвет. 
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Искаме да гарантираме, че независимо от успехите в училище 
и финансирането на родителите, учениците имат 
възможност за обмен в цяла Европа. Целта е да се създаде 
култура на обмен в Европа още от училищна възраст. Преди 
всичко е важно обменът да е лесно достъпен и да не е 
обременен от бюрокрация. Чрез програмата за обмен искаме 
да установим вътрешноевропейски връзки и да премахнем 
езиковите бариери. Това следва да се извършва с оглед на 
справедливостта в образованието и образователното 
участие, за да се подобрят междукултурните и 
комуникационните умения. 
Тези цели са важни за нас, тъй като те могат да спомогнат за 
насърчаване на европейското сближаване, за укрепване на 
уважението и сътрудничеството и за разпространяване на 
европейските ценности от ранна възраст, така че 
многообразието на Европа да се възприема от гражданите 
като благоприятна възможност.“ 
 

Второ предложение 
Въвеждане на основна заплата за всяка длъжност 

 

„Препоръчваме на представителя на Европейската 
комисия, отговарящ за работните места и 
социалните права, да представи на Европейския 
парламент предложение за въвеждането на основна 
заплата за всяка длъжност във всички държави 

членки. Основната заплата следва да се състои от минимална 
работна заплата, достатъчна за препитание, и конкретна 
добавка за длъжността. 
Нашата цел е работата и заплатите да бъдат съпоставими в 
рамките на ЕС, за да се укрепи социалната справедливост. 
Тази цел е важна за нас, за да се гарантира, че основният 
принцип на ЕС важи и на пазара на труда: съпоставими 
условия на живот и труд, независимо от местожителството 
и професията.“ 

 

  

18%
82%

Социална справедливост – 1-во 
предложение:

Програми за обмен на ученици в 
Европа

Да Не

27%
73%

Социална справедливост – 2-ро 
предложение:

Въвеждане на основна заплата за 
всяка длъжност

Да Не

Гласуване на заключителното пленарно 
заседание 

Гласуване на заключителното пленарно 
заседание 
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Тематичен панел 5: „Правова държава и ценности“ 

В рамките на петия и последен тематичен панел бяха 
обсъдени основните ценности на Европейския съюз, 
демокрацията и принципите на правовата държава. 
Според вижданията на гражданите ЕС е съюз, който 
зачита и защитава основните права и правата на човека, 

води борба с дискриминацията, зачита многообразието, създава 
равни възможности, по-специално за уязвимите групи като децата и 
хората с ниски доходи, и наказва нарушенията на принципите на 
правовата държава. 
 
Положението с демокрацията и принципите на правовата държава в 
Полша и Унгария беше ключов въпрос за обсъждане и в двете малки 
групи. Гражданите бяха единодушни, че демократичните принципи и 
основните граждански права и свободи трябва задължително да се 
зачитат от всички държави членки. Нарушенията на принципите на 
правовата държава следва да бъдат санкционирани бързо и 
ефективно и да се обсъждат активно и такива действия извън 
границите на Европа. В този контекст се призовава и за премахване 
на правилото за единодушие в Съвета на Европейския съюз и като 
цяло за по-голяма прозрачност на политическите процеси в 
институциите на ЕС. 
В същото време участниците отбелязаха също, че конфликтите 
между държавите — членки на ЕС, могат да произтичат и от 
различните традиции и култури. Те призоваха за по-голямо взаимно 
разбирателство, зачитане на съществуващото многообразие и 
солидарност между държавите. По-специално, следва да има повече 
контакти и обмен между различните групи и култури, за да се 
насърчат интеграцията и смесването. 
 
Гражданите биха искали премахване на съществуващата 
дискриминация и създаване на равни възможности за групите в 
неравностойно положение, като например групите с ниски доходи. 
Доброто образование беше определено като основен градивен 
елемент в това отношение, по-специално за предоставяне на всички 
хора в ЕС на задълбочени познания и осведоменост за демокрацията 
и принципите на правовата държава от най-ранна възраст. 
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И накрая, и двете малки групи обсъдиха задълбочено кои са 
ценностите и убежденията, които са и следва да бъдат в основата на 
Европейския съюз. Например някои участници отбелязаха, че от 
90-те години на миналия век ЕС е приел голям брой нови държави 
членки, но не е поставил под въпрос, нито е обсъждал и оценявал 
основните си ценности. Ето защо беше отправен призив за 
обществен дебат относно основните ценности във всички държави — 
членки на ЕС, доколкото е възможно, с широкото участие на 
гражданите. 
 
По време на заключителната конференция участниците изготвиха 
предложения за мерки за комуникиране и популяризиране на 
основните ценности, принципите на демокрацията и правовата 
държава в ЕС. Те обсъдиха дали не може да се изгради емоционална 
връзка с ЕС, особено сред младите, например под формата на 
общевропейски конкурс за песни, свързани с ценностите на ЕС, или 
насочен към тази аудитория дискурс. Конкретните предложения 
включват например „въвеждащ пакет“ (Onboarding-Paket) за всички 
хора на възраст над 18 години в ЕС (с информация за ценностите на 
ЕС, но и продукти за идентифициране с Европа, например пуловери 
на ЕС). Комуникацията беше в основата и на предложението за 
създаване на европейски телевизионен канал. 

 

Първо предложение 
Въплъщаване на европейските ценности и емоционална 

комуникация за тях 

 

„Препоръчваме европейските ценности да станат 
по-видими и да се популяризират по по-емоционален 
начин. Това може да постигнем например чрез 
„въвеждащ пакет“, медии, интерактивни елементи 
и по-голямо ангажиране на гражданите. 

Нашата цел е всеки човек, живеещ в ЕС, да знае за общите 
ценности и да ги припознава като свои. 
Тази цел е важна за нас, тъй като тя формира основата на 
съвместното ни съществуване в нашата общност от 
ценности. Ценностите са слабо известни, тъй като липсва 
личната връзка и ние трябва да я създадем.“ 
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Второ предложение 
„EU Life“ 

 

„Препоръчваме ЕС да създаде собствена 
образователна и информационна телевизия. Искаме 
да повишим осведомеността на всички граждани на 
ЕС за общите ценности и да имаме лесен и 
безпрепятствен достъп за всички. Тези цели са 

важни за нас, тъй като искаме да имаме представа за 
мнението на всички държави от ЕС, искаме да засилим 
приликите, да насърчим сближаването, да постигнем 
по-голяма солидарност и да обучим хората в областта на 
правовата държава, за да гарантираме демокрацията.“ 

 

Процесът на участие 

Целият процес на националния граждански панел за бъдещето на 
Европа може грубо да бъде разделен на три етапа: 
 

• Подготовка на процеса и подбор на участниците на случаен 
принцип 

• Процес и провеждане на разискванията 

• Принос към цялостния процес на Конференцията за бъдещето на 
Европа, особено на пленарните заседания. 

 
За графичен преглед на цялостния процес вж. приложението. 
  

24%
76%

Правова държава и ценности – 2-ро 
предложение:

EU Life – образователна и 
информационна телевизия на ЕС

Да Не

30%
70%

Правова държава и ценности – 1-во 
предложение:

Въплъщаване на европейските 
ценности и емоционална 

комуникация за тях

Да Не

Гласуване на заключителното пленарно 
заседание 

Гласуване на заключителното пленарно 

заседание 
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Подготовка и подбор на участниците 

За набиране на граждани за европейските граждански панели беше 
използван методът на така наречения стратифициран подбор на 
случаен принцип. От това се ръководи и процесът на подбор на 
германския национален граждански панел за бъдещето на Европа. 
 
В официалната препоръка на съвместния секретариат на 
Конференцията за бъдещето на Европа за националните граждански 
панели се посочва, че: „Участниците следва да бъдат микрокосмос на 
широката общественост. Това се постига чрез случайна извадка, в 
която са взети предвид различен географски произход, пол, възраст, 
социално-икономическо положение и/или образователен ценз за 
съответната държава/регион.“ Това разпределение беше приложено 
и до голяма степен постигнато при националния граждански панел в 
Германия. Подборът на случаен принцип следва принципа, че на 
теория всеки гражданин в Германия може да бъде избран след 
навършване на 18-годишна възраст. Целта беше да се отрази 
възможно най-точно многообразието на начина на живот и 
структурата на германското общество. Определените по-горе 
критерии се основават на данните от преброяването на населението 
на Федерална република Германия. 
Близо 12 000 писма бяха изпратени на домакинства в цяла Германия 
на случаен принцип. Сред почти 600-те заинтересовани лица, които 
са се регистрирали онлайн, бяха избрани 107 граждани въз основа на 
демографски, географски и социално-икономически критерии. 
Накрая, около 100 граждани участваха в националния граждански 
панел, който като цяло беше отражение на една умалена Германия. 
Малкият брой участници, отказали се в последния момент, беше 
компенсиран от списъка на чакащите. 
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 Критерии за подбор на участниците в диалога за бъдещето на Европа 

 

 

Брой участници в 
гражданския панел:  

Брой регистрирани:  Брой поканени за 
участие:  

100 граждани 
+ 10% на списък на 
чакащите (  107 избрани)  

596 регистрирани 
(Броят регистрирани 
влияе на степента на 
представителност)  

 Близо 12 000 
писма 
(около 5% са 
получили отговор)  

 

Ifok GmbH е част от международния консорциум, който разработи 
методиката за четирите европейски граждански панела на 
Конференцията за бъдещето на Европа и изготви насоките за 
националните конференции. Понастоящем ifok отговаря и за 
изпълнението. 

Процес и провеждане на разискванията 

Особената характеристика на процеса на разискванията е, че той за 
разлика от допитванията не събира индивидуални мнения от 
гражданите. След като разгледат темата, чрез достъп до фактите и 
интензивни обсъждания участниците разработват нови позиции, 
които могат да получат подкрепа от мнозинството. В германския 
национален граждански панел за бъдещето на Европа по този начин 
беше постигната целта от общите позиции да се формулират 
препоръки за действия, искания и желания към европейските и 
националните институции, отговорни за вземането на решения. Това 
беше гарантирано от организацията и функционирането на панела: 
 
Националният граждански панел за бъдещето на Европа се проведе 
на два етапа. Първо, на 5 и 8 януари 2022 г. за всеки от петте 
тематични панела се проведе цифров стартов семинар от по три 
часа, на който участниците получиха информация от експерти, 
зададоха въпроси и в малки групи определиха вижданията по 
конкретните теми, както и приоритетните теми. 
  

Възраст Пол Жилищен район
Образователен 

ценз
Мигрантски 

произход
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Въз основа на резултатите от тези семинари на заключителна 
двудневна конференция на 15 и 16 януари 2022 г. гражданите първо 
набелязаха предизвикателствата в малки групи и с повторното 
участие на експерти, преди да разработят, сравнят и приоритизират 
варианти на решения с оглед на окончателното формулиране на 
конкретни предложения за мерки по всяка тема. Предложенията бяха 
представени от някой от гражданите на пленарно заседание. След 
това всички участници гласуваха. Десетте предложения за мерки 
бяха връчени на германския федерален министър на външните 
работи Аналена Бербок. Предложенията за мерки бяха коментирани 
от нея, от участващите на пленарното заседание на Конференцията 
за бъдещето на Европа представители на федералното 
правителство, Бундестага и федералните провинции, представителя 
на германските граждански диалози и други високопоставени 
представители на федералното правителство. 
В хода на диалога гражданите обсъдиха различни теми в различни 
състави. Общият принос, както и окончателните разисквания и 
гласувания се проведоха в пленарна зала с участието на всички 
участници. На всеки от петте тематични панела около 20 граждани 
разгледаха задълбочено дадена област на политиката. На това 
равнище се обменяха мнения и информация по конкретни теми. 
Всички тематични панели бяха отново разделени на две малки групи 
от около 10 участници, като основната част от обсъжданията се 
провеждаше в по-тесен кръг. Бяха изготвени конкретни цели и 
препоръки за действие за отделни сектори от тематичната област, 
които след това бяха обсъдени и гласувани на по-високо равнище. 
Този подход за поделяне на работата даде възможност за по-голяма 
дълбочина на обсъжданията и повече творческа свобода за всички 
участници. Той също така гарантира, че резултатите могат да бъдат 
демократично легитимирани от групата на участващите граждани. 
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Структура и равнища на диалога (в скоби е броят на хората) 

Представяне на процеса на обсъждане на заключителната 
конференция в събота, 15.1.2022 г.: 
 

 
Представяне на процеса на обсъждане на заключителната 
конференция в неделя, 16.1.2022 г.: 
  

Пленарно заседание 
(100)

Тематичен панел 1: 
Ролята на ЕС в света 

(20)

Малка група 1.1 (10)

Малка група 1.2 (10)

Тематичен панел 2: 
По-силна икономика 

(20)

Малка група 2.1 (10)

Малка група 2.2 (10)

Тематичен панел 3: 
Климат и околна 

среда (20)

Малка група 3.1 (10)

Малка група 3.2 (10)

Тематичен панел 4: 
Социална 

справедливост (20)

Малка група 4.1 (10)

Малка група 4.2 (10)

Тематичен панел 5: 
Правова държава и 

ценности (20)

Малка група 5.1 (10)

Малка група 5.2 (10)

Обсъждане на 
предизвикател
ствата и 
проблемите на 
приоритетнит
е теми

Разработване на 
първи варианти 
на решения 

Представяне на 
резултатите за 
деня

Обмисляне и 
изглаждане на 
вариантите на 
решения

1-ви етап в 
малки групи

2-ри етап в 
малки групи

Тематични форуми Пленарно заседание



 
 

25 
 

 

Като подкрепа по същество гражданите получиха предварително пет 
информационни фиша, които въвеждат в съответните теми сбито и 
фактологично. В първите панели на 5 и 8 януари и на заключителната 
конференция на 15 януари избрани експерти от научно-
изследователската общност предоставиха информация по всяка тема 
и бяха на разположение за допълнителни въпроси. Освен това на 
етапа на обсъжданията „проверители на факти“ от съответните 
федерални министерства придружаваха работата в малките групи и 
можеха да бъдат консултирани по специализирани въпроси. Целта 
беше на гражданите да се предостави експертна подкрепа с оглед на 
сложността на темите и да се даде възможност за основано на факти 
обсъждане по същество. 

 

Насоките на Федералното министерство на околната среда относно 
доброто гражданско участие и „мрежовият етикет“, представен на 
участниците, послужиха като основа за процеса на модериране и за 
уважителното общуване при виртуалните дискусии. 
 
  

Приоритизиране на 
един от вариантите

на решение

Изготвяне на едно или
повече

предложения
за съответни мерки

Представяне,
гласуване и

предаване на
предложенията

Формулиране
на едно окончателно
предложение вкл. цел

и обосновка

1-ва стъпка в
малка група

2-ра стъпка в 
малка група

3-та стъпка в 
малка група 

Заключително 
пленарно
заседание

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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За виртуалните прояви е особено важно да се сведат до минимум 
пречките пред достъпа за всички участници. Поради това беше 
гарантирано, че участниците разполагат с достатъчно техническо 
оборудване (лаптопи, слушалки, уебкамери). Освен това гражданите 
бяха обучени на подготвителни срещи за това как да използват 
предвидените онлайн инструменти. Броят на тези инструменти беше 
сведен до минимум. По този начин беше гарантирано, че на 
следващите срещи участниците могат да се съсредоточат изцяло 
върху съдържанието и обсъжданията. „Zoom“ беше използвана като 
видео платформа, предлагаща прост и интуитивен потребителски 
интерфейс с всички функции за групово обсъждане. Като техническо 
помощно средство в подкрепа на разискванията, по време на 
обсъжданията в малките групи като виртуална стена беше 
използвана програмата „Mural“. Това даде възможност на модератора 
на групата да структурира обсъжданията, да обедини и приоритизира 
темите и да фиксира резултатите. 
Освен това беше гарантирано, че има служители на разположение по 
всяко време по телефона и чрез чат като звена за контакт, както и за 
„първа помощ“ в случай на технически проблеми и въпроси. Ясните 
правила за обсъжданията във виртуалното пространство, доброто 
модериране и проследяването на чатовете и техническите аспекти 
гарантираха гладкото протичане. 

Връзка с европейския процес 

Резултатите от националния граждански панел са десет предложения 
за мерки, формулирани от гражданите по време на заседанията. 
Препоръките представляват искания и желания за бъдещето на 
Европейския съюз, отправени към политическите лидери на различни 
равнища. Те се включват в цялостния процес на конференцията по 
различни канали и се съобщават на отговорните за вземането на 
политическите решения. 
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• Цифрова платформа: Многоезичната цифрова платформа е 
единното звено за контакт на Конференцията за бъдещето на Европа 

във виртуалното пространство. Тя дава възможност на гражданите 
да споделят идеите си с други през границите, да научат за всички 
прояви в рамките на конференцията и да бъдат в течение на 
напредъка на конференцията. Платформата ще обедини на 
тематична основа всеки принос за конференцията, включително 
от отделни лица, националните прояви, националните и 
европейските граждански панели и пленарните заседания на 
конференцията. Съдържанието на платформата се анализира 
редовно и се публикува в доклади, които служат и за подготовка 
на гражданските панели и пленарното заседание. 

 

• Препоръките на националния граждански панел в Германия също 
са включени в цифровата платформа и след това могат да бъдат 
прочетени и обсъдени от гражданите на всички държави — членки 
на ЕС. Така те ще станат част от обсъжданията и докладите на 
платформата. 

• Второ пленарно заседание: На пленарното заседание на 
Конференцията за бъдещето на Европа са събрани 
представители на институциите на ЕС, държавите членки и 
националните парламенти, гражданите и представители на 
гражданското общество. Препоръките, направени в контекста на 
националните и европейските граждански панели, се обсъждат по 
теми, като крайният резултат от обсъжданията е отворен. 
Пленарното заседание се подготвя от девет работни групи в 
съответствие с темите на Конференцията за бъдещето на Европа. 

• На третото пленарно заседание в Страсбург на 21 и 22 януари 
2022 г. като част от представянето на резултатите от различните 
национални граждански панели представителят на Германия за 
гражданските диалози Стефани Хартунг представи германските 
препоръки по темите „Ценности и права, правова държава, 
сигурност“ и „Изменение на климата и околна среда“. В 
изказванията си в пленарната зала по тези две теми заместник-
министърът по европейските въпроси и климата Анна Люрман 
също се позова на препоръките на националния панел. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Приложение 

- Заключителна снимка на участниците 
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- Коментари на участниците 

 

Насочващи въпроси 
o Каква беше моята мотивация да участвам в 

националния граждански панел? 
o Какво по-специално ми е останало като спомен? 
o Какво си пожелавам за бъдещите проекти на 

федералното правителство с участие на 
гражданите? 

Бирга Бойе-Вегенер, 55 г., Нейклостер, 
Мекленбург – Западна Померания 

„Колко често си казваме, седнали на 
масата в кухнята, „ само да ми дадат 
възможност“?! Сега получих възможността 
(ограничена във времето и с обозрими 
параметри кога и колко време се иска от 
мен да отделям) да се ангажирам с темата 
за Европа. Досега нямах голяма представа 
за тази структура и затова се зарадвах на 
възможността да се занимая и да се 
запозная отблизо с тематиката. 
 
Особено ще запомня това, че произволно избрани хора от цяла 
Германия се срещнаха (за съжаление само виртуално) и бяха готови 
да проявят творчество, за да създадат Европа на бъдещето. Нямах 
чувството, че предварително обявеният „мрежов етикет“ беше 
наистина необходим на участниците, защото всеки беше готов да 
изслуша другия и да сподели собствената си идея без словесни 
нападки. Пожелавам си да има ПО-ЧЕСТО такава възможност да 
разговаряме помежду си, да разработваме творчески идеи, а също и 
да изслушваме ръководителите или експертите по дадена тема, 
разбира се, ако е възможно, в рамките на прояви „на живо“. 
 
Една малка забележка: точно тези конкретни, малки, грижливо 
разработени идеи не присъстваха в краткото резюме на пленарното 
заседание. Надявам се, че те все пак са записани някъде за онези, 
които ще предадат тези резюмета в Брюксел, за да се види какви 
малки, осъществими стъпки сме предложили.“ 
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Александер Енкхорн, 51 г., Влото, Север 
Рейн-Вестфалия 

„Никога досега не бях чувал за граждански 
панели, но идеята ми хареса. По въпроса 
за моето участие имаше известен 
скептицизъм сред моите познати, но аз бях 
много любопитен и ми беше интересно да 
разбера какво се случва там. Освен това 
посещението в министерството на 
външните работи щеше да е изключително 

преживяване. 
 
Съставът на моята малка група по темата за социалната 
справедливост беше много силен и ние разработихме препоръка за 
програма „Еразъм“ за учениците. Имахме чудесна динамика и се 
чувствам изключително обогатен от групата. Особено впечатление, 
което ще остане за дълго, ми направи заключителната конференция 
на 15 и 16 януари. Резултатите във всички групи бяха впечатляващи 
и мога да се съглася с всички от тях. Силно се надявам, че 
политиката ще се заеме с темите, по които тук най-различни хора 
работиха и постигнаха чудесни резултати. Надявам се също, че 
хората ще променят отношението си към политиката – при мен това 
вече се случи. Ще запомня проявата с това, че в нея имаше много 
смисъл. Освен това искам да благодаря изрично на модераторите. 
Модераторите допринесоха съществено, като съпътстваха процеса 
до постигането на резултатите и гарантираха цивилизираното 
общуване. 
Бъдещето на Европа е по принцип много добра тема и тези дни ме 
обогатиха. Ето защо не бих искал някакви промени, а още от същото. 
Отначало темата, която ми се падна, много ме затрудни, но можах 
бързо да се ориентирам в нея. Желателно е, ако може, да се 
организира втора проява, за да задълбочим работата по темите и да 
влезем в истинска дискусия. В момента ми е малко тежко да се 
разделя с всичко това. Би било добре да бъдем информирани за това 
как изобщо се развиват нещата по-нататък.“ 
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Макс Хайцман, 36 г., Фелбах, Баден-
Вюртенберг „Исках да участвам в 
панела, защото исках гласът ми да 
бъде чут и да мога да изразя мнението 
си. Бъдещето на Европа не ми е 
безразлично. С моите идеи исках да 
накарам политиците да видят и други 
гледни точки и това, което е важно за 
граждани като мен. 

 

Особено съм запомнил обсъждането на вариантите на решения. 
Обичам да чувам мненията на други хора, особено ако те могат да ги 
аргументират добре. 
Пожелавам си да има повече такива проекти с участието на 
гражданите. Струва ми се обаче, че няма особен смисъл 
предложенията за теми да бъдат предварително зададени. Би било 
по-добре участниците сами да определят темите. След това 
участниците могат сами да се разделят на групи в зависимост от 
темата и от това, в коя група иска да бъде самият участник. По този 
начин ще стане ясно коя тема най-много интересува гражданите и 
къде има потенциал за подобрение за правителството.“ 
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- Графика на процеса на националния граждански панел за бъдещето на Европа 

 


