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С Конференцията за бъдещето на Европа 

Европейският парламент, Съветът и Европейската 

комисия дадоха възможност на европейските 

граждани от всички 27 държави членки да се 

включат в дебат за предизвикателствата и 

приоритетите, които са важни са създаването на 

една подготвена за бъдещето Европа заедно. Като 

част от процеса на Конференцията, на 19 април 

2021 г. беше поставено началото на многоезична 

цифрова платформа (наричана по-долу 

„платформата“) (futureu.europa.eu/?locale=bg), 

която продължи да функционира по време на 

цялата работа на Конференцията. 

Платформата беше ключов компонент на 

Конференцията; тя даде възможност за участие на 

всеки гражданин на ЕС на всеки от 24-те 

официални езика на ЕС. Гражданите можеха да 

представят своите идеи, да подкрепят идеите на 

други хора и да ги коментират. Платформата също 

така беше мястото, където всеки можеше да 

споделя информация за свързаните с 

Конференцията прояви и да съобщава за 

резултатите от тях. 

След това всички мнения на платформата се 

събираха и анализираха, за да послужат като 

принос за работата на европейските граждански 

панели и на пленарното заседание на 

Конференцията. До момента са публикувани три 

междинни доклада, три доклада на държави 

членки и пълен доклад, обхващащи мненията на 

платформата до 20 февруари 2022 г. 

Въведение 

https://futureu.europa.eu/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=bg
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=bg
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=bg
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=bg
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В настоящия доклад са обхванати всички изразени 

мнения на платформата от нейното създаване на 

19 април 2021 г. до 9 май 2022 г., когато 

Конференцията приключи своята работа.  

При работата с настоящия доклад е важно да се има 

предвид, че изразените на платформата мнения 

отразяват гледните точки на съответните участници и 

не следва да се разглеждат като представителни за 

вижданията на европейските граждани като цяло.  

Аналитичните резултати са представени в доклада в 

съответствие с темите, определени на платформата: 

‒ Изменение на климата и околна среда 

‒ Здравеопазване 

‒ По-силна икономика, социална 

справедливост и работни места 

‒ ЕС в света 

‒ Ценности и права, върховенство на закона, 

сигурност 

‒ Цифрова трансформация 

‒ Европейска демокрация 

‒ Миграция 

‒ Образование, култура, младеж и спорт 

Идеите, посочени в раздел „Други идеи“ на 

платформата, са включени в една от споменатите 

по-горе девет теми или в няколко теми, когато 

става дума за междусекторни въпроси.  

За всяка тема се предоставя преглед на тематичното 

групиране на идеите и проявите с доклади за прояви, с 

помощта на система за текстов анализ, която 

идентифицира многократната поява на дадена сходна 

идея на независимо кой език. Тези набелязани теми и 

подтеми са подредени според това колко често се 

срещат по оценка на анализатора с помощта на 

системата за текстов анализ. В текстово поле в 

началото на всяка тема са представени няколко 

примера за прояви, организирани по тази тема, като се 

акцентира върху новите прояви, добавени след 

последния доклад. Тематичен преглед на новите 

мнения, качени на платформата след 20 февруари 

2022 г., е добавен в поле в края на всяка глава, 

посветена на съответната тема. Анализът на 

съдържанието по теми и подтеми е представен 

визуално чрез карта на идеите за всяка тема.  

Бележка относно методологията 

В настоящия доклад се акцентира главно върху 
качествения анализ на мненията, изразени на 
платформата. Това става въз основа на идеите, 
подадени от участниците, доклади за прояви и 
коментари, за да се направи общ преглед на 
съдържанието на платформата. На практика в 
рамките на всяка тема научноизследователски 
екип извърши ръчен текстови анализ и групиране 
на предложените идеи и приключилите прояви, 
което бе осъществено с помощта на компютърен 
инструмент за групиране. Впоследствие беше 
изготвено резюме на общите теми и възможните 
подтеми. Анализът на групите по теми и подтеми 
беше направен в рамките на предварително 
определените основни теми. Това означава, че 
идеи, обхващащи теми или идеи, представени от 
участниците по различни теми или в раздел 
„Други идеи“, могат да присъстват многократно в 
настоящия доклад в частите по съответните 
теми. Този подход беше избран, за да може всяка 
от темите на Конференцията да бъде разгледана 
цялостно.  

Този анализ обхваща и въпросите, повдигнати от 
малък брой участници, ако те предоставят нова 
гледна точка в сравнение с тази на други 
участници. Целта е да се представи обзор на 
диапазона и разнообразието от идеи, 
предложени понастоящем на платформата, а не 
да се акцентира върху количествени елементи. 
Независимо от това в текста са обозначени 
темите, подтемите или идеите, които често се 
повтарят или имат голям брой одобрения или 
коментари, за да се отрази текущото състояние 
на обсъжданията на платформата, включително 
високата степен на интерес или дебат по някои 
въпроси. Тези елементи се използват и за да се 
определи редът на представяне на темите в 
настоящия доклад.  

Количествени елементи (брой идеи, коментари, 
одобрения и прояви) се използват и в прегледа 
на мненията и в списъка на най-одобряваните и 
коментираните понастоящем идеи по теми, 
представени в приложение I. 

Следва да се има предвид също, че в 
представения в настоящия доклад анализ 
понятието „мнения“ се отнася до комбинация от 
идеи, коментари и доклади за прояви. 

Допълнителни подробности относно 
методологичния подход са изложени в 

приложение II. 
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В настоящия доклад се обобщава дейността на 

многоезичната цифрова платформа на 

Конференцията за бъдещето на Европа от 

началото ѝ до 9 май 2022 г. 

През този период на платформата са 

регистрирани 48 530 подадени мнения, 

съдържащи 18 955 идеи, 22 570 коментара и 

7 005 прояви по всичките 10 теми. 

От 21 февруари до 9 май 2022 г. на платформата 

са добавени общо 4796 нови мнения. С повечето 

от тези нови мнения се затвърждават вече 

набелязани теми и подтеми в рамките на 

различните основни теми и не се оказва 

въздействие върху подреждането на темите 

според цялостната им честота.  

Началото на руската военна агресия срещу 

Украйна на 24 февруари 2022 г. повлия на някои 

нови подтеми в рамките на различни основни теми, 

например призиви за по-активно участие на ЕС по 

отношение на конфликта в рамките на основната 

тема „ЕС в света“, както и предложения за 

постигане на европейски енергиен суверенитет в 

рамките на основната тема „По-силна икономика, 

социална справедливост и работни места“. 

 

 

Резюме  
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Изменение на 
климата 
и околна среда 

Участниците са загрижени за изменението на 

климата и последиците от него, както и за редица 

други екологични предизвикателства. Най-често 

срещаните теми са свързани с емисиите и с 

енергията от възобновяеми източници. Като цяло 

участниците са за ускоряване на екологичния 

преход с незабавни и конкретни мерки от страна на 

ЕС и правителствата, предлагат се редица 

решения, като например насърчаване на по-

екологосъобразно производство и транспорт на 

енергия, промяна на моделите на потребление, по-

устойчиво селско стопанство, насърчаване на 

биологичното разнообразие и спиране на 

замърсяването. В мненията се подчертава 

необходимостта от образование и комуникация на 

равнище ЕС, като се предлагат инициативи за 

работа по тези проблеми. Някои участници 

повдигат въпроса за социалната справедливост в 

контекста на политиката в областта на климата. 

Идеите могат да бъдат тематично групирани, както 

следва: 

‒ Над всичко стои призивът към 

правителствата и ЕС да предприемат 

незабавни действия с по-силна европейска 

политика в областта на околната среда за 

борба с изменението на климата. 

Участниците са отправили няколко 

предложения за справяне с емисиите и са 

обсъдили най-добрите практики и начини 

за ускоряване на екологичния преход и 

прилагането на Зеления пакт на местно и 

регионално равнище. 

‒ По темата за енергетиката участниците 

силно подкрепят увеличаването на 

използването на енергия от възобновяеми 

източници и увеличаването на енергийното 

многообразие чрез научни изследвания и 

иновации с алтернативни енергийни 

източници както за домакинствата, така и 

за малките и средните предприятия (МСП). 

Някои участници обаче насочват 

вниманието към въпроса за приемането от 

страна на населението, като по въпроса за 

ядрената енергия се наблюдава силно 

разделение между позициите. 

‒ Участниците искат мерки за насърчаване 

на разработването и използването на 

алтернативни, екологосъобразни 

транспортни средства, като правят 

различни предложения за стимулиране на 

използването на обществения транспорт и 

призовават за увеличаване на научните 

изследвания и инвестициите в 

алтернативни транспортни решения. 

‒ В рамките на темата за потреблението 

участниците искат по-строги мерки за 

справяне с отпадъците, разхищението на 

храни и за насърчаване на рециклирането 

и кръговата икономика, като визират както 

производителите, така и потребителите. 

Освен това се чуват призиви за мерки за 

насърчаване на по-устойчиво потребление 

в различни сектори, като се започне от 

туризма и модата и се стигне до 

електронните уреди. Участниците са също 

толкова загрижени за натиска върху 

околната среда, свързан с цифровата 

трансформация, като например 

разработването на криптовалути. 

‒ Насърчаване на биологичното 

разнообразие и хуманното отношение към 

животните, с призиви за повторно 

залесяване, спиране на обезлесяването, 

закрила на застрашените видове и повече 

научноизследователски съоръжения, 

свързани с биологичното разнообразие. 

‒ В рамките на селскостопанските въпроси 

силна подтема е призивът за премахване 

на употребата на пестициди и като цяло да 

се възприемат по-екологосъобразни 

селскостопански практики. Други мерки 

във връзка с околната среда включват 

стимулирането на местното земеделие, 

биологичното разнообразие, 

вегетарианския или веганския режим на 

хранене, както и справедливи цени за 

земеделските стопани. 
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‒ Средства и мерки за борба със 

замърсяването, тъй като то се разглежда 

като източник на натиск върху околната 

среда. Формулирани са решения за борба 

със замърсяването на водите и 

замърсяващото използване на пластмаси, 

отправят се призиви за забрана на 

пластмасите за еднократна употреба, 

както и светлинното замърсяване. 

‒ Спиране на вредните за околната среда 

субсидии, като например субсидиите за 

изкопаеми горива или вредните за 

рибарството субсидии, както и различни 

предложения за данъчни мерки за 

стимулиране на промяна в поведението и 

насърчаване на устойчивото потребление 

например чрез данък за устойчивост. 

‒ Участниците искат повече усилия за 

промяна на поведението и нагласите чрез 

повишаване на осведомеността, 

образование и комуникация. 

‒ Във връзка с неотдавнашното рязко 

покачване на цените на енергията и все по-

проблематичната зависимост на ЕС от 

руските доставки на газ и петрол, при 

голяма част от мненията се чуват призиви 

за ускорено преминаване към 

възобновяеми енергийни източници, 

насърчаване на по-съзнателна консумация 

на електрическа енергия, както и 

застъпничество за енергийния 

суверенитет на ЕС. 

‒ Специална тема е посветена на 

жилищното настаняване и строителството, 

като се предлагат идеи за устойчиви 

жилища, екологосъобразни строителни 

материали и „нов европейски Баухаус“. 

‒ Участниците са обсъдили 

взаимодействието между цифровизацията 

и изменението на климата в рамките на 

темата „Цифрова трансформация“. 

 

Здравеопазване 

Темата за здравеопазването 

обхваща широк спектър от въпроси. 

Най-често повдиганата тема, силно 

повлияна от преживяното с COVID-19 и 

последиците от него, е свързана с равния достъп 

до качествено здравеопазване в целия ЕС, като се 

предлагат идеи за по-тясно сътрудничество между 

държавите членки, по-голяма хармонизация и 

интеграция, например чрез стандарти за качество 

за грижите в целия ЕС. Участниците искат 

увеличаване на научните изследвания и 

инвестициите в областта на медицината и са 

предложили различни идеи за подобряване на 

общественото здраве като цяло. Основните 

въпроси са следните: 

‒ Мерки за осигуряване на висококачествено 

здравно обслужване на достъпни цени, 

което е достъпно за всички, по-специално 

грижи за психичното здраве. 

Предложенията включват, наред с другото, 

европейска схема за здравно осигуряване, 

за да се гарантира финансова достъпност. 

‒ Засилване на сътрудничеството и 

интеграцията, укрепване на здравната 

система на ЕС или дори увеличаване на 

компетентността на ЕС по въпросите на 

общественото здраве. 

‒ Интегрирани стратегии за справяне с 

общите за ЕС предизвикателства в 

областта на здравеопазването, като 

например рака, психичното здраве, 

превенцията на самоубийствата, редките 

заболявания и др. 

‒ Ресурси и мерки за насърчаване на 

здравната грамотност, здравословен 

начин на живот и здравословни 

хранителни режими, включително за 

психичното здраве, и различни мерки за 

възпиране на употребата на вредни за 

здравето продукти като тютюна. 

Участниците искат ЕС да инвестира повече 

в поредица от превантивни мерки, 

свързани със здравето. 
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‒ Необходимост от координирани иновации 

и инвестиции на ЕС в научни изследвания 

в областта на здравеопазването, по-

специално във връзка със застаряващия 

демографски профил на ЕС. 

‒ По темата за подходите към медицината 

обсъжданите идеи включват палиативните 

и терминалните грижи, интегрирането на 

природни средства за лечение или по-

холистични подходи към медицината. 

‒ Възможностите и заплахите за здравето, 

свързани с нарастващата цифровизация през 

последните десетилетия, като сред 

възможностите беше обсъдена интеграцията 

на европейските системи за електронно 

здравеопазване, а сред заплахите — 

опасностите от цифровата зависимост. 

‒ Оценка на последиците от COVID-19, 

включително оценка на ответните 

действия, като например цифровия ковид 

сертификат, необходимостта от 

ревалоризиране на здравните работници и 

поуките, които трябва да се извлекат за 

подготовка и борба с бъдещи пандемии. 

‒ Не толкова изпъкващи теми са мерките, 

свързани със сексуалното и 

репродуктивното здраве, като например 

борбата с менструалната бедност, 

сексуалното възпитание и правото на аборт, 

както и грижите за онкоболните, обсъждани 

най-вече във връзка с профилактиката, 

поставянето на ранна диагноза и 

обединяването на ресурси в целия ЕС. 

 

По-силна 
икономика, 

социална 
справедливост 

и работни места 

Често обсъждан въпрос по тази тема е колко е 

важно Европа да стане по-приобщаваща и 

социално справедлива, особено в контекста на 

пандемията от COVID-19. Мненията по тази тема 

включват и различни предложения за стимулиране 

на икономическия растеж в ЕС, като например 

научните изследвания и иновациите, по-

нататъшното укрепване на единния европейски 

пазар и различни мерки в подкрепа на малките и 

средните предприятия и стратегическите отрасли. 

Освен това участниците са на мнение, че 

благосъстоянието на различните групи хора, 

особено на тези в най-неравностойно положение, 

има решаващо значение за успешното 

функциониране и по-нататъшния растеж на ЕС. В 

рамките на тази тема най-важните обсъждани 

въпроси са: 

‒ Предложения за изграждане на по-

приобщаваща, социално справедлива 

Европа в съответствие с Европейския 

стълб на социалните права, като например 

мерки за социална закрила, премахване на 

разликата в заплащането на жените и 

мъжете, мерки за намаляване на 

бедността, равенство между половете, 

гарантиране на правата на хората с 

увреждания, права и представителство за 

ЛГБТИК. Различните конкретни идеи, които 

бяха подложени на обсъждане, включваха 

прилагането на единен подход на ЕС към 

социалната сигурност, въвеждането на 

квоти по пол в управителните съвети и 

индекс за измерване на социалното 

равенство. 

‒ Икономическо възстановяване, 

включително опасения относно 

нарастващия публичен дълг в ЕС, 

дискусии за ролята на Европейската 

централна банка, призиви за 

преразглеждане на Пакта за стабилност и 

растеж и за разширяване на Механизма за 

възстановяване и устойчивост, както и 

различни предложения за подкрепа за 

местното производство и потребление с 

цел стимулиране на вътрешния пазар и 

икономиката на ЕС. В контекста на 

неотдавнашната енергийна криза, 

породена от стратегическите отговори на 
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руската военна агресия срещу Украйна, са 

се засилили призивите за стратегическа 

енергийна автономия. 

‒ Стимулиране на нарастването на 

работните места чрез инвестиране в 

иновации, образование, цифровизация, 

научноизследователска и развойна 

дейност, но също и чрез създаване на 

зелена икономика. Особено внимание се 

обръща на оказването на подкрепа на 

малките и средните предприятия, тъй като 

те се считат за движещи сили на 

иновациите. Освен това в няколко от 

изказаните мнения е обсъден потенциалът 

на селските райони за икономически 

иновации, с призиви за мерки за 

противодействие на обезлюдяването на 

селските райони или за обща подкрепа за 

селскостопанския сектор, по-специално за 

насърчаване на младите земеделски 

стопани. 

‒ Участниците считат, че мерките за 

социална сигурност са важни за 

постигането на социална справедливост. 

Безусловният базов доход е най-често 

предлагана идея. Други идеи включват 

координирани политики за пенсиониране и 

пенсии в държавите — членки на ЕС, и 

действия за намаляване на бедността в 

ЕС, както и призив демографските промени 

в ЕС да се отчитат по-широко. Сред 

мненията по тази тема, както и по други 

теми, се срещат призиви за 

цифровизирана обща карта на ЕС за 

социална сигурност и за прехвърляеми 

социални права за мобилните европейци. 

‒ Различни форми на данъчно облагане за 

справедлива и приобщаваща икономика, 

например данъчни мерки за гарантиране 

на лоялна конкуренция между 

дружествата, екологични данъци и 

минимален данък в целия ЕС за 

противодействие на данъчните убежища. 

‒ Участниците също така са повдигнали 

идеята за обща данъчна политика с 

европейска фискална реформа за 

европейско бъдеще с по-голямо единство, 

включително повече собствени ресурси на 

ЕС или бюджет, независим от държавите 

членки, като има и предложения за по-

нататъшно укрепване на вътрешния пазар. 

‒ Предложения за подобряване на 

условията на труд, като например гъвкаво 

работно време и правото на откъсване от 

работната среда, и конкретни мерки за 

допълнително улесняване на трудовата 

мобилност в рамките на ЕС. Конкретно е 

обсъдена младежката безработица, като 

са направени няколко предложения за 

подпомагане на младите хора да навлязат 

на пазара на труда. 

‒ При някои идеи се поставя под въпрос 

настоящият икономически модел с оглед 

на преминаване към приобщаващ и 

справедлив европейски модел, при който 

да не се взема предвид единствено БВП. 

 

 

 

ЕС в света 

В рамките на тази тема са повдигнати различни 

въпроси, свързани с външната политика. Като 

цяло най-често повтарящите се теми са тези, които 

изискват по-силно присъствие на ЕС на световната 

политическа сцена в съответствие с основните 

ценности на ЕС. Участниците в платформата са 

повдигнали въпроса за стратегическата 

автономност и често смятат, че ЕС трябва по-

решително да упражнява както своята „мека сила“, 

така и своята „твърда сила“, въпреки че някои 

участници са изразили съмнения в това 

отношение. Сред основните теми са: 

‒ Мнения, в които се обсъждат общите цели 

на външната политика на ЕС, като се 

отправят призиви за обща външна 

политика на ЕС в защита на правата на 

човека и демократичните ценности в 

световен мащаб. 
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‒ Разработване на различни средства и 

механизми, за да се укрепи имиджът на ЕС 

и да се гарантира, че на него се гледа 

сериозно на световната политическа 

сцена, като обширно се обсъжда обща 

отбранителна политика, за да има 

възможност за интервенции, но и за да 

може ЕС да играе възпираща роля и да 

представлява геополитическа сила спрямо 

останалите световни сили. 

‒ Създаването на армия на ЕС и свързаните 

с нея централизирани отбранителни или 

военни институции. 

‒ Преосмисляне на правилото за 

единодушие при вземането на решения в 

областта на външната политика и 

предоставяне на по-големи правомощия 

на Европейския парламент. 

‒ Действия за повишаване на видимостта на 

ЕС, както и идеи за дипломатическо 

представителство на ЕС, например с едно 

място в Съвета за сигурност на ООН. 

‒ Упражняване на „мека сила“ в защита на 

многостранното сътрудничество чрез 

укрепване на търговските политики. 

‒ По-нататъшно разширяване, особено към 

страните от Западните Балкани. В 

контекста на руската воeнна агресия срещу 

Украйна, членството на Украйна в ЕС беше 

също толкова активно обсъждано. 

‒ Увеличаване на стратегическата 

автономност на ЕС и наблягане на 

първостепенната функция на ЕС като общ 

икономически пазар. 

‒ Заемане на по-категорична позиция 

спрямо Китай, по-специално чрез 

приемане на стратегия на Европейския 

съюз за чуждестранните инвестиции. 

‒ Голям брой от най-новите мнения се 

отнасяха до ролята на ЕС по отношение на 

руската военна агресия срещу Украйна, 

като най-честите призиви бяха ЕС да 

подкрепи Украйна или да поеме водеща 

роля за прекратяване на конфликта. 

 

 

Ценности и права, 
върховенство на 
закона, сигурност 

Участниците са представили идеи, свързани с 

равенството и различни права и свободи, и са 

обсъдили концепцията за европейските ценности 

като водещ принцип за изготвянето на политиките 

на ЕС. Тъй като равенството се счита за основна 

ценност на ЕС, налице е силна подкрепа за по-

големи усилия за създаване на приобщаващо 

общество, като участниците призовават по-

специално за по-голямо равенство между 

половете, признаване на правата на ЛГБТИК и 

приобщаване на етническите малцинства и хората 

с увреждания. Друга повтаряща се идея по тази 

тема е свързана с необходимостта от 

утвърждаване и опазване на върховенството на 

закона. Основните въпроси и идеи са следните: 

‒ Обсъжданията включват гарантиране на 

правата на човека като цяло и начините за 

тяхното прилагане, както и различни права 

и свободи. Гражданските и политическите 

права са силно представени в рамките на 

тази тема на платформата, като най-

изявените мнения засягат правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

свободата на изразяване, както и техните 

ограничения (дезинформация, слово на 

омразата). Споменати са и икономическите 

и социалните права, също като в темата за 

„По-силна икономика“. 

‒ Повдигнати са въпросите за борбата с 

дискриминацията и средствата и мерките 

за постигане на по-равнопоставено и 

приобщаващо общество, по-специално за 

хората с увреждания, възрастните хора, 

националните и етническите малцинства. 

Голям брой идеи са свързани с 

постигането на равенство между половете, 

като например гарантиране на равно 
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заплащане и подобряване на защитата на 

правата и свободите на ЛГБТИК лицата. 

‒ Редица конкретни предложения се отнасят 

до начини за подобряване на опазването 

на върховенството на закона в ЕС, като 

например механизъм за преглед или 

въвеждане на наказателни стратегии за 

държавите, които нарушават 

върховенството на закона, например 

намаляване на безвъзмездните средства 

или отнемане на правото на глас в Съвета. 

Някои участници обаче са критично 

настроени по отношение на това, което 

считат за намеса на ЕС във вътрешните 

работи на държавите членки. 

‒ Група от мнения са съсредоточени върху 

това какво представляват ценностите на 

ЕС, като например правата на човека, 

свободата, равенството, демокрацията, 

върховенството на закона, плурализма, 

солидарността, равенството между 

половете, които следва да направляват 

политиките на ЕС и неговите 

взаимодействия в световен мащаб, или 

дори да бъдат записани в конституцията на 

ЕС, според участниците. 

‒ В дискусиите е обхваната и ролята на 

християнските ценности, като някои 

участници посочват, че не бива да се 

игнорират по-консервативните гласове и 

подходи в рамките на ЕС. 

‒ Както и по основната тема „ЕС в света“, в 

рамките на темата за сигурността редица 

участници са обсъдили идеята за армия на 

ЕС и необходимостта от по-тясно 

сътрудничество между европейските 

държави по въпросите на вътрешната 

сигурност. Последните геополитически 

събития само са засилили този призив за 

засилена военна организация на ЕС и 

защита на границите. 

‒ Има призиви за засилено регулиране, за да 

стане лобирането по-прозрачно и да се 

води борба с корупцията. 

 

 

Цифрова 
трансформация 

Като цяло участниците са подчертали, че е важно 

да се улесни и инвестира в цифрова 

трансформация в широк кръг от области, 

включително управлението, икономиката и 

здравеопазването. Те обаче са изтъкнали и 

няколко предизвикателства, свързани с 

цифровата трансформация, като например етични 

съображения, все по-широкото цифрово 

разделение, недостатъците на Общия регламент 

относно защитата на данните и киберзаплахите. 

Като цяло най-често срещаните теми се отнасят до 

необходимостта да се инвестира в цифрово 

образование и да се насърчават цифровите 

умения, както и да се инвестира в цифрови 

иновации и да се премине към Европа, която е 

суверенна по отношение на цифровите 

технологии. Основните въпроси са следните: 

‒ Да се гарантира, че гражданите на ЕС 

притежават необходимите цифрови 

умения, за да се справят успешно в един 

все по-цифровизиран свят, и 

цифровизация на образователната 

система; 

‒ Средства и мерки в подкрепа на 

цифровите иновации, като например 

изкуствения интелект и укрепването на 

цифровия суверенитет. Това обхваща 

широк диапазон от подтеми: насърчаване 

на използването на софтуер с отворен код, 

устойчиво производство, социални медии 

и платформи, които отговарят на 

стандартите на ЕС по отношение на 

неприкосновеността на личния живот, и по-

общо изграждане на европейска цифрова 

екосистема, която е конкурентоспособна и 

отворена за света, но и безопасна и 

зачитаща неприкосновеността на личния 

живот. 
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‒ Различни инструменти за цифрово 

гражданство и цифрово обединяване на 

ЕС, като има предложения за цифрови 

портали, обща европейска идентификация 

чрез цифрова електронна самоличност 

или общ европейски метод за 

удостоверяване за достъп до лични данни 

или за обществени услуги; 

‒ Участниците се тревожат за 

неприкосновеността на данните и 

сигурността, като предлагат идеи, 

свързани с централизираното съхранение 

на чувствителни лични данни, 

гарантирането на сигурни публични мрежи 

със софтуер с отворен код или технология 

на блоковата верига, законодателни 

действия за защита на 

неприкосновеността на данните и 

централизиран подход за защита на ЕС от 

кибертероризъм. 

‒ Да се работи за цифрово приобщаване 

чрез мерки за гарантиране на финансово 

приемлив и приобщаващ достъп до 

цифровото пространство и насърчаване на 

цифровите умения в различни групи от 

населението, както и осигуряване на 

цифрова достъпност в географски план, 

включително в селските райони; 

‒ Мерки за устойчив цифров преход, така че 

цифровизацията да води до намаляване 

на замърсяването, и призиви, наред с 

другото, за дълготрайно, подлежащо на 

поправка цифрово оборудване. 

‒ Цифровизация на икономиката, като се 

посочват мерки, свързани с 

криптовалутите, и призив за цифрово евро. 

‒ Инвестиране в цифрово образование и 

цифрово здравеопазване с цел 

насърчаване на здравословно и осъзнато 

използване на технологиите. 

 

Европейска 
демокрация 

Идеите по тази тема обхващат широк 

спектър от въпроси. Най-често 

повтарящите се теми са свързани с изборите за 

Европейски парламент, приспособяването на 

европейските институции към бъдещето чрез 

преструктуриране и въпроса за 

„федерализацията“. Необходимостта от 

увеличаване на участието на гражданите, за да се 

подпомогне оформянето на политиката, беше 

подложена на широко обсъждане. Участниците 

считат, че е от решаващо значение да се повиши 

познаването на европейските въпроси и да се 

насърчава обща европейска идентичност. Както и 

при останалите теми, участниците често 

подчертават необходимостта от защита на 

демокрацията и утвърждаване на върховенството 

на закона в ЕС. Най-важните въпроси са: 

‒ По отношение на представителството, 

промени в начина, по който се провеждат 

изборите за Европейски парламент, като 

средство за засилване на участието на 

гражданите в демократичните процеси в 

ЕС, с предложения за транснационални 

избирателни листи и транснационални 

кампании; също така беше предложено да 

се избира пряко президент на ЕС. 

‒ Изпъква идеята за федерализация. 

Мненията варират от призиви за 

предприемане на стъпки към федерален 

съюз в определени области до 

създаването на европейска конституция. 

От друга страна, някои участници са 

скептични или по-скоро призовават за 

децентрализация, с по-големи 

правомощия за държавите членки. 

‒ Предложенията включват мерки за 

превръщане на консултациите с 

гражданите и участието им в структурна 

част от управлението на ЕС с цел 

създаване на чувство за ангажираност 

сред гражданите по отношение на процеса 

на вземане на решения в ЕС. 

Предложенията включват 
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институционализиране на граждански 

асамблеи, създаване на онлайн 

платформи и организиране на 

референдуми в целия ЕС.  

‒ Предложени са институционални 

реформи, за да могат институциите на ЕС 

да станат по-ефикасни и прозрачни и да се 

доближат до гражданите. Най-често се 

срещат предложения за гласуване с 

квалифицирано мнозинство в Съвета, а не 

с единодушие, особено във връзка с 

отстояването на ценностите на ЕС, както и 

по-голяма роля за Европейския парламент 

като цяло; 

‒ Механизми и средства за по-голяма 

ангажираност на гражданите на ЕС и 

създаване на необходимите условия за 

подобряване на тяхната свързаност и 

информираност относно ЕС, институциите 

на ЕС и неговите решения. Предложенията 

са за по-добра комуникация, намаляване 

на дистанцията между членовете на 

Европейския парламент и техните 

избирателни райони, общи медийни 

платформи на ЕС и насърчаване на 

европейския дух; последното предложение 

е включено и в темата „Образование, 

култура, младеж и спорт“. 

‒ Механизми и средства за защита на 

демократичните ценности по отношение на 

лобирането, корупцията, както и мерки 

срещу правителствата, които нарушават 

демократичните принципи. Тук се 

споменава и борбата с дезинформацията, 

която е застъпена и в рамките на други 

теми. 

‒ При някои мнения се призовава за по-

голямо участие на националните 

правителства и парламенти в изготвянето 

на политиките на ЕС, като например 

задължителни парламентарни сесии, на 

които да се обсъждат въпросите на ЕС, 

което да ги направи по-отговорни за 

политиките на ЕС. 

 

 

Миграция 

Въпреки че в мненията по тази тема 

последователно се призовава за общ 

подход на ЕС към миграцията, няма друга тема, по 

която мненията да са толкова различни. От една 

страна, една група мнения призовава за по-голяма 

солидарност и по-добри процедури за интеграция, 

докато други се застъпват за повече действия за 

контрол и намаляване на миграцията. Група от 

участници се застъпва за среден път, друга група 

пък е за насърчаване на международната 

мобилност, но само между икономически 

развитите демокрации. Най-често повтарящите се 

теми включват създаването на обща политика на 

ЕС в областта на миграцията, зачитане на правата 

на човека в областта на миграцията, подкрепа за 

интеграцията на мигрантите по различни начини, 

но и идеи, призоваващи за по-строг граничен 

контрол и управление на миграцията. Идеите 

могат да бъдат обобщени, както следва: 

‒ Призиви за обща миграционна политика, 

като например политика на ЕС в областта 

на трудовата миграция, политика на 

избирателна миграция за ЕС или точкова 

система; 

‒ Призиви за миграционна политика, 

зачитаща правата на човека, с по-добра 

инфраструктура за приемане, по-

безопасни миграционни маршрути; и по-

хуманни процедури за предоставяне на 

убежище и връщане; 

‒ Специфични мерки и средства за 

намаляване на миграцията или различни 

форми на контролирана миграция, с по-

строг граничен контрол и по-строго 

репатриране; 

‒ Средства и мерки за улесняване и 

подкрепа на интеграцията на мигрантите и 

постоянно пребиваващите в ЕС лица. 

Предложените мерки включват езиково 

образование и доброволчески програми за 

мигранти, както и информационни 

кампании за повишаване на 

осведомеността на гражданите на ЕС за 

борба с расизма. 
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‒ Противопоставяне на миграцията под 

каквато и да е форма, свързване на 

миграцията с тероризма, заплаха за 

културната идентичност на ЕС или 

използване на миграцията като 

политическо оръжие. 

‒ По-добре организирани и координирани 

усилия по отношение на граничния 

контрол: увеличаване на подкрепата за 

Frontex и по-голяма солидарност между 

държавите членки. 

‒ Необходимост от справяне с 

първопричините за миграцията в държавите 

на произход, например чрез подобрени 

политики за развитие и равни търговски 

отношения. В обсъжданията са разгледани и 

начини за противодействие на миграцията, 

свързана с изменението на климата. 

Образование, 
култура, младеж и 
спорт 

Като се има предвид, че включва множество 

елементи, съдържанието на тази тема обхваща 

различни въпроси. Въпреки че младежта е 

застъпена в много идеи на платформата, най-

силният акцент в тази тема е върху образованието 

и културата. Както и на други места на 

платформата, по темите в тази област често се 

повтаря призивът за насърчаване на обща 

идентичност на ЕС, като изразените мнения са 

свързани, наред с другото, с обмена, досега с 

други култури и мобилността. Много от въпросите 

по тази тема са с хоризонтален характер и 

следователно присъстват и на други места на 

платформата: 

‒ Средства и мерки за насърчаване на 

развитието на европейска идентичност и 

европейско гражданство; с ключова роля 

за медиите и европейската журналистика, 

както и за европейските продукции, 

разпространяващи европейските ценности 

и култура; 

‒ Засиленото чуждоезиково образование или 

задължителните курсове в училищата 

относно институциите на ЕС и европейската 

история също се разглеждат като средство за 

насърчаване на осъзнаването на обща 

европейска идентичност. На платформата по 

различни теми се срещат многобройни 

предложения за използване на обединяващ, 

общ език; предложенията за общ език 

варират от есперанто до английски. По-

специално призивът за признаване на 

есперанто се застъпва широко по различни 

теми, включително в „Други идеи“. 

‒ Различни предложения за насърчаване на 

мобилността в рамките на ЕС, особено по 

отношение на образованието, с 

разширяване на стипендиите по програма 

„Еразъм“, наред с другото. 

‒ Няколко идеи изтъкват необходимостта от 

ориентирано към бъдещето образование, 

като се отправят призиви за 

цифровизация, насърчаване на меките 

умения в допълнение към уменията в 

областта на НТИМ или междукултурни 

умения като цяло. 

‒ Освен това в идеите, представени по тази тема, 

се обсъждат конкретни действия, свързани с 

младежта и младежката безработица, 

несигурността на работата, нуждите от 

образование и обучение или специфичната 

подкрепа за заетостта за младите хора. 

‒ Осигуряване на равен достъп до образование, 

по-специално висше образование, специална 

подкрепа за жителите на селските райони, 

бившите затворници, етническите малцинства 

и хората с увреждания, за да им се даде 

възможност за достъп до висше образование. 

‒ Необходимостта от подкрепа и защита на 

културната и творческата индустрия с 

правна рамка. 

‒ Средства и мерки за подкрепа на 

академични кадри и изследователи. 

‒ По-малък дял от обсъдените идеи се 

отнасят за спорта в ЕС и начините за 

подобряване на приобщаването в спорта. 
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Преглед на 

активността 

От стартирането на многоезичната цифрова 

платформа на 19 април 2021 г. до 9 май 2022 г. са 

регистрирани общо 48 530 мнения, съдържащи 

идеи, коментари и прояви. Тази активност може да 

бъде представена по разбивки по следния начин: 

‒ Идеи: 18 955 

‒ Коментари: 22 570 

‒ Прояви: 7005  

Графиката за тенденциите (вж. Фигура 1) 

показва, че се наблюдават три периода с 

по-висока активност за изпращане на идеи 

и коментари. Първият съвпада със 

стартирането на платформата, вторият е 

около откриването на Конференцията за 

бъдещето на Европа на 9 май, а третият е 

през последната седмица преди 

20 февруари (крайния срок за отчитане на 

мненията в последния публикуван доклад).  

1. Преглед на 
изразените мнения 
на платформата  
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Фигура 1 — Графика, показваща изпратените идеи и коментари дневно (19.4.2021 г.—9.5.2022 г.) 
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Преди да се включат на платформата, 

участниците са приканени да предоставят 

информация за своята държава на 

местопребиваване, образование, възраст, пол и 

трудов статус. Данните са обработени анонимно. 

Тъй като споделянето на тази информация става 

доброволно, налице са ограничения по отношение 

на аналитичните изводи, които могат да бъдат 

направени на тази основа и които са представени 

по-долу. Например 29,5 % от участниците не са 

разкрили своята държава на местопребиваване. 

Всички държави от ЕС са генерирали активност, 

както може да се види на фигура 2, представяща 

общия брой мнения по държави. Освен това са 

регистрирани 1,4 % мнения от трети държави 

извън ЕС. 

 

Фигура 2 — Брой на мненията по държави 
(19.4.2021 г.—9.5.2022 г.) 

За да се представи по-подробна картина на броя 
мнения пропорционално на населението, 
фигурата по-долу показва броя на изразените 
мнения от всяка държава на един милион жители.  

Фигура 3 — Брой мнения по държави, 

пропорционално отразяване на един милион 

жители (19.4.2021 г.—9.5.2022 г.) 
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Преглед на 
проявите 

 

По време на Конференцията бяха организирани 

значителен брой прояви. Те дадоха възможност на 

повече хора да се включат в това демократично 

начинание „от долу нагоре“. От стартирането на 

цифровата платформа до 9 май 2022 г. на 

платформата са регистрирани общо 7005 прояви. 

В съответствие с Хартата на конференцията 

(достъпна тук) гражданите трябваше да бъдат в 

центъра на проявите, които трябваше да бъдат 

приобщаващи и достъпни и да насърчават 

многообразието на дебатите. За организаторите 

на прояви бяха създадени набори от инструменти 

(достъпни тук). За да могат проявите реално да 

допринесат за конференцията, на цифровата 

платформа трябваше да бъдат качени доклади за 

проявите, в които подробно се описват 

заключенията и конкретните идеи, произтичащи от 

тях (вж. насоките). Тези доклади за проявите, 

заедно с описанието на съответната проява и 

свързаните идеи, бяха взети предвид при 

цялостния анализ на мненията на платформата. 

Свързаните с конференцията прояви се 

организираха в различни формати съгласно вида 

на проявата, нейния мащаб, профила на 

публиката или на организаторите, както и 

тематичния обхват. Настоящият раздел има за цел 

да даде представа за различните видове прояви, 

докато техният принос по същество се разглежда 

в рамките на съответните теми на платформата. 

Проявите се провеждаха онлайн, присъствено или в 

смесен формат. Те често се организираха под 

формата на дебати или семинари, като например 

поредица от диалози относно бъдещето, 

организирани в Испания, сред които например 

граждански семинар относно базовия доход (вж. 

проявата) или граждански семинар относно 

устойчивите градски практики, който се проведе в 

малък фламандски град (вж. проявата). Бяха 

организирани и световни кафенета, както в поредица 

от дискусии с латвийски младежи, в които се 

проучваше тяхната визия за Европа и ролята им в 

Европа на бъдещето (вж. проявата). Някои прояви се 

организираха в по-класически формат, включващ 

например основна презентация, последвана от сесии 

с въпроси и отговори, докато други прояви бяха по-

близки до разискванията. Някои прояви, регистрирани 

на платформата, бяха част от по-продължителни 

проекти за консултации тип разисквания, като 

например проекта Decide Europe — симулация на 

законодателни разисквания на равнище ЕС за 

ученици от средните училища в Чехия и Словакия (вж. 

проявата). Имаше и иновативни формати, като 

например семинар, на който участниците имат 

възможност да правят препоръки, като 

същевременно участват в ролева игра (вж. проявата), 

хакатон, организиран в Латвия, където участниците се 

състезават помежду си на отбори, за да намерят 

иновативни и устойчиви решения (вж. проявата) или 

проява „разходка разговор за изменението на 

климата“ в Испания (вж. проявата). 

Що се отнася до участието, някои прояви се 

организираха с цел да се съберат мнения от конкретни 

категории участници, като например жени (вж. примера 

за проява), младежи (вж. примера за проява) или хора с 

увреждания (вж. проявата). Някои прояви се 

организираха на ниво общност, например проява с 

участието на жителите на определен град или регион, 

като например окръг Jönköping (вж. проявата), или с 

жители на трансграничен район, на която се обсъжда 

общо предизвикателство, като например адаптирането 

към изменението на климата, което оказва въздействие 

върху испанско-португалската граница (вж. проявата).  

Що се отнася до темите, в някои прояви бяха разгледани 

процесът на конференцията или бъдещето на Европа в 

по-широк план, като например проява в Германия за 

общо представяне на конференцията (проява) или 

дебат в Марманд, Франция, по ключови въпроси на 

дневен ред за френското председателство на Съвета на 

Европейския съюз, от храните и селското стопанство до 

европейската отбрана и основните права (вж. проявата). 

Други бяха посветени на конкретни теми, като например 

за градовете, в които се насърчава демокрацията (вж. 

проявата), или проява, организирана от Университета 

на Печ, Унгария, относно използването на изкуствения 

интелект (вж. проявата).  

Проявите бяха с различни организатори: наред с 

гражданите на ЕС, академичните среди, 

организациите на гражданското общество, а също 

и национални, регионални и местни органи, и 

институциите на ЕС допринесоха за 

Конференцията за бъдещето на Европа, като 

организираха прояви. Някои държави членки 

организираха национални граждански панели, 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=bg
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=bg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/142264?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/150217?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365?locale=bg
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други проведоха или подкрепиха различни други 

видове консултации. Прояви се организираха и от 

представителствата на Европейската комисия в 

държавите членки, бюрата за връзка на 

Европейския парламент, Комитета на регионите и 

Европейския икономически и социален комитет. 

Кой участваше в 
дебата? 

Когато се разглежда профилът на участниците, които са 

предоставили информация за своята държава на 

пребиваване (70,5 %), включително тези от трети 

държави, могат да бъдат направени следните забележки. 

Близо половината от участниците са се 

идентифицирали като мъже (47,3 %), а 15,9 % като 

жени. Повече от една четвърт (35,6 %) обаче не са 

представили информация за своя пол, а 1,2 % са 

се определили като небинарни, така че тези данни 

дават само ограничена картина. 

Представителството на възрастовите групи беше 

доста разнообразно, като групата на участниците 

на възраст 55—69 години е най-активната според 

изразените мнения (17,7 %), следвана от 

участниците на възраст 25—39 години (16,3 %) и 

тези на възраст 40—54 години с 14,9 %.  

По отношение на професията най-активни на 

платформата са професионалните работници 

(14,9 %) и пенсионерите (10,9 %). Ръководителите 

(10,3 %) и студентите (8,1 %) също са сравнително 

активни. Самостоятелно заетите лица (7,6 %), 

работниците, полагащи физически труд (4,5 %) и 

безработните (2,6 %) са сравнително по-малко 

активни на платформата. 40,8 % от участниците не 

са декларирали занятието си. 

Що се отнася до образованието, хората с по-

висока образователна степен са отбелязали най-

висока активност (41,6 %). Социално-

демографските данни за образованието са най-

слабо попълнени (41,6 %). 

 

 

 

Фигура 4 Възраст, пол, образование и занятие 

на участниците (19.4.2021 г.—9.5.2022 г.) 

Следва да се отбележи, че представените тук 

социално-демографски данни предоставят 

само ограничена картина, тъй като 

организациите също имат възможност да 

създадат профил на платформата, за да дадат 

своя принос, независимо дали под формата на 

идеи, или прояви. Освен това участниците в 

прояви не са се регистрирали непременно на 

платформата и може да не са обхванати от 

статистическите данни.  
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Най-коментирани 
теми според 
изразените мнения 

От стартирането на платформата до 9 май 2022 г. 

най-много мнения са получени по темата за 

европейската демокрация (идеи, коментари и 

прояви) (8 205). Темата „Изменение на климата и 

околна среда“ е на второ място с 8123 мнения. 

Мненията в рамките на „Ценности и права, 

върховенство на закона, сигурност“ се нареждат на 

трето място, следвани от „Други идеи“ (4-то място) 

и „Образование, култура, младеж и спорт“ (5-о 

място) (вж. фигура 5).  

Някои теми генерираха повече коментари, идеи 

или прояви, отколкото други, например по темата 

„Европейска демокрация“ има най-голям брой 

коментари (4606). По темата „Изменение на 

климата и околна среда“ има регистрирани най-

много идеи (3748) и прояви (1215). Темата 

„Образование, култура, младеж и спорт“ с 

1156 прояви се нарежда на второ място по брой 

прояви. 
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Фигура 5 — Изразени мнения на платформата по теми (19.4.2021 г.—9.5.2022 г.) 
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Последни промени 

 

Между 21 февруари и 9 май 2022 г. активността на 

платформата се изразява в общо 4693 мнения, от 

които: 

 2633 идеи 

 1246 коментара 

 814 прояви 

Анализът на мненията по държави показва, че 

Италия е на първо място за този период по 

отношение на броя на мненията (445), докато 

Унгария (361) остава на второ място. Испания 

(285) се подрежда трета. Германия (4-то място) и 

Франция (5-о място) са продължили да оказват 

значителен принос, съответно с 232 и 230 мнения. 

По отношение на броя на мненията 

пропорционално на населението Унгария отчита 

най-високата активност през изминалия период с 

високо равнище на активност от 36,9 мнения на 

един милион жители, следвана от Словения с 

18,8 мнения на един милион жители. Освен това 

беше регистриран голям брой мнения на един 

милион жители за Хърватия, Словакия и Белгия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7 — Брой мнения по държави на един милион 

жители (21.2.2022 г—9.5.2022 г.) 

 

Фигура 6 — Брой на мненията по държави 

(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 
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Най-коментирани 
теми от 
21 февруари до 

9 май 2022 г. 

Темите „Европейска демокрация“ и „Изменение на 

климата и околна среда“ продължиха да бъдат 

най-популярните теми с най-голям брой мнения — 

съответно 686 и 818. Темата „Образование, 

култура, младеж и спорт“ беше третата по 

популярност през изминалия период, с общо 

636 мнения. 

В сравнение с общия брой, темата „Ценности и 

права, върховенство на закона, сигурност“ се 

нареди на четвърто място сред най-новите мнения 

с 532 мнения, докато „Други идеи“ зае едва шесто 

място с едва 385 мнения.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Фигура 8 — Сравнение на прегледа на мнения по теми за изминалия период и общо 

 

818
686 636 532 459 385 337 294 228 214

8123 8205

4976

5351

4939

5272

3695

2413
2646 2700

Climate change
and the

environment

European
democracy

Education,
Culture, Youth and

Sport

Values and rights,
rule of law,

security

Stronger economy,
social justice and

jobs

Other ideas EU in the world Health Digital
transformation

Migration

Overview of contributions per topic

current phase total



 

© Kantar Public, 2022 г. 25 

Темата „Изменение на климата и околна среда“ е 

генерирала общо 8 123 коментара, идеи и прояви 

на платформата (3748 идеи, 3160 коментара и 

1215 прояви). В различните си мнения 

участниците като цяло са изразили загрижеността 

си относно глобалното затопляне и последиците 

от него, като настоятелно призовават 

правителствата да предприемат незабавни 

конкретни действия за справяне с изменението на 

климата. Сред предложенията намаляването на 

емисиите често се определя като основна задача 

наред с улесняването на екологичния преход, 

постигането на климатична неутралност и 

насърчаването на енергията от възобновяеми 

източници, по-специално слънчевите панели. Сред 

често срещаните въпроси попадат и устойчивите 

транспортни решения, съсредоточени най-вече върху 

железопътните системи, и свързаните с 

потреблението предложения за борба с изменението 

на климата, като например рециклирането, 

опаковането и пластмасите. В контекста на 

неотдавнашното покачване на цените на енергията 

имаше редица призиви за насърчаване на по-

съзнателна консумация на електроенергия, както и за 

енергиен суверенитет за ЕС. Гражданите призоваха за 

ангажираност във всички сегменти на обществото: в 

зависимост от конкретното съдържание на всяко 

предложение отговорността се разпределя на 

отделните граждани, на търговския сектор или на 

правителствата и създателите на политики. 

2. Изменение на 
климата и околна среда 
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Различните идеи могат да бъдат групирани в 

следните теми: 

 Справяне с изменението на климата и 

Зелен пакт 

 Енергетика 

 Транспорт 

 Потребление 

 Биоразнообразие и хуманно отношение 

към животните 

 Селско стопанство 

 Замърсяване 

 Субсидиране, данъчно облагане 

 Създаване на промяна в нагласите и 

поведението 

 Жилищно настаняване и строителство 

Прояви 

В сравнение с периода преди 20 февруари, в 

периода след 20 февруари 2022 г. по-голям брой 

прояви, свързани с темата „Изменение на климата 

и околна среда“, бяха организирани в държави от 

Централна и Източна Европа, като Унгария, Полша 

и в по-малка степен Словакия и България. Тези 

прояви обикновено бяха организирани като 

групови дискусии относно предизвикателствата, 

пораждани от изменението на климата (вж. пример 

за проява). Много от проявите бяха посветени на 

конкретни екологични теми, обсъждани от гледна 

точка на младежите (вж. пример за проява). По 

време на тези прояви беше обсъден широк 

спектър от теми. Устойчивото земеделие и 

опазването на пчелите (вж. проявата) беше темата 

на конференция по пчеларство, организирана в 

Будапеща, в която взеха участие над 100 пчелари. 

Неутралните по отношение на климата градове 

бяха темата на публична проява в унгарския град 

Бекешчаба (вж. проявата). Целта на проявата 

беше да се съберат идеи и препоръки за постигане 

на климатична неутралност на Бекешчаба до 

2030 г. Поредица от срещи с млади активисти и 

представители на органите на местното 

самоуправление и неправителствени организации 

бяха организирани в Полша с цел да се проучи 

равнището на екологична осведоменост на 

младите хора и интереса им към екологичната 

кауза (вж. проявата ). 

В Испания младежи обсъдиха редица теми, 

свързани със Зеления пакт, и предложиха идеи, 

вариращи от стимулиране на използването на 

велосипеди и кънки до насърчаване на 

устойчивата консумация на електроенергия и 

използването на природни ресурси в строителните 

комплекси (вж. проявата). 

В Дания беше проведена поредица от онлайн 

семинари, насочени към обмен на идеи за това как 

дружествата могат да поощряват иновациите и 

екологичната трансформация. Ключова тема в 

последвалия експертен дебат беше 

необходимостта от ускоряване на проектирането и 

капацитета на ЕС за производство на водород и 

горива, получени от водород (вж. проявата). 

Справяне с 
изменението на 
климата и Зелен 
пакт 

Участниците често изразяват своята загриженост 

във връзка с изменението на климата и 

последиците от него, като настойчиво призовават 

правителствата и ЕС да предприемат незабавни 

действия и да въведат по-силна европейска 

политика в областта на околната среда за борба с 

изменението на климата (вж. примера за идея, 

примера за проява). Предложенията са свързани с 

намаляването на емисиите, постигането на 

неутралност по отношение на климата, борбата 

със замърсяването, екологичния преход — 

въпроси, които се засягат и в различните теми по-

долу.  

По отношение на емисиите един от най-често 

обсъжданите въпроси се отнася до облагането с 

данъци на емисиите, по-специално с цел 

насърчаване на предприятията да намалят своите 

емисии на парникови газове, като изберат по-

евтини възобновяеми източници на енергия, което 

на свой ред да доведе до вземане на по-устойчиви 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/156256?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/161734?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/141010?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/144970?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/157312?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/158533?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/142891?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455?locale=bg
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решения от потребителите (вж. примера за много 

одобрявана идея). Друго предложение е да се 

намали максимално разрешената норма на 

емисиите на парникови газове. Това понастоящем 

позволява на високоефективните въглищни и 

газови централи да попадат под прага; те обаче 

продължават да допринасят за замърсяването 

(вж. идеята). Споменава се и необходимостта от 

налог върху вносните стоки за уравновесяване на 

изтичането на въглерод (вж. примера за проява). 

Участниците споменават Договора за 

неразпространение на изкопаемите горива — 

инициатива на гражданското общество, насочена 

към намаляване на използването на изкопаеми 

горива. Те препоръчват ЕС да се присъедини към 

договора успоредно с Парижкото споразумение 

(вж. идеята). 

Един участник призовава за повече инвестиции в 

разработването на технологии за улавяне и 

съхранение на въглероден диоксид (вж. идеята).  

В цяла Европа бяха организирани дебати за 

Зеления пакт и екологичния преход в по-общ план 

с цел обсъждане на ключовите приоритети, най-

добрите практики, прилагането на местно и 

регионално равнище, както и на алтернативни 

бизнес модели (вж. примери за проява и проява). 

Няколко мнения се съсредоточават върху 

социалните и икономическите последици от 

изпълнението на Зеления пакт като стратегия на 

ЕС, чиято цел е да насочи Европа по пътя на 

прехода към неутрално по отношение на климата, 

справедливо и проспериращо общество. Има 

например призиви за по-социално приобщаващ 

подход и призив за балансирана стратегия, чиито 

икономически, социални и екологични измерения 

трябва да се преценяват и прилагат съвместно и 

стратегически, като се вземат предвид 

нарастващите цени на енергията в цяла Европа 

(вж. идеята). В една силно одобрявана идея на 

платформата се предлага ЕС да осигури засилен 

и приобщаващ подход на управление, при който 

както работниците, така и профсъюзите да 

участват в разработването и прилагането на 

политиките за адаптация на всички равнища. 

Подчертава се, че стратегията на ЕС за справяне 

с изменението на климата следва да включва 

конкретни мерки на политиката, насочени към 

запазване на работните места и защита на 

здравето и безопасността на работниците, както и 

активни политики по заетостта, преквалификация 

и обучения с цел предотвратяване на загубата на 

работни места (вж. идеята). 

В по-общ план се предлага да се създаде табло с 

показатели за наблюдение на въздействието на 

мерките и за документиране на напредъка в 

изпълнението на Зеления пакт на регионално 

равнище (вж. идеята). 

 

Енергетика 

Друга привличаща по-голям интерес тема е 

енергетиката, която често се споменава във 

връзка с темата за изменението на климата. 

Участниците на платформата предлагат 

насърчаване както на дребномащабното, така и на 

широкомащабното използване на енергия от 

възобновяеми източници, например чрез 

европейско енергийно сътрудничество (вж. 

проявата). Освен възобновяемата енергия тема на 

обсъждане е и ядрената енергия, като идеите 

призовават за ограничаване на използването на 

ядрена енергия или, като алтернатива, за 

разработване на безопасна ядрена енергия и 

използването ѝ в държавите и местата, където не 

е възможно да се използват възобновяеми 

енергийни източници (вж. примера за идея). Освен 

това неотдавнашните планове на Европейската 

комисия да класифицира ядрената енергия и 

природния газ като екологосъобразни инвестиции 

предизвикват критики на платформата на 

конференцията (вж. примера за идея). От друга 

страна, повечето мнения по този въпрос са в 

обратния смисъл, като заемат позицията, че 

ядрената енергия е най-добрият начин за 

постигане на декарбонизация (вж. примера за 

идея). 

Едновременно с това се отправя призив за 

проучване на алтернативни източници на енергия 

(вж. примера за проява) като термоядрен синтез, 

геотермална енергия или водород, които биха 

допринесли значително за енергийното 

многообразие (вж. примера за идея). Участниците 
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обаче подчертават, че дори алтернативните 

източници като вятърната енергия трябва да бъдат 

приемани от местното население и да се 

гарантира, че те оказват положително 

въздействие върху биологичното разнообразие, 

хората и ландшафта (вж. примера за идея). 

В подтемата за енергийно ефективно и 

екологосъобразно отопление примерите включват 

идея за използване на печки с няколко горива (вж. 

идеята) или районна отоплителна мрежа, която се 

основава на неизползваните източници на 

топлинна енергия, като например дълбоката 

геотермална енергия (вж. идеята). 

Като цяло хората призовават за по-голяма 

отчетност и ангажираност от страна на 

дружествата и търговските предприятия, 

например намаляване на изкуственото 

осветление, когато то не е необходимо, например 

витрините на магазини след края на работното 

време (вж. идеята). 

По отношение на целите за енергийна 

ефективност на равнище жилищни сгради 

участниците се застъпват за преход към 

индивидуално потребление на енергия в 

кооперациите (вж. идеята). Друга идея е 

комбинираното микропроизводство на енергия в 

жилищните сгради (вж. идеята). 

 

Транспорт 

Друга група от често срещани идеи е свързана с 

транспорта, често обсъждан във връзка със 

замърсяването. Някои от изброените по-долу 

предложения се отнасят до промяна на 

транспортните системи с цел намаляване на 

замърсяването. 

Представените на платформата идеи за промяна 

на транспортните системи пледират преди всичко 

забрана на полетите на къси разстояния в ЕС с цел 

намаляване на замърсяването (вж. примера за 

идея). Участниците подчертават, че пандемията 

вече е довела до свиване на авиационния сектор. 

Като цяло се наблюдава силна подкрепа за 

подобряване на системите за обществен 

транспорт в Европа (вж. примерната идея), като 

например по-екологични алтернативи на полетите 

на къси разстояния. По-конкретно, широко се 

обсъжда обща европейска железопътна мрежа 

(вж. примера за идея и проява). Един от 

участниците предлага търсачката Euro 

Trainscanner да направи пътуването с влак по-

привлекателно (вж. идеята), а друг предлага да се 

въведе интегриран билет на ЕС, който да бъде 

безплатен в градовете (вж. идеята). В рамките на 

една от няколкото прояви, организирани за 

Европейската година на железопътния транспорт, 

бяха направени предложения за разширяване на 

високоскоростните железопътни мрежи и за 

създаване на трансгранични железопътни връзки 

(вж. проявата). 

Други идеи се отнасят до обща велосипедна 

мрежа, предлагащи например разширяване на 

велосипедните маршрути или създаване на 

общоевропейска велосипедна мрежа от възлови 

точки (вж. примера за идея). Освен това има 

предложение общините да бъдат задължени да 

изграждат велосипедни алеи като неразделна част 

от пътя, какъвто вече е случаят с тротоарите за 

пешеходци (вж. идеята).  

Друга група от идеи е съсредоточена върху 

иновациите и разработването на електрически 

превозни средства, като автомобили и 

велосипеди, и тяхното интегриране в сегашната 

среда например чрез осигуряване на мрежа от 

станции за зареждане (вж. идеята и идеята). 

Независимо от това един участник твърди, че 

електрическите автомобили са вредни от 

екологична и човешка гледна точка, и предлага 

вместо това теглото и скоростта на превозните 

средства да бъдат ограничени, за да се намалят 

емисиите на CO2 (вж. идеята). 

По въпроса за декарбонизацията на транспорта и 

по-екологичния транспорт участниците 

подчертават също значението на трансграничните 

проекти за насърчаване на морския и 

железопътния транспорт (вж. примера за идея). 

Отправен е и призив за разработване на програми 

за насърчаване на научноизследователската и 

развойната дейност и иновациите с цел 

произвеждане на транспортни средства — 
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обществени и частни, индивидуални и 

колективни — които да не замърсяват околната 

среда и да са 100 % енергийно самодостатъчни 

(вж. примера за идея). 

 

Потребление 

„Потреблението“ обхваща широк кръг от подтеми, 

а идеите са съсредоточени върху разхищението на 

материали от най-различен вид, като се 

набелязват устойчивите практики за справяне с 

това разхищение и намаляването му. Участниците 

масово настояват за промяна в настоящата 

система на масово потребление на стоки и услуги. 

Една широко подкрепяна идея, която отразява 

повтарящи се виждания, е призивът за 

насърчаване на кръговата икономика в това 

отношение (вж. идеята). Правото на ремонт се 

разглежда като ключов елемент за промяна на 

моделите на потребление и насърчаване на 

кръговата икономика. Участниците призовават за 

проектиране на продуктите така, че да подлежат 

на ремонт, и за въвеждане на индекс за ремонт и 

общ за ЕС етикет за ремонт (вж. идеята). 

Въздействието на пандемията също така накара 

хората да преосмислят световните вериги на 

доставки и да се застъпват за тяхното скъсяване 

(вж. идеята). Някои участници отиват още по-

далеч, като предлагат да се въведат квоти за 

максимално потребление и производство (вж. 

примера за идея). 

Що се отнася по-специално до разхищаването на 

храни, един участник подчертава, че 40 % от 

всички храни, произведени в световен мащаб, 

никога не достигат до трапезата ни, и че това 

генерира 10 % от всички емисии на парникови 

газове в световен мащаб; той предлага мерки за 

спиране на разхищението на храни, като например 

подкрепа за даряването на храни (вж. идеята). 

Редица участници в платформата посочват 

значителния обем на произведените отпадъци и 

предлагат различни мерки за избягване и борба с 

такива отпадъци, например рециклиране (вж. 

примера за идея), избор на опаковки на продуктите 

с нулеви или ниски равнища на отпадъци, за да се 

намали отрицателното въздействие върху 

околната среда (вж. примера за идея). Една 

широко подкрепяна идея е за ръководена от ЕС 

програма за опаковки на храни, подлежащи на 

връщане, направени от рециклируеми материали 

(вж. идеята). Един участник посочва 

необходимостта от повече информация за 

рециклирането, за да се насърчи тази практика от 

ранна възраст (вж. идеята). Друг предлага 

въвеждането на европейска интегрирана система 

за връщане на бутилки въз основа на германския 

модел (вж. идеята). В подтемата за отпадъците се 

отбелязва и забраната за изнасяне на отпадъци от 

ЕС (вж. идеята). 

В подтемата за въздействието на потреблението 

върху околната среда е повдигнат въпросът за 

съответствието на внасяните стоки със стандартите 

на ЕС. Например един от участниците предлага да 

се забрани вносът на говеждо месо от Бразилия, 

което няма същото равнище на проследимост като 

говеждото месо от ЕС (вж. идеята). 

Друга многократно срещана идея се застъпва за 

по-усъвършенствана система за етикетиране на 

продуктите (вж. примера за идея), която да описва 

подробно въздействието на производството върху 

околната среда или да посочва дали продуктите 

съдържат пластмасови микрочастици, като по този 

начин оказват отрицателно въздействие в 

дългосрочен план върху здравето на 

потребителите (вж. примера за идея). Една широко 

подкрепяна идея предлага „климатична оценка“ за 

продуктите, за която се изчислява въздействието 

на даден продукт върху климата по отношение на 

производството, транспорта, профила на 

дружеството и т.н. (вж. идеята). 

Последното направление в мненията засяга бързата 

мода и текстилната промишленост, като целта е тази 

тенденция да стане по-екологосъобразна; 

участниците подчертават огромното количество 

ресурси, които се използват за производството на 

дрехи, и факта, че тези дрехи често са неподходящи 

за рециклиране (вж. примера за идея). 

По време на граждански семинар, проведен в 

Испания, възникват няколко идеи, свързани с 

потреблението на вода. Участниците подчертават 

необходимостта от подобряване на системите за 

разпределение и събиране на вода, за да се 

избегне разхищаването на вода (вж. проявата). 
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Освен това участниците подчертават 

необходимостта от насърчаване на 

екологосъобразен и устойчив туризъм вместо масов 

туризъм, тъй като се счита, че масовият туризъм 

оказва значително въздействие върху природните и 

културните ресурси (вж. примерната проява). 

Една последната група от коментари и идеи по 

тази тема отразява загрижеността във връзка с 

отпадъците, генерирани от новите електронни 

устройства, и призовава за по-голяма 

задължителна гаранция за тези устройства и че 

трябва да се осигури възможност за поправка (вж. 

примера за идея), както и за създаване на 

платформа за сътрудничество в мрежа, за да се 

гарантира повторното използване на отпадъците 

от електрическо и електронно оборудване (вж. 

идеята). Друго предложение включва 

разработването на пилотна програма за замяна на 

електрическите уреди на 35 милиона семейства в 

ЕС с изделия от клас A+++ в съответствие с целта 

на ЕС за екологичен преход (вж. идеята). 

Някои участници искат също да се ограничи 

потреблението на енергия — особено като се има 

предвид, че електроенергията до голяма степен се 

произвежда от изкопаеми горива – чрез налагане 

на месечна квота за потребление на 

електроенергия, като надхвърлянето ѝ да се 

облага с данък (вж. примерната идея). Няколко 

участници са изразили загриженост във връзка с 

развитието на криптовалутите, където 

оборудването води до огромно потребление на 

електроенергия. Според тях колкото повече 

криптодобивът се превръща в глобален проблем, 

толкова повече ограничения и регламентиране ще 

са необходими (вж. примера за идея).  

Биоразнообразие 
и хуманно 
отношение към 
животните 

Опазването на биологичното разнообразие и 

закрилата на животните се превърна във все по-

повтаряща се тема в хода на конференцията, като 

получи редица мнения.  

Главната подтема на идеите е свързана с 

обезлесяването. Една от доста одобряваните идеи 

призовава за инвестиране в повторното 

залесяване в Европа с цел предотвратяване на 

опустиняването (вж. идеята) или в световен 

мащаб, за да се спасят белите дробове на 

планетата, а именно тропическите гори на 

Амазония и други тропически гори по света, с цел 

не само да се намали глобалното замърсяване с 

въглероден диоксид и да се спасят видове, но и да 

се намали миграционният натиск върху Европа 

(вж. примера за идея). Предложенията за политики 

включват забрана за внос на продукти, получени 

от обезлесяване (вж. идеята). 

Защитата на фауната също се разглежда като 

важен компонент на тази тема. Един участник 

предлага приемането на обща политика за защита 

на застрашените европейски видове (вж. идеята). 

Редица участници са одобрили идеите за спиране 

на търговията с екзотични животни като домашни 

любимци (вж. идеята), както и идеите, свързани 

със закрилата на водните животни, включително 

прилагане на законодателство за хуманно 

отношение към водните животни (вж. примера за 

идея).  

Сред другите мнения по темата за биологичното 

разнообразие е предложението за засаждане на 

дървета на всички „забравени“ места, като 

например автомагистрали, пътни възли и др., като 

начин за улавяне на CO2, засилване на 

евапотранспирацията, подобряване на 

биологичното разнообразие и регулиране на 

водните потоци (вж. идеята). Призивът да се 

остави повече място за природата беше обсъден и 

на някои прояви (вж. проявата). Друго 

предложение включва създаването на Европейска 

мобилна станция за морски изследвания с цел 

придобиване на основни знания за морското 

биологично разнообразие (вж. идеята). 

 

Селско стопанство 

Друга тема, която е привлякла значителен брой 

мнения, както и значителен брой одобрения по 

отношение на свързаните идеи, е селското 
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стопанство. В рамките на тази тема участниците 

често подкрепят концепцията за екологично 

земеделие и повече малки земеделски стопанства 

(вж. примера за идея), като призовават за забрана 

на употребата на пестициди и на интензивното 

земеделие (вж. примера за идея). Някои участници 

отиват още по-далеч, като предлагат забраната на 

пестициди да обхваща и личното ползване (вж. 

примера за идея). Подкрепата за 

дребномащабното и биологичното земеделие, 

както и за бъдещето на селскостопанската 

политика на ЕС като цяло, е видно и от участието 

в кръгли маси, организирани за обсъждане на тези 

конкретни теми (вж. примера за проява). 

В група идеи се посочват няколко примера за това 

как селското стопанство да стане по-малко 

замърсяващо и по-устойчиво, като се обсъждат 

аспекти като използването на пластмаса във 

фолиата за селското стопанство (вж. идеята) и 

начините за намаляване на потреблението на 

вода в селското стопанство (вж. идеята). 

В други идеи се предлага ЕС да полага повече 

усилия за насърчаване на начин на хранене с 

продукти от растителен произход с оглед на 

опазването на климата и околната среда. Някои 

участници добавят и етични съображения като 

мотивация за подобни действия (вж. примера за 

идея). Тази идея се разглежда и в рамките на 

темата „Здравеопазване“. 

Участниците настоятелно изтъкват и 

необходимостта да се гарантира продоволствена 

независимост и сигурност чрез насърчаване на 

местното земеделие. В обсъжданията се 

споменават хранителните пояси около градовете, 

засаждането на плодни дървета в градските 

райони, подкрепата за придобиването на земя от 

производители и земеделски стопани чрез 

ограничаване на цената на такава земя и други 

мерки (вж. идеята). Освен това има предложение 

за определяне на квоти за закупуване на местни 

продукти за големи международни супермаркети 

(вж. идеята). 

В темата за селското стопанство се поставя 

въпросът за начина, по който селското стопанство 

следва да се справя и да се подготвя за 

климатичните колебания. В това отношение 

многофункционалните и разнообразни 

агролесовъдни системи могат да подобрят 

формирането на хумус, способността за 

задържане на вода и свързване на CO2, като по 

този начин значително се увеличават 

стабилността и производителността на селското 

стопанство (вж. идеята). Освен това един участник 

се застъпва за преход от интензивно селско 

стопанство към агроекология (вж. идеята). 

И накрая, обсъждат се и доходите на 

земеделските стопани, като някои участници 

отправят призив земеделските стопани да 

получават гарантиран доход чрез справедливи 

цени вместо субсидии (вж. примера за идея). 

 

Замърсяване 

Замърсяването се посочва като източник на натиск 

върху околната среда в световен мащаб. 

Обсъждат се няколко области на замърсяване в 

рамките на следните подтеми: замърсяване на 

водите, замърсяване с пластмаси и светлинно 

замърсяване. 

При подтемата за замърсяването на водите се 

поставя силен акцент върху необходимостта да се 

гарантира бъдещата сигурност на ресурсите от 

питейна вода и чистите екосистеми. Освен това 

има конкретни предложения за борба със 

замърсяването на океаните и реките (вж. примера 

за проява), например идеята за неутрализиране на 

увеличаването на киселинността на океанските 

води със специфични бактерии (вж. идеята). 

Мненията, в които се разглежда въпросът за 

причиненото от пластмасови материали 

замърсяване, представляват значителен дял от 

общия брой мнения, което отразява нарастващата 

загриженост на обществеността за прекомерното 

количество пластмасови отпадъци. Наред с 

призива за прилагане и разширяване на забраната 

за пластмасите за еднократна употреба (вж. 

примера за проява) участниците предлагат 

видовете пластмаси, използвани за опаковки, да 

се ограничат до тези, които могат да бъдат 

рециклирани заедно, без да се налага разделяне 

на компонентите (вж. примера за идея). В 
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допълнение в една от идеите се предлага да се 

създадат съоръжения за рециклиране на 

пластмаси от реките и океаните (вж. идеята). 

И накрая, в някои от идеите на платформата се 

предлага ограничаване на светлинното 

замърсяване (вж. примера за идея). 

Субсидиране, 
данъчно облагане 

В допълнение към различните идеи, свързани с 

данъчното облагане на емисиите, които се обсъждат 

в рамките на темата за справянето с изменението на 

климата, в рамките на тази тема има няколко 

предложения за спиране на вредните за околната 

среда субсидии, като например широко одобряваната 

идея за спиране на субсидиите за изкопаеми горива 

(вж. идеята). В същия дух друга идея призовава за 

спиране на вредните субсидии за риболов (вж. 

идеята). От друга страна, предложенията се 

застъпват за увеличаване на субсидиите за проекти, 

свързани с биологичното разнообразие и 

изменението на климата, или за предоставяни от ЕС 

средства за обновяване на изолацията на жилищата 

(вж. примера за идея). 

Участниците предлагат да се въведе и данък за 

устойчивост (вж. примера за идея), който да направи 

неустойчивите продукти по-скъпи и така те да станат 

по-малко привлекателни както за потребителите, така 

и за производителите. Нещо повече, това би 

осигурило на ЕС допълнителни приходи или 

„приходи, свързани с климата“, които да се инвестират 

в мерки за устойчивост, като закупуването на 

електрически автомобили и инсталирането на 

слънчеви панели в частни домове (вж. идеята). 

Създаване на 
промяна в 
нагласите и 
поведението 

Друг акцент е поставен върху образованието и 

повишаването на осведомеността сред 

европейците от всички поколения (вж. проявата). 

Въпреки че повечето от идеите са насочени към 

образованието на младите хора (вж. примера за 

идея), дори от съвсем ранна възраст чрез 

образователни детски градини (вж. идеята), има и 

призив за ангажиране на по-възрастните 

европейци с инициативи в областта на 

изменението на климата, особено поради 

нарастващото застаряване на населението в 

Европа (вж. примера за идея). Освен това някои 

участници подчертават необходимостта от 

насърчаване на екологично отговорната 

комуникация от страна на европейските 

институции. Например те предлагат да се 

разработят комуникационни пакети „Как да бъдем 

екологично отговорни европейци“ и да се укрепи 

образованието в областта на околната среда, за 

да се създадат квартали, ангажирани с опазването 

на околната среда (вж. идеята). 

Като отчитат ролята на отделните граждани за 

намаляване на изменението на климата, някои 

участници наблягат на отговорностите на 

дружествата и призовават хората да търсят 

отговорност от онези предприятия, които твърдят, 

че са неутрални по отношение на въглеродните 

емисии, но все още използват неустойчиви бизнес 

модели (вж. идеята). 

Жилищно 
настаняване и 

строителство 

Друга тема се отнася до жилищното настаняване и 

строителството с подтема, обединяваща редица идеи 

и прояви за обсъждане на новия европейски Баухаус 

(вж. проявата), с цел съчетаване на иновативен, 

естетически дизайн с конкретни действия за справяне 

с изменението на климата и повишаване на 

устойчивостта и достъпността на нашите бъдещи 

жилищни пространства. Друга идея призовава за 

кампании за повишаване на осведомеността относно 

екологосъобразното, устойчиво строителство с 

използване на нисковъглеродни строителни 

материали (вж. идеята). 
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По подобен начин организиран в Швеция диалог се 

съсредоточава върху начините за развитие и 

насърчаване на устойчиви жилища в селските 

райони, за да стане животът в селските райони по-

привлекателен (вж. проявата). 

Едно от предложенията е да се създаде 

европейски поземлен тръст за възстановяване с 

цел изоставени земи и сгради да се възстановят в 

по-природно състояние в полза на биологичното 

разнообразие и жителите на градовете (вж. 

идеята). 

На последно място се проучва и идеята за 

използване на елементи и материали втора 

употреба в строителната промишленост (вж. 

идеята). 

 

Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 

В последните мнения вниманието беше 

насочено към енергетиката в контекста на все 

по-проблематичната зависимост на ЕС от 

доставките на руски газ и петрол. Бяха 

направени няколко предложения, свързани с 

насърчаване на трезв подход по отношение на 

енергетиката на ЕС (вж. идеята), енергийна 

независимост или устойчив транспорт. В 

значителна част от новите мнения се 

подкрепяше подобряването на железопътните 

мрежи, осигуряването на евтин и достъпен 

обществен транспорт и използването на 

велосипеди (вж. примера за идея). До голяма 

степен дебатът беше съсредоточен върху 

източниците на чиста енергия, което е 

популярна тема, като за това може да се съди и 

от предишните доклади (вж. примера за идея). 

Водородът често се споменаваше като пример 

за чист енергоносител, а в същото време често 

се подчертаваха ограниченията на някои 

„зелени“ източници на енергия, като ядрената 

енергия и метана (вж. примера за идея).  

Във връзка с подтемата за насърчаването на 

устойчивото потребление бяха отбелязани вече 

споменати в предишни доклади подтеми, като 

забрана на употребата на пластмаса (вж. 

примера за идея), рециклиране, намаляване на 

отпадъците и данъчна система, насърчаваща 

устойчивото потребление. С новите идеи 

дойдоха конкретни предложения, например в 

едно от мненията беше предложено да се 

създаде програма за замяна на автомобили с 

подкрепата на ЕС, която да позволи на 

гражданите да заменят своите автомобили 

срещу по-малко замърсяващи модели, като 

например хибридни автомобили (вж. идеята). В 

други мнения бяха предложени начини за 

спестяване на енергия в контекста на 

изменението на климата, по-специално в 

офисите (вж. примера за идея). 

Изменението на климата и емисиите като цяло 

отново бяха широко обсъждани, докато идеите, 

свързани с образованието в областта на 

околната среда, бяха по-силно застъпени през 

изминалия период (вж. примера за идея). 

По темата за справянето с изменението на 

климата, някои от неотдавнашните мнения 

съдържаха предложения в рамките на общ 

подход към изменението на климата за 

европейски посланик по околната среда или, в 

отражение на текущото състояние на околната 

среда, създаване на европейски министър на 

енергетиката, който да представлява Европа по 

тези въпроси на международната сцена (вж. 

примера за идея). 

По време на Европейския дебат за младежта, 

проведен в Милано в началото на април 2022 г., 

бяха обсъдени редица въпроси, свързани с 

устойчивото изследване на космоса, с призив за 

разработване на нови, по-екологосъобразни 

космически технологии за създаване на 

устойчиви спътници (вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/301690?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/289708?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/263902?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/271921?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/285187?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/272053?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/305515?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/272450?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/302581?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/298621?locale=bg
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 Фигура 9 — Карта на идеите по темата „Изменение на климата и околна среда“, първа част 
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Фигура 10 — Карта на идеите по темата „Изменение на климата и околна среда“, втора част 
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В рамките на темата „Здравеопазване“ 

участниците разгледаха широк спектър от 

въпроси. Най-често повтарящите се теми бяха 

свързани с необходимостта от осигуряване на 

равен достъп до висококачествено 

здравеопазване и по тях се предлагаха по-голяма 

хармонизация и интеграция на здравеопазването 

на европейско равнище; това беше повлияно и от 

опита с COVID-19 и неговото въздействие. Други 

идеи варират от призиви за повече инвестиции в 

психичното здраве, научни изследвания в 

областта на здравеопазването за преодоляване 

на настоящите здравни предизвикателства, със 

специален акцент върху застаряването на 

населението и рака, до призиви за инвестиране в 

превантивни мерки, включително насърчаване на 

здравословния начин на живот и справяне с онези 

проблеми, за които е известно, че са причина за 

здравни проблеми — като замърсяването на 

въздуха и употребата на тютюн. По тази тема са 

генерирани 2413 мнения: 1162 идеи, 

1003 коментара и 248 прояви. Набелязаните теми 

са подредени според честотата на засягането им. 

Основните въпроси, обхванати по тази основна 

тема, са: 

 

 Достъп до здравни грижи за всички 

 Интегриране на здравните системи на ЕС 

 Здравословен начин на живот 

 Научни изследвания в областта на 

здравеопазването 

 Превенция вместо лечение 

 Остаряване в добро здраве и борба с 

остаряването 

 Подходи към медицината 

3.  Здравеопазване 
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 Отговор на COVID-19 

 Здравеопазване в цифровизираната ера 

 Грижи за болните от рак 

 Здравни работници 

 Сексуално и репродуктивно здраве 

 

 

Прояви 
Редица скорошни прояви бяха посветени на 

проблеми като психичното здраве и 

благосъстоянието (вж. примера за проява). В 

контекста на Европейския конгрес на 

младежките съвети, който се проведе в Полша, 

участниците обсъдиха какво въздействие 

оказват социалните медии върху психичното 

здраве (вж. проявата). Във връзка с пандемията 

от COVID-19 беше разгледано отражението на 

пандемията върху физическото и психичното 

здраве на гражданите (вж. проявата).  

В една онлайн проява, организирана в 

Университета на Любляна, участниците 

проучиха ролята на ЕС за осигуряване на 

условия за остаряване в добро здраве (вж. 

проявата), докато друга проява в Италия беше 

посветена на Европейския план за борба с рака 

(вж. проявата).  

Във връзка с интегрирането на 

здравеопазването в държавите — членки на ЕС, 

перспективите и предизвикателствата пред 

създаването на европейска система за 

обществено здравеопазване бяха обсъдени по 

време на семинар в Гърция (вж. проявата). 

Участниците формулираха идеи, вариращи от 

призиви за създаване на европейски 

медицински корпус до необходимостта от 

премахване на неравенствата между севера и 

юга с цел преминаване към обща европейска 

система за обществено здравеопазване.  

В една онлайн проява бяха обсъдени рисковете 

за здравето, свързани с качеството на въздуха, 

причинени от замърсители, като тютюнев дим, 

горивни газове, химикали и други алергени и 

радони (вж. проявата).  

 

Достъп до здравни 
грижи за всички 

Един от най-често срещаните елементи по тази 

тема е призивът за равен достъп до 

висококачествено здравеопазване на достъпна 

цена (вж. примера за силно одобрявана идея).  

В идеите се предлага и да се подкрепи 

въвеждането на европейска схема за здравно 

осигуряване (вж. примера за идея). Една от идеите 

с много одобрения по тази тема също призовава 

ЕС да гарантира на всички постоянно 

пребиваващи в ЕС равен достъп до финансово 

достъпни и висококачествени здравни и социални 

услуги, предоставяни от устойчиви, добре 

обезпечени с персонал и добре оборудвани 

публични системи с универсално покритие (вж. 

идеята). Някои идеи се развиват около 

необходимостта ЕС да отпусне средства, за да 

гарантира по-специално достъп до грижи за 

психичното здраве за всички, независимо от 

доходите и възрастта (вж. примера за идея). 

Идеята за деприватизиране на сектора на 

здравеопазването също е предложена като начин 

здравеопазването да стане достъпно за всички 

(вж. примера за идея) и премахване на двойната 

пътека на публичния и частния достъп до 

здравеопазване в рамките на ЕС (вж. идеята). 

Други идеи разглеждат въпроса за цената на 

лекарствата и предлагат начини, за да станат 

достъпни за всички чрез засилен надзор на 

фармацевтичната промишленост (вж. примера за 

идея). 

Пак във връзка с достъпността, в група идеи се 

предлагат няколко решения, чрез които 

здравеопазването да стане практически по-

достъпно за пациентите с намалена подвижност 

или живеещи в отдалечени райони (вж. примера за 

идея). Разработването на дистанционни здравни 

грижи е под формата на високоскоростен и 

невъзпрепятстван достъп до медицинските 

системи със здравни автобуси (вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/160810?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/156190?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/138337?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/153748?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/145597?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/150844?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/151108?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890?locale=bg
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Последната подтема е свързана с равенството при 

достъпа до здравеопазване. Участниците 

посочват, че някои групи пациенти често са 

изправени пред специфични обществени пречки. 

Някои участници подчертават, че трябва да се 

обърне внимание на педиатричните грижи, 

особено за онкоболни (вж. примера за идея), а 

друга идея е да се увеличат целенасочените 

предимства за хората с увреждания (вж. идеята). 

Един участник призовава за повишаване на 

достъпа до специализирани здравни услуги за 

транссексуалните лица (вж. идеята). 

В контекста на обстановката с COVID-19 и 

набъбващите списъци на чакащите за услуги, 

свързани с психичното здраве, някои идеи се 

развиват около необходимостта ЕС да отпусне 

средства, за да гарантира достъп до грижи за 

психичното здраве за всички, независимо от 

доходите и възрастта (вж. примера за идея). 

На германска проява, озаглавена „Здраве без 

граници в условията на застаряващо население“, 

бяха обсъдени настоящите и бъдещите 

предизвикателства пред европейските здравни 

системи в контекста на двете мегатенденции, 

характеризиращи здравеопазването в нашата 

епоха: застаряването на населението и 

технологичната революция. Част от замисъла на 

тази проява е да се разбере как да се извлече 

полза от технологиите, за да се гарантира 

всеобхватно здравно покритие въпреки 

застаряването на населението (вж. проявата). 

Участниците са набелязали три области на 

действие: създаването на международни 

програми за обучение, преодоляването на 

географските граници в областта на здравните 

изследвания и грижи и подобряването на 

моделите на работа (работно време и 

съдържание), и по-специално механизмите за 

поощряване на работниците. 

 

 

Интегриране на 
здравните системи 
на ЕС 

Сред идеите, предложени във връзка със 

здравеопазването, като цяло една от най-често 

споменаваните теми е интегрирането на 

здравните системи на ЕС със засилено 

сътрудничество между държавите членки (вж. 

примера за идея). Участниците в платформата се 

застъпват за по-тясно сътрудничество между 

държавите членки с цел укрепване на 

европейските здравни системи (вж. примера за 

проява) и гарантиране на качествено 

здравеопазване в целия ЕС. Сред идеите е 

определяне на стандарти за грижи за целия ЕС 

(вж. примера за идея и идея), обединяване на 

медицинските знания и капацитет в мрежа (вж. 

примера за идея) или например чрез предоставяне 

на възможност на реаниматорите да се движат 

свободно и да се грижат за критично болни 

пациенти в целия ЕС (вж. примера за идея). Има и 

предложения за признаване на квалификациите на 

полагащите грижи лица в целия ЕС, за създаване 

на европейска болница за редки заболявания (вж. 

идеята), за подобряване на правната уредба 

относно трансплантациите с цел създаване на 

единна система за трансплантации и донорство на 

органи (вж. идеята) и за създаване на европейска 

агенция за акредитация на здравните заведения 

(вж. идеята). В същия контекст участници 

предлагат признаване на болестите в целия ЕС, за 

да се създаде база данни с методи на лечение и 

оценки и да се изготви режим на болестите за 

целия ЕС (вж. примера за идея). Друга идея се 

отнася до създаването на здравни коридори 

между съседни държави (вж. примера за идея). 

Това би позволило на работниците, пациентите и 

други здравни специалисти да пътуват през 

националните граници по време на евентуален 

бъдещ локдаун, като по този начин ще се 

гарантира достъп до здравеопазване. 

Съответно в дискусиите изпъква необходимостта 

от увеличаване на правомощията на ЕС в 

областта на общественото здраве (вж. примера за 

идея и проява), като има много предложения и 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243510?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/177541?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198531?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598?locale=bg
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одобряване на идеята за преразглеждане на 

Договора от Лисабон (вж. примера за идея). Други 

предлагат да се създаде европейски здравен 

орган (вж. идеята) или да се засили ролята на 

Европейската агенция по лекарствата (EMA) (вж. 

идеята). Един от участниците предлага да се 

създаде европейско министерство на 

здравеопазването (вж. идеята) или реален орган, 

който да координира всички здравни агенции на 

ЕС, за да осъществява надзор над доставките на 

лекарства — от разработването до 

производството (вж. идеята). Тези предложения 

най-често се правят във връзка с начина, по който 

държавите членки са се справили с пандемията от 

COVID-19 и свързания с нея недостиг на 

медицинско оборудване, предизвикателствата по 

отношение на разработването на ваксини и 

съвместното закупуване на ваксини. Във връзка с 

това участниците подчертават необходимостта от 

увеличаване или преместване на производствения 

капацитет за лекарства и медицински изделия в 

рамките на ЕС (вж. примера за идея). 

Някои участници призовават за интегрирана 

стратегия спрямо общите здравни 

предизвикателства в ЕС, като например 

европейска стратегия за психичното здраве (вж. 

примера за идея) и превенция на самоубийствата 

(вж. примера за идея) или общ подход към редките 

заболявания (вж. примера за идея). Във връзка с 

това на национален дебат за здравеопазването, 

организиран в Полша, участниците предложиха да 

се измени Договорът за Европейския съюз, така че 

въпросите, свързани с психичното здраве, да 

бъдат регламентирани на равнището на Съюза 

(вж. проявата). Други, в контекста на борбата и 

профилактиката на рака, не считат за 

целесъобразно да се разширява компетентността 

на Съюза в областта на здравеопазването, тъй 

като държавите членки са по-добре запознати с 

положението на място (вж. идеята). Група от идеи 

се занимава с темата за терминалните грижи, като 

се застъпва за единна европейска стратегия за 

леченията на терминални пациенти (вж. идеята), 

докато други са насочени към подобряване на 

палиативните лечения за онкоболните пациенти 

(вж. идеята). 

 

Здравословен 
начин на живот 

Друга често срещана тема е насърчаването на 

здравословния начин на живот. Много участници в 

платформата считат, че ЕС е в добра позиция да 

насърчава здравословен начин на живот сред 

европейците. Няколко участници считат, че е 

важно да се насърчават веганските или 

вегетарианските режими на хранене поради 

техните ползи за здравето и околната среда (вж. 

примера за идея). В този контекст някои предлагат 

да се увеличат данъците върху месото и да се 

намали ДДС върху здравословните храни (вж. 

идеята), докато други се стремят към данъчно 

облагане на нездравословните хранителни 

продукти по принцип (вж. примера за идея). Един 

участник предлага субсидиране на здравословни и 

биологични храни, така че хората с ниски доходи 

също да могат да си позволят да ги купуват (вж. 

идеята). Като изтъква последиците от 

нездравословното хранене, друг участник 

предлага да се противодейства на възпалителните 

заболявания, свързани с нездравословното 

хранене и затлъстяването (вж. идеята). 

На платформата също така се предлага подкрепа 

за насърчаване на здравната грамотност и 

възпитание (вж. примера за идея и идея) и за 

въвеждане на здравни практики от ранна възраст 

като ключов фактор за здравословен начин на 

живот (вж. идеята). В това отношение 

параметрите, използвани в системата Nutri-score, 

са критикувани от един участник (вж. идеята). 

Освен образованието за здравословното хранене, 

участниците считат за особено важно и 

образованието за психичното здраве (вж. примера 

за идея). 

Връзката между храненето и здравето се 

разглежда и в множество идеи, които повдигат 

въпроса за засиления контрол на качеството на 

храните (вж. примера за идея) или забраната на 

конкретни продукти, като например изкуствените 

трансмазнини (вж. идеята). Споменава се и 

регулирането на селскостопанските техники, които 

оказват въздействие върху храненето и здравето, 

като например антибиотиците в интензивното 
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земеделие (вж. идеята). Специална проява в 

Литва, на която присъстваха 280 участници, беше 

посветена на разработването на устойчива 

политика за храните на ЕС (вж. проявата). 

Участниците посочиха необходимостта ЕС да 

инвестира повече в биологичното земеделие чрез 

специфична подкрепа за земеделските стопани. 

Като цяло участниците подчертават 

необходимостта от възприемане на подход „от 

долу нагоре“ за прилагане на устойчива 

селскостопанска политика. Подобни идеи са 

предложени и в рамките на темата „Изменение на 

климата и околна среда“. 

Няколко граждани посочват необходимостта на 

европейско равнище да се въведе намаляване на 

употребата на тютюн чрез увеличаване на цената 

и свеждане на пунктовете за продажба до аптеките 

(вж. примера за идея), докато други се застъпват 

за по-активна борба с наркотиците на равнището 

на ЕС (вж. идеята). Алкохолът също се споменава 

сред зависимостите, с които ЕС трябва да се бори 

(вж. примера за идея), като един от участниците 

предлага продажбите както на алкохол, така и на 

тютюневи изделия да се ограничат до 

специализирани магазини (вж. идеята). 

Няколко участници предлагат премахването на 

сезонните промени на часовото време, което 

според тях би подобрило общото здраве и 

безопасност (вж. примера за идея). 

Научни 
изследвания в 
областта на 
здравеопазването 

Научните изследвания в областта на 

здравеопазването са хоризонтална тема, която 

привлича повече ангажираност и засяга 

множество теми. Независимо от конкретния 

въпрос, участниците като цяло силно подкрепят 

увеличаването на инвестициите в научни 

изследвания, особено когато става въпрос за 

изследване на иновативни биомедицински 

технологии. 

Редица участници предлагат различни идеи за 

развитие на процъфтяваща здравна екосистема в 

Европа, която да насърчава и подкрепя 

иновациите и научните изследвания в областта на 

здравеопазването (вж. примера за идея). 

Предложенията са под различни форми, като 

например силно одобряваното предложение за 

насърчаване на научните изследвания на 

патомеханизмите на миалгичния енцефаломиелит 

в рамките на „Хоризонт Европа“ (вж. идеята) или 

призива за подкрепа на научните изследвания в 

областта на невродегенеративните заболявания 

(вж. идеята). 

Що се отнася до институционалната организация 

на научните изследвания на равнище ЕС, някои 

участници предлагат прозрачна система за 

стимулиране на интелектуалната собственост (вж. 

идеята) или създаване на централизиран 

европейски институт за научни изследвания в 

областта на здравеопазването, който да 

координира научните изследвания в областта на 

здравеопазването между националните институти 

и да инвестира във фармацевтичните изследвания 

(вж. идеята). Други идеи включват създаването на 

европейска лаборатория за инфекциозни болести 

(вж. идеята). Един гражданин подчертава, че 

трябва националните изследователски институти 

да се свържат и че е необходимо закупуването, 

производството и доставката на защитно облекло 

и лекарства да са базирани в по-голяма степен в 

Европа (вж. идеята). Друго предложение е Европа 

да обедини усилията си с университетите за 

провеждане на научни изследвания с цел 

разработване на нов антибиотик срещу 

свръхрезистентни бактерии (вж. примера за идея). 

Препоръчва се също така да се повиши 

осведомеността за използването на антибиотици и 

злоупотребата с тях (вж. идеята). Освен това някои 

граждани призовават да се въведе нормативен 

акт, който да задължава фармацевтичните 

дружества, които са дистрибутори на ваксини, да 

публикуват пълни данни от клиничните изпитвания 

за тези ваксини, за да се улесни оценката на 

тяхната безопасност и ефективност (вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/76396?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198532?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157972?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249712?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/256380?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/194800?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32111?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/191112?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228?locale=bg


 

© Kantar Public, 2022 г. 41 

Предубежденията по отношение на пола се 

споменават сред проблемите, които 

възпрепятстват научните изследвания да изучават 

ефективно заболявания, които са по-

разпространени сред жените. Един участник 

призовава ЕС да намери решение на проблема с 

липсата на данни за жените в научните 

изследвания (вж. идеята). 

Някои участници, например в силно одобрявана 

идея в темата „Други идеи“, призовават за план за 

действие за преход към наука без опити с животни 

(вж. идеята). 

 

Превенция вместо 
лечение 

Що се отнася до категорията „здравословен начин 

на живот“, превенцията се разглежда като област, 

в която ЕС може и следва да действа ефективно. 

Няколко идеи, представени от граждани, се 

отнасят до повишаването на осведомеността 

относно психичното здраве и проблемите, 

свързани с него, като професионално изтощение, 

стрес, депресия и тревожност, и призовават за 

европейски план за справяне с тези проблеми (вж. 

примера за идея), особено с оглед на 

въздействието на последиците от COVID-19 (вж. 

примера за идея). Този въпрос се счита за особено 

належащ сред младите хора, което води до 

призиви за европейска младежка платформа за 

психично здраве (вж. идеята) и по-големи 

инвестиции в научни изследвания (вж. идеята) и в 

медийни кампании за повишаване на 

осведомеността относно психичното здраве (вж. 

идеята). 

Като неотложен въпрос се поставя и влиянието на 

замърсяването на въздуха върху здравето на 

гражданите (вж. идеята), както и необходимостта 

от справяне с шумовото замърсяване чрез 

определяне на строги равнища на допустимите 

шумови емисии за автомобилните гуми (вж. 

идеята). Наред с това е отправен призив за 

намаляване на експозицията на вещества, 

пораждащи сериозно безпокойство, включително 

перфлуороалкилирани и полифлуороалкилирани 

съединения (вж. идеята). 

Във връзка с превенцията една идея представя 

предимствата на епигенетичните технологии за 

насърчаване на нов екологичен хуманизъм чрез 

засилване на ролята на околната среда и храните 

за опазване на здравето на хората и общността 

(вж. идеята). 

Значението на профилактиката и здравния 

скрининг също беше подчертано по време на 

проявите (вж. проявата).  

Един участник подчертава необходимостта от 

създаване на европейски план за действие за 

сърдечносъдовите заболявания (вж. идеята). 

 

Остаряване в 
добро здраве и 
борба с 
остаряването 

Някои участници обсъждат идеи, свързани с 

остаряването в добро здраве и борбата с 

остаряването от множество гледни точки. 

В светлината на застаряването на населението в 

Европа гражданите подчертават значението на 

доброто здраве в „сребърната възраст“. За тази 

цел се изтъква необходимостта от качествени 

услуги за полагане на грижи за възрастните хора 

(вж. идеята). Една силно одобрявана и 

коментирана идея насърчава научните 

изследвания и технологиите за дълголетие с 

интензивно използване на науката, като например 

терапии за подмладяване и клинични изпитвания. 

Като ключово се оценява и изпълнението на 

ефективни правни, бюджетни, регулаторни и 

институционални ангажименти с цел увеличаване 

на продължителността на живота в добро здраве в 

ЕС (вж. идеята). Доразвивайки идеята, друг 
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гражданин се застъпва за криониката като 

възможност за отлагане на лечението чрез 

замразяване на неизлечимо болни хора до 

откриването на лечение (вж. идеята). 

Борбата с остаряването се предлага и с цел 

стимулиране на икономическия растеж в 

условията на намаляващо икономически активно 

население (вж. идеята). 

Един гражданин изтъква потенциала на селските 

райони като иновационни центрове за стратегии за 

остаряване в добро здраве, тъй като тези 

„изпитващи затруднения райони“ като цяло са по-

гъсто населени с по-възрастни граждани и 

качеството на здравеопазването в тях не е толкова 

високо, колкото в градските райони, поради което 

са необходими иновативни решения (вж. идеята). 

Друг участник предлага като решение концепцията 

за съжителство на няколко поколения, които си 

помагат (вж. идеята). 

Проява в Литва възприе интересна перспектива, 

свързана с възрастта, като се опитва да разбере 

различните възприятия и нагласи на младите и 

възрастните хора към здравните проблеми (вж. 

проявата). Двата основни извода от проявата 

бяха, от една страна, значението на 

информационните кампании и ученето през целия 

живот по въпросите на здравето, а от друга страна, 

ключовата роля на семействата и взаимната 

подкрепа за справяне със здравните проблеми. 

 

Подходи към 
медицината 

Участниците на платформите понякога имат 

различни виждания за най-добрия подход към 

медицината. Въпреки че обсъждането на 

медицинските подходи обикновено е ограничено 

до няколко участници, някои въпроси имат 

тенденцията да достигат и до по-широка 

аудитория. Такъв е случаят с леченията на 

терминални пациенти. Един участник призовава за 

по-обширно събиране на данни относно избора в 

края на живота и за признаване на 

предварителното волеизявление за медицински 

дейности в целия Европейски съюз (вж. идеята). 

Една от идеите по темата за терминалните грижи 

е съсредоточена върху подобряването на 

палиативното лечение на пациенти с рак (вж. 

идеята). 

Освен подкрепата за законодателството за края на 

живота друг широко обсъждан въпрос е 

декриминализирането на леките наркотици за 

медицински цели. По-специално няколко граждани 

призовават канабисът да бъде декриминализиран 

за медицински и терапевтични цели (вж. идеята и 

идеята). 

Идеята за включване на природни лечебни 

средства в медицината, като например 

фитотерапия, хомеопатия и др., е широко 

обсъждана на платформата (вж. примера за идея). 

Освен това също се пледира за необходимостта от 

възприемане на по-холистични подходи към 

медицината (вж. примера за идея). В това 

отношение участниците изказват също мнението, 

че нелекарствените интервенции могат да бъдат 

от явна полза за здравето и автономността на 

пациентите (вж. примера за идея). 

Други участници подчертават, че е важно да се 

практикува основана на факти медицина и да се 

гарантира достъп до научна информация за борба 

с фалшивите новини относно здравето (вж. 

примера за идея). 

 

Отговор на 
COVID-19 

Пандемията със сигурност е предизвикала 

интерес и опасения за здравето. Тази тема се 

споменава в много от идеите, публикувани на 

платформата. Липсата на здравни ресурси, било 

то човешки ресурси в болниците, маски или 

ваксини, предизвика обществен дебат за 

необходимостта ЕС да бъде стратегически 

автономен в областта на здравеопазването. Една 
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доста одобрявана идея е свързана с 

автономността при производството на основни 

лекарства (вж. идеята). 

Последиците от COVID-19 се обсъждат широко от 

участниците, които като цяло смятат, че е 

необходимо да се възстанови рационалната и 

научната надеждност и доверието в медицината и 

политиката по отношение на широкото 

разпространение на погрешни схващания и 

фалшиви новини по време на пандемията. При 

обсъждането на мерките във връзка с COVID-19 

гражданите, участващи в платформата, са 

съгласни, че всички подобни мерки в ЕС следва да 

се прилагат по основан на доказателства начин, за 

да се постигне възможно най-реалистичен анализ 

на съотношението между разходите и ползите (вж. 

идеята). По-специално един участник 

предупреждава да не се пренебрегват или забавят 

грижите за пациенти с други заболявания във 

връзка с преструктурирането на медицинските 

заведения, за да поемат пациентите с COVID (вж. 

идеята). В това отношение гражданите се 

застъпват за увеличаване на капацитета на 

медицинския персонал (вж. примера за идея). 

Други идеи подчертават необходимостта от 

разработване на приобщаващи стратегии за 

справяне с бъдещи пандемии на равнище ЕС, като 

се защитават правата на хората с увреждания (вж. 

идеята). Едно от направените предложения е да се 

извърши проучване на въздействието на мерките, 

свързани с COVID-19, върху обитателите и 

персонала на домовете за възрастни хора в 

различните държави от ЕС, за да се получи 

информация от първа ръка за опита на 

възрастните хора с тези мерки (вж. идеята). Освен 

това един гражданин призовава за разследване на 

съпътстващите загуби и скритите последици от 

пандемията (вж. идеята).  

Няколко участници призовават за засилена 

подкрепа за психичното здраве с цел справяне със 

социалните и икономическите последици от 

пандемията, особено сред младите хора (вж. 

примера за идея и идея). Около тази тема са 

организирани и редица прояви, като например за 

бъдещето на европейското обществено 

здравеопазване след кризата с коронавируса (вж. 

проявата). 

Дебатите относно програмата за ваксинация 

разкриват коренно различни гледни точки, 

вариращи от идеята, че ваксинацията следва да 

бъде задължителна за всички (вж. примера за 

идея), до мнението, че гражданите следва да 

бъдат свободни да избират (вж. примера за идея). 

Друг участник твърди, че ваксините не би трябвало 

да са задължителни за младите хора и че ЕС не 

следва да ги „изнудва“, като позволява „улеснено“ 

транснационално пътуване в замяна на 

ваксинация, и че ако се изискват PCR тестове, те 

следва да се предоставят безплатно (вж. идеята). 

Предлага се също държавите – членки на ЕС, да 

се споразумеят да признават съответните 

стандарти на СЗО и националните документи, 

удостоверяващи нивото на антитела (или 

ваксина/бустерна доза) (вж. идеята). Зеленият 

сертификат също е широко обсъждан, от една 

страна от онези, които призовават за неговото 

премахване (вж. примера за идея), опасяват се от 

създаването на две класи граждани (вж. идеята) и 

предлагат европейците да отстояват правото на 

избор на хората да не се ваксинират (вж. идеята), 

и от друга — от онези, които подкрепят такъв 

здравен пропуск и задължителната ваксинация 

като част от колективните усилия за победа над 

вируса и гарантиране на жизнеспособността на 

здравните системи (вж. примера за идея). Един 

участник засяга въпроса за процедурите, свързани 

със закупуването на ваксини на равнище ЕС, като 

призовава за по-голяма публичност и прозрачност 

по отношение на договорите с фармацевтичните 

дружества (вж. идеята). 

Няколко граждани призовават за по-голяма 

солидарност и създаване на глобално 

партньорство и финансиране за борба с болестите 

и изкореняването им в световен мащаб и 

предлагат Европа да стане световен лидер в 

борбата и побеждаването на пандемиите, 

раковите и сърдечните заболявания (вж. идеята). 

Един гражданин предлага Европейската комисия, 

в сътрудничество със Световната здравна 

организация, да насърчава сключването на 

международно споразумение, което да позволи 

производството и разпространението на лекарства 
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в световен мащаб при пандемии (вж. идеята), а 

друг подчертава необходимостта от ваксиниране 

на хората от цял свят, за да се предотврати 

появата на нови щамове (вж. идеята). В същото 

време участниците предлагат да се предприемат 

мерки за защита на патентите на дружествата, а 

Европейската комисия да играе важната роля на 

посредник и посланик (вж. идеята). 

 

Здравеопазване в 
цифровизираната 
ера 

Приносът на технологиите за здравеопазването се 

обсъжда обстойно от участниците в платформата, 

включително отрицателното въздействие на 

цифровизацията върху човешкото здраве, което за 

мнозина представлява тъмната страна на 

цифровата революция. 

Група граждани са обсъдили възможностите и 

заплахите за здравето, свързани с нарастващата 

цифровизация през последните десетилетия. 

Няколко идеи разглеждат цифровизацията, 

съвместимостта и интеграцията на европейските 

системи за електронно здравеопазване като начин 

за предоставяне на гражданите на оперативно 

съвместими здравни досиета в целия ЕС (вж. 

примерната идея). Използването на изкуствения 

интелект и ключовата роля на данните се 

подчертават от участниците (вж. примера за идея). 

Някои участници обаче проявяват предпазливост 

и подчертават уязвимостта на тези чувствителни 

данни и необходимостта от ограничаване както на 

национално, така и на европейско равнище на 

обема на корпусите от здравни данни (вж. идеята). 

Например един гражданин призовава за забрана 

на националните бази данни за генома поради 

високия риск от нарушаване на правата на 

неприкосновеност на личния живот (вж. идеята). 

Наред с това доста се обсъжда и цифровата 

зависимост и се предлага план за действие на ЕС 

срещу пристрастяването към цифровите 

технологии (вж. идеята), като някои участници 

предлагат да се въведе обучение в училищата, 

както и информационни кампании за възрастни с 

цел ограничаване на цифровото взаимодействие. 

Като проблем е набелязано и пристрастяването 

към цифровите технологии, и по-специално 

пристрастяването към видеоигри (вж. проявата), 

като има предложения за онлайн интерфейси за 

самопомощ. Друга идея предлага да се даде 

приоритет на финансирането на научни 

изследвания, свързани с физическите 

упражнения, а по отношение на електронното 

здравеопазване насочва вниманието към цифрови 

решения, които да помагат на гражданите да 

продължат да бъдат физически активни, като по 

този начин се води борба с редица хронични 

заболявания, дължащи се на липсата на 

физическа активност (вж. идеята). 

 

Грижи за болните 
от рак 

Тема, която често се споменава на платформата, 

особено по отношение на профилактиката, но 

също и на социалните и психологическите 

последици, е тази за раковите заболявания (вж. 

примера за идея). И тук участниците предлагат 

обединяване на ресурси за борба с рака в целия 

ЕС (вж. примера за идея). 

Участниците изтъкват необходимостта от 

съгласувани усилия за ранна диагностика, като 

например скрининг, който ЕС трябва да подкрепи 

(вж. примерите за идея и идея). 

Във връзка с профилактиката на рака една идея 

предлага забрана на солариумите, за да се 

предотврати рискът от развитие на рак на кожата 

(вж. идеята), докато друг участник подчертава 

значението на профилактиката на рака в селските 

райони, до които често почти не са достигнали 

кампаниите за профилактика на рака (вж. идеята). 

Някои участници изтъкват пречките, произтичащи 

от свързаните с пола стереотипи и 

стигматизирането, при насърчаването на 
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здравословен начин на живот и практики за 

превенция сред мъжете. Те искат ЕС да разработи 

целенасочени кампании за повишаване на 

осведомеността, по-специално относно 

профилактиката на рака на простатата (вж. 

идеята). 

 

 

Здравни 
работници 

Темата за условията на труд в сектора на 

здравеопазването е повдигната от участниците не 

само във връзка със здравето, но и във връзка с 

миграцията и равенството между половете (вж. 

например глава „Миграция“). Участниците 

подчертават приноса на жените, работещи в 

сектора на здравеопазването, и необходимостта 

те да получат подкрепа чрез инвестиции в 

програми за лидерство и разрастване (вж. идеята). 

Идеите във връзка със здравните работници 

привличат вниманието върху лошите условия на 

труд, които засягат този сектор (вж. примера за 

идея), като най-общо пледират за подобряване на 

заплатите и условията на труд (вж. идеята). 

Пандемията също така е допринесла за 

открояване на ключовия принос на здравните 

работници за обществото, като понякога възникват 

по-широки дебати за естеството на настоящите 

здравни системи и ролята на частните участници в 

този сектор, включително въздействието на 

приватизацията върху условията на труд (вж. 

идеята). 

Според една идея обявяването на европейска 

година на доброволците би било подходящо 

признание за усилията и приноса на доброволците 

по време на пандемията от COVID-19 (вж. идеята). 

 

Сексуално и 
репродуктивно 
здраве 

Призивът за осигуряване на достъп до 

финансово достъпна контрацепция за всички жени 

се обсъжда в идеи и прояви (вж. проявата). В някои 

идеи се предлага на обществени места да има на 

разположение безплатни менструални продукти, 

за да се води борба с т. нар. „менструална 

бедност“ (вж. примера за идея). В други 

предложения се предлага намаляване или 

премахване на данъците върху хигиенни продукти 

за жените, като например санитарни тампони (вж. 

идеята). Освен това се посочва необходимостта от 

повече научни изследвания в областта на 

репродуктивното здраве на жените и 

разработването на по-малко инвазивни женски и 

мъжки противозачатъчни средства (вж. идеята), 

както и от осигуряване на достъп до хапчето за 

спешна контрацепция без рецепта във всяка 

държава. На платформата се срещат и мнения 

против правото на аборт (вж. идеята).  

В мненията се обсъжда необходимостта от 

насърчаване на сексуалното образование чрез 

общоевропейски подход, кампании за сексуално 

здраве или чрез подкрепа за неправителствените 

институции, които работят в тази област (вж. 

примера за идея). 

На проява в Берлин бяха обсъдени бъдещите 

перспективи, и по-специално етичните въпроси, 

свързани с инвитро оплождането (вж. проявата). 

Има предложение да се създадат клиники за 

сексуално здраве, спонсорирани и подкрепяни от 

ЕС (вж. идеята), а в друго се подчертава 

значението на борбата с ХИВ (вж. идеята). 

 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188764?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126325?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227965?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/900?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251428?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/116854?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742?locale=bg
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Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 

При наскоро представените идеи по темата 

„Здравеопазване“ бяха повторени много от 

отбелязаните по-рано теми, което показва, че 

вниманието продължава да бъде насочено върху 

проблеми, които се приемат като приоритети от 

повечето участници. Не са регистрирани нови 

подтеми или теми. 

Освен това участниците обсъдиха 

необходимостта от приемане на обща рамка за 

управление на европейската система за 

здравеопазване и насърчаване на интегрирането 

на отделните национални системи за 

здравеопазване (вж. пример за идея), като някои 

участници повториха идеята за Европейски 

здравен съюз (вж. пример за идея), докато други 

се концентрираха върху здравния суверенитет 

(вж. идеята). Участниците също така наблегнаха 

на идеята, че здравеопазването трябва да остане 

обществена услуга (вж. пример за идея).  

Във връзка с COVID-19 бяха разгледани 

значението на осигуряването на адекватен темп 

на ваксинация (вж. идеята), както и 

необходимостта от по-добра комуникация и 

управление при кризи (вж. идеята и другата идея).  

Значението на инициативите за превенция беше 

широко обсъдено (вж. примера за идея), като 

предложенията бяха свързани с иновативни 

технологии (вж. идеята) и използването на 

телемедицина за труднодостъпните сегменти от 

населението (вж. идеята) и задължителни рутинни 

прегледи (вж. примера за идея). Освен това бяха 

подчертани опасностите, произтичащи от 

тютюнопушенето, особено от ранна възраст (вж. 

идеята). 

Събирането на данни също беше важна тема с 

оглед подобряване на медицинските 

изследвания, особено за да се преодолее 

разликата в данните за половете (вж. примера за 

идея). Необходимостта от повишаване на 

здравната грамотност също отново беше 

изтъкната на платформата (вж. примера за идея).  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/261665?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/297069?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/303340?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/278257?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257470?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/256411?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/271129?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/285220?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/302550?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/308024?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/272449?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/281095?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/266708?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/280205?locale=bg
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Фигура 11 — Карта на идеите по темата „Здравеопазване“, първа част 



 

© Kantar Public, 2022 г.        48 

Фигура 12 — Карта на идеите по темата „Здравеопазване“, втора част 
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До 9 май 2022 г. по темата „По-силна икономика, 

социална справедливост и работни места“ са 

събрани общо 2195 идеи, 2099 коментара и 

645 прояви. Участниците подчертаха, че е важно 

ЕС да стане по-приобщаващ и социално 

справедлив, особено в контекста на пандемията от 

COVID-19, и посочиха няколко свързани с това 

предизвикателства, които според тях са налице, 

като например липсата на подкрепа за младите 

европейци и липсата на сътрудничество между 

държавите членки. Един от най-често 

предлаганите механизми за постигане на по-

приобщаваща и социално справедлива Европа е 

гарантирането на безусловен базов доход в целия 

ЕС. В допълнение участниците направиха 

различни предложения за стимулиране на 

икономическия растеж в ЕС чрез въвеждане на 

икономически политики, по-нататъшно 

задълбочаване на единния европейски пазар, 

отреждане на централно място на иновациите и 

насърчаване и подкрепа на МСП и стратегическите 

отрасли. Освен това участниците считат, че 

екологичният и цифровият преход предлагат 

възможности за повишаване на квалификацията 

на европейските работници и за адаптиране към 

променящия се пазар на труда, за да може 

4. По-силна икономика, 
социална справедливост 
и работни места  
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европейската икономика да стане 

конкурентоспособна и по-независима. При друга 

част от мненията беше посочена необходимостта 

от противодействие на обезлюдяването в селските 

райони и ефектите от изтичането на мозъци. 

Различните идеи могат да бъдат групирани в 

следните теми: 

 По-приобщаваща, социално справедлива 

Европа 

 Икономическо възстановяване 

 Иновации — насърчаване на растежа 

 Социална закрила и социална сигурност 

 Данъчно облагане за справедлива 

икономика 

 По-нататъшно укрепване на вътрешния 

пазар 

 Увеличаване на работните места 

 Оспорване на настоящия икономически 

модел 

 Защита и права на потребителите 

 

Прояви 

На различни места в цяла Европа бяха 

организирани няколко прояви с пряко участие, 

за да се даде възможност на гражданите да 

изразят мнението си за ЕС и опасенията си за 

бъдещето (вж. примера за проява). Например 

при една от проявите участващите студенти 

бяха насърчени да се замислят за проблемите, 

които са най-приоритетни за тях. В областта на 

заетостта те призоваха за по-справедливи 

възможности (между мъжете и жените и между 

поколенията), за да се предотврати изтичането 

на мозъци, и се застъпиха за увеличаване на 

инвестициите в иновации за стимулиране на 

растежа, засилен диалог между поколенията и 

по-висока степен на приобщаване, за да се 

избегне всякакъв вид дискриминация. Освен 

това те подчертаха стойността на 

историческото, художественото и културното 

наследство и необходимостта от по-добра 

транспортна инфраструктура (вж. проявата). 

По време на една проява, организирана в 

България, бяха обсъдени проблемите с 

изтичането на мозъци и задържането на 

младежта в по-слабо населените райони във 

връзка с превръщането на икономиката в по-

справедлива и по-приобщаваща, както и 

стимулирането на създаването на работни 

места, растежа и инвестициите (вж. проявата).  

Във връзка със социалните политики, по време 

на дебат, организиран от Maison de l'Europe в 

град Ажен, участниците обсъдиха 

перспективите за социална Европа (вж. 

проявата) и начините за преодоляване на 

разликата в неравенството за по-голяма 

социална справедливост (вж. проявата). Темата 

за младежките перспективи в пазарната 

икономика на ЕС беше във фокуса на проява за 

студенти (вж. проявата).  

Въпросът за разликата в заплащането между 

мъжете и жените беше проучен задълбочено в 

контекста на Кипър (вж. проявата). Освен това 

Европейският социален фонд беше обсъден във 

връзка с трансформациите, които се случват на 

пазара на труда, по време на конференция на 

тема „Бъдещето на пазара на труда, 

възможности и възможности в рамките на 

Европейския социален фонд“, организирана в 

Загреб (вж. проявата). 

По време на хибридна проява бяха проведени 

консултации с работодатели на европейски 

дружества относно това как да се справят с 

бъдещите предизвикателства в пазарната 

икономика (вж. проявата). 

При една проява в Унгария беше обсъдено 

въздействието на новата обща селскостопанска 

политика на ЕС върху семейните земеделски 

стопанства (вж. проявата). В Испания Europa 

Press, в сътрудничество с Европейския 

парламент, организира цикъл от прояви на тема 

„Бъдещето е в твоите ръце“; една от тези прояви 

беше насочена към разглеждане на въпроса за 

обезлюдяването на селските райони и 

перспективите за тяхното съживяване (вж. 

проявата).  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/149195?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154441?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142297?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142792?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/144838?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154474?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141373?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/151471?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141439?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/150353?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/152329?locale=bg
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По-приобщаваща, 
социално 
справедлива 
Европа 

Търсенето на начини за изграждане на 

приобщаваща и социално справедлива икономика 

в Европа събра най-много идеи по тази тема. 

Темата е свързана с целта за укрепване на 

социалното сближаване като средство за 

постигане на силна икономика (вж. идеята). 

Голяма част от идеите по тази тема като цяло 

призовават за разширяване на Европейския стълб 

на социалните права (вж. примера за силно 

одобрявана идея) и за единен подход на ЕС към 

социалната сигурност, който обхваща диапазона 

от родителските грижи и семейството до правото 

на достъпно жилищно настаняване и пенсионни 

политики (вж. примера за проява). Други участници 

обсъждат Европейския стълб на социалните права 

като ориентир за постигане на социална Европа и 

призовават за установяване на минимална цел в 

областта на заетостта, намаляването на 

бедността и образованието и уменията (вж. 

идеята). От друга страна, някои участници 

поддържат становището, че трудовото 

законодателство, системите за социално 

подпомагане и пенсионно осигуряване следва да 

останат от компетентността на отделните държави 

членки (вж. идеята). 

Няколко участници на платформата призовават за 

по-справедлива в социално отношение Европа, 

която може да се постигне например чрез 

разработване на индекс за измерване на 

социалното равенство (вж. примера за идея). 

Една от доста обсъжданите подтеми по тази тема 

е необходимостта да се разработят политики на 

институционално равнище за постигане на 

равенство между половете, както и на културно и 

образователно равнище (вж. примера за идея). 

Едно от предложенията е да се установят квоти по 

пол за ръководните длъжности в дружествата (вж. 

идеята). По-конкретно има идеи за политики за 

равенство, които се отнасят до решенията за 

родителски отпуск (вж. идеята) и равни 

възможности за заетост (вж. идеята). Във връзка с 

това на една панелна дискусия бяха разгледани 

предизвикателствата, пред които са изправени 

жените предприемачи в бизнес средата, 

неравенството в заплащането, възможностите за 

финансиране, и бяха посочени примери за добри 

практики на местно и национално равнище (вж. 

проявата и проявата). Изложени са виждания и за 

несигурността на заетостта на жените по време на 

COVID-19 (вж. идеята и идеята).  

Други идеи включват например призив за 

прилагане на равенството между половете в 

областта на архитектурата и строителното 

инженерство (вж. идеята). Една от предложените 

на платформата идеи се застъпва за приемането 

на Директивата за равното третиране, за да се 

гарантира равно третиране във всички сфери на 

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

отнасят до мерки срещу сексуалното 

посегателство и домашното насилие, като по-

специално се призовава за инициативи в подкрепа 

на жертвите, например чрез специално 

приложение (вж. идеята).  

Друга подтема, в която са изразени мнения от 

многобройни участници за по-приобщаваща 

Европа, е за необходимостта да се улесни 

приобщаването на хората с увреждания, например 

чрез разширяване на валидността на 

националните карти за хора с увреждания за 

целия ЕС (вж. идеята) и чрез подобряване на 

достъпността на туристическите зони (вж. идеята и 

проявата). Подкрепя се и създаването на 

социална мрежа за хората с увреждания (вж. 

идеята). Освен това някои идеи са насочени към 

градоустройството и предлагат да се работи за 

превръщането на обществените пространства в 

средство за улесняване на обмена между 

поколенията, чрез паркове, културни центрове 

и др. (вж. примера за идея). Това беше и една от 

няколкото идеи, предложени на испанска проява, 

която насърчи гражданите да споделят 

вижданията си за това какви подобрения биха 

направили в града си, ако са кмет (вж. проявата). 

По подобен начин една идея се застъпва за 

устойчиви принципи на урбанизация, които да 

поставят градовете с добро качество на живот в 

центъра на устойчива и социално справедлива 

европейска икономика, включително насърчаване 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224996?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/90421?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112729?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171701?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176584?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162363?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/138568?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/120385?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/98870?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/98870?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248756?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/256052?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/156983?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/51283?locale=bg
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на местните предприятия и местните икономики, 

достъп до обществен транспорт, добро качество 

на въздуха и др. (вж. идеята и идеята). 

Налице е подкрепа за необходимостта да се 

помогне на хората, живеещи под прага на 

бедността, и необходимостта да се намалят 

неравенствата (вж. примера за идея). Няколко 

идеи изтъкват, че са нужни повече усилия за 

справяне с бездомничеството (вж. примера за 

идея) и за разработване на стратегии за 

интеграция на ромските малцинства (вж. проявата 

и проявата), като са изразени и някои по-скептични 

виждания (вж. идеята).  

В няколко идеи се обсъжда необходимостта да се 

институционализира правото на откъсване от 

работната среда (вж. примерите за идея и идея). 

Друга идея е да се увеличи валидността на сините 

карти за граждани на трети държави след 

прекратяване на първоначалната им заетост (вж. 

идеята). 

 

Икономическо 
възстановяване 

Икономическото възстановяване е една от темите, 

която е регистрирала най-голямо участие. 

Участниците в платформата са споделили 

вижданията си за необходимостта от укрепване на 

вътрешния пазар с цел повишаване на неговата 

конкурентоспособност и стимулиране на 

иновациите като път към възстановяването (вж. 

идеята). Успоредно с това редица участници 

подкрепят идеята за подновен социален договор 

за Европа за справедливо възстановяване (вж. 

идеята). Освен това, за да се постигне европейска 

социална пазарна икономика, един гражданин 

насърчава укрепването на социалния диалог и 

колективното договаряне (вж. идеята).  

В редица коментари и идеи на платформата се 

изразява загриженост във връзка с нарастващия 

публичен дълг в ЕС (вж. примера за идея и 

проява): обсъждане на ролята на Европейската 

централна банка (ЕЦБ), призиви за 

преразглеждане на правилата на Пакта за 

стабилност и растеж (вж. идеята), 

законодателство относно дисбалансите по 

текущата сметка, наред с другото (вж. примера за 

идея) и по-общо за разширяване и укрепване на 

мандата на ЕЦБ (вж. идеята и идеята). 

Основният акцент на дискусията беше върху плана 

на ЕС за възстановяване, като участниците 

обръщат внимание на солидарността като 

споделено предизвикателство между държавите 

от ЕС и обсъждат предизвикателствата при 

мобилизирането на средства (вж. примера за идея 

и проява). В същото време участниците 

подчертават, че при изпълнението на плановете за 

възстановяване са нужни строгост, ефикасност и 

прозрачност (вж. примера за идея). 

Идеите за насърчаване на местното потребление 

и производство, като МСП са двигателят на 

растежа, се предлагат от много участници и 

изпъкват като ключови за икономическото 

възстановяване на ЕС. Поради тази причина 

гражданите подчертават необходимостта от 

премахване на бюрократичните пречки пред 

предприятията (вж. примера за идея и проява) и 

опростяване на бюрократичните процедури за 

чуждестранните стартиращи предприятия (вж. 

идеята). Участниците също така предлагат 

фондовете на ЕС да бъдат насочени и към МСП 

(вж. примера за идея). В съответствие с общата 

тенденция по тази тема има много призиви за 

увеличаване на производството на стоки в рамките 

на ЕС, а не за внос (вж. идеята и идеята). Един от 

участниците предлага да се посочва произходът 

на продуктите, продавани онлайн, за да се 

насърчи по-голямо местно потребление (вж. 

идеята). 

Във връзка със стратегиите за възстановяване 

сближаването се посочва като основна ценност, 

заедно със социалните права онлайн и 

задоволяването на нуждите на младежите за 

работни места (вж. проявата). Например 

инвестирането в бъдещите поколения е 

представено и като стратегия за съживяване на 

икономиката след кризата с COVID-19 (вж. 

идеята). 

В същия дух, по отношение на COVID-19 

участниците обсъждат необходимостта от 
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финансиране на мерки за подготвеност при 

евентуални бъдещи пандемии (вж. примера за 

идея). Във връзка с това една идея изтъква 

недостига на здравни специалисти в Европа (вж. 

идеята). Освен това участниците подчертават, че 

е важно да бъдат разпределени публични 

средства в подкрепа на дребните производители и 

търговци, за да бъдат компенсирани за всички 

загуби, дължащи се на затварянето по време на 

пандемията (вж. идеята). 

 Иновации — 
насърчаване на 
растежа 

При голям брой мнения по тази тема иновациите 

се посочват като основен актив за европейската 

икономика. Участниците предлагат да се 

стимулира растежът чрез инвестиции във 

високотехнологични научни изследвания, умения, 

знания и експертен опит (изкуствен интелект, 

блокова верига, нанотехнологии, съхранение на 

енергия, отгледано в лабораторни условия месо 

и т.н.). Някои участници обсъждат идеята за 

промяна в начина на конкуренция с преход от 

минимизиране на разходите към максимално 

увеличаване на знанията, с което се откриват 

възможности за европейската основана на 

знанието икономика да се утвърди (вж. идеята и 

идеята). В допълнение няколко идеи посочват 

необходимостта от технологична независимост, 

например чрез развиване на капацитета на ЕС за 

производство на хардуер и намаляване на 

неговата промишлена и търговска зависимост от 

външни държави (вж. примера за идея).  

В рамките на тази тема най-често срещаните идеи 

са за необходимостта от подкрепа за малките и 

средните предприятия (вж. примера за идея) и за 

стимулиране на предприемачеството (вж. идеята) 

Действително финансирането на стартиращи 

предприятия и малки и средни предприятия (МСП) 

като цяло се възприема като мощен двигател на 

иновациите (вж. примера за идея). На практика 

участниците предлагат да се предоставя подкрепа 

на МСП, например чрез фонд на ЕС, предоставящ 

начален капитал за МСП (вж. идеята), или онлайн 

платформа за търговия, предназначена за 

европейските МСП (вж. идеята). Друг участник 

посочва случая с развитието на Китай чрез гъста 

мрежа от центрове за иновации и растеж, 

съчетани с благоприятни административни и 

фискални разпоредби, които насърчават 

инвестициите и увеличаването на броя на 

стартиращите предприятия. Участникът призовава 

за преосмисляне на европейските политики в 

светлината на подобни примери (вж. идеята). 

Освен това една идея предлага да се предостави 

благоприятно данъчно облагане на стартиращите 

предприятия в авангардните технологични сектори 

(вж. идеята).  

В солидна група мнения се подчертава и 

възможността за създаване на предприятия в 

малки европейски села и гранични райони (вж. 

примера за идея и проявата), като се използва и 

възможността за работа от разстояние (вж. 

идеята). Няколко идеи подкрепят 

децентрализацията и засиленото местно 

управление (вж. идеята и проявата), включително 

с оглед на намаляването на регионалните 

териториални различия и изтичането на мозъци в 

много региони (вж. проявата). По същата тема 

беше организирана проява за това как младите 

хора да останат в селата и по-малките градове. В 

същия дух на няколко прояви бяха обсъдени 

възможностите за валоризиране на местното 

развитие на териториите с цел насърчаване на 

устойчивия туризъм (вж. проявата и проявата).  

Счита се, че инвестициите в научни изследвания и 

образование са от решаващо значение (вж. идеята 

и проявата), като се подкрепя обменът на знания 

чрез отворена мрежа от лаборатории или 

европейска агенция за инфраструктура (вж. 

идеята). Една широко одобрявана идея призовава 

ЕС да изпълни обещанието си за заделяне на 3 % 

от БВП за научни изследвания и иновации (вж. 

идеята). В друго предложение се обсъжда един 

вид Spotify за науката — достъпна база данни, 

съдържаща модели за 3D печат (вж. идеята), 

материали за електронно обучение и 

образователни програми, в които се събират 

международни добри практики за професионално 

образование (вж. идеята). Във връзка с научните 

изследвания едно от предложенията е да се 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249514?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248605?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/158368?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248062?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/245258?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202557?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/110716?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/177013?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173053?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81709?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/123520?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81678?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/134971?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/124280?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/70192?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166?locale=bg


 

© Kantar Public, 2022 г. 54 

улеснят патентите чрез патентен фонд (вж. 

идеята). Има и призиви за създаване на 

европейски върховен орган по здравеопазване, 

който да насърчава публичните и частните научни 

изследвания в областта на здравеопазването (вж. 

идеята). Нещо повече — за да се насърчат 

иновациите, един гражданин се застъпва за 

подкрепа на иновациите чрез по-голяма свобода в 

стандартизацията, за да се намали правната 

отговорност по отношение на иновативните 

подходи, предлагащи алтернативни решения (вж. 

идеята). Има множество предложения за 

насърчаване на научните изследвания и 

иновациите, за да се подпомогне разработването 

на главни базови технологии в Европа (вж. 

идеята). 

Други идеи свидетелстват, че цифровата 

икономика се разглежда като предпоставка за 

иновациите и растежа, дискутират се криптовалути 

(вж. примера за идея) и местни цифрови валути, 

които да бъдат паралелни на еврото (вж. примера 

за идея). Що се отнася до криптовалутите, 

участниците смятат, че е необходимо регулиране, 

за да се защитят гражданите (вж. примерната 

идея). 

Иновациите и растежът се обсъждат и във връзка 

с околната среда и изменението на климата и 

екологичния преход (вж. идеята). По този начин 

идеите около целите за неутралност по отношение 

на климата и водещата роля, която ЕС би могъл да 

играе за създаването и инвестирането в 

(глобална) зелена икономика, присъстват 

навсякъде на платформата (вж. примера за идея). 

Например един гражданин предлага екологичният 

преход да бъде допълнен с проследяване на 

целите на плана за промишлената политика чрез 

количествени показатели за наблюдение на 

промишлената стратегия на Европа в сравнение с 

глобалните тенденции (вж. идеята). Освен това 

един от участниците изтъква възможността да се 

използва изкуствен интелект за подобряване на 

енергийната ефективност на предприятията (вж. 

идеята).  

Няколко идеи се отнасят за практическата 

реализация на зелената икономика, например 

чрез инвестиции в биологично земеделие и 

инициативи „от фермата до трапезата“ (вж. 

идеята). Друг участник предлага да се постигне по-

екологична икономика, като същевременно се 

обърне внимание на въпроса за продоволствената 

сигурност чрез интелигентни селскостопански 

технологии (вж. идеята). 

Независимо от това един гражданин обяснява, че 

прилагането на Зеления пакт следва да гарантира, 

че новите мерки не засягат неблагоприятно 

гражданите на ЕС (вж. идеята). От бизнес гледна 

точка няколко идеи обсъждат мерки за 

насърчаване и подпомагане на предприятията при 

осъществяването на екологичен преход (вж. 

проявата), например чрез определяне на ясни и 

обвързващи цели за конкретни сектори (вж. 

идеята), като паралелно се пречи на 

предприятията да приемат стратегии за 

заблуждаващ „зелен“ пиар (вж. идеята). 

Други предложения се отнасят до укрепването на 

авиокосмическата индустрия като начин за 

прокарване на иновативни технологии, например 

чрез увеличаване на финансирането за ЕКА (вж. 

идеята и идеята). 

Социална закрила и 
социална сигурност 

Най-често срещаната подтема, за която няколко 

идеи се радват на високо одобрение и 

многобройни коментари, засяга безусловния базов 

доход, който да гарантира на всеки възможността 

да участва в обществото (вж. идеята и идеята). 

Наред с безусловния базов доход многократно се 

отправя призив за мерки за справяне с 

(младежката) безработица, като например 

програми за повишаване на уменията (вж. примера 

за идея) и въвеждане на европейски фонд за 

безработица (вж. идеята). Въпросът за 

младежката безработица се разглежда и в други 

теми. 

По сходен начин с тази подтема се свързва и 

групата идеи, разискващи неравенството в 

доходите в ЕС, като се предлага ограничаване на 

разликата в заплатите в рамките на едно и също 

предприятие (вж. примера за идея) и се отправя 
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общ призив за повече мерки за борба и 

предотвратяване на бедността в Европа (вж. 

примера за идея). Един участник заявява, че 

финансирането на социалните плащания трябва 

да стъпва на стабилна икономическа основа (вж. 

идеята).  

С оглед на застаряването на населението някои 

участници подчертават необходимостта да се 

обърне внимание на дългосрочните здравни 

грижи, за да се гарантират безопасността и 

достойнството на възрастните хора (вж. идеята), 

както и да се преодолее социалната изолация в 

напреднала възраст (вж. идеята). Те пледират да 

се насърчава солидарността между поколенията, 

за да се предотврати пренебрегването на 

възрастното поколение (вж. идеята). Един 

участник също така призовава за преодоляване на 

цифровото разделение сред възрастните хора, за 

да се гарантира, че те притежават уменията, 

необходими за изпълнение на административни 

формалности, и че имат достъп до социални и 

здравни ресурси, обща информация и културни 

прояви (вж. идеята). 

Във връзка с това много участници обсъждат 

необходимостта от координирани политики за 

пенсиониране и пенсии в държавите — членки на 

ЕС (вж. примера за идея), като правят 

предложения за създаване на единна пенсионна 

система за мобилните граждани (вж. примера за 

идея). Участниците предлагат и пенсионни 

реформи (вж. примера за идея). 

Друга група идеи поставя проблема с бедността 

сред децата и възрастните хора (вж. примера за 

идея). Жените пенсионерки са изложени в по-

голяма степен на риск от бедност, тъй като 

обикновено те поемат ролята на лица, полагащи 

грижи, а тези години труд не се признават в 

техните пенсии (вж. идеята). 

Правото на достъпно жилищно настаняване на 

приемливи цени е друга свързана със социалната 

сигурност подтема, обсъждана от участниците (вж. 

примера за идея). Един участник призовава също 

да се предоставят стимули, за да се 

противодейства на настоящия демографски 

спад — чрез мярка за данъчен кредит, която да 

облекчи финансовата тежест за младите 

семейства с ниски доходи (вж. идеята). Други 

призовават по-общо ЕС и неговите държави 

членки да вземат предвид демографските 

промени (вж. примера за идея), като предлагат да 

се създаде орган за тази цел (вж. идеята).  

И накрая, има и група от доста идеи, свързани с 

административни процеси, например въвеждането 

на цифровизирана (обща за ЕС) 

социалноосигурителна карта и прехвърляеми 

социални права за мобилните европейци, които се 

обсъждат и в рамките на други теми на 

платформата (вж. примера за идея). В същия дух 

един участник се застъпва за демократично 

цифрово евро и универсален базов дивидент, 

които биха могли да се финансират от приходите, 

които ЕЦБ получава от облигациите и акциите, 

придобити чрез нейните операции на открития 

пазар, чрез цифрово лицензиране или преки 

инвестиции (вж. идеята). 

Данъчно облагане 
за справедлива 
икономика 

Доста значима е темата за справяне със 

социалните, икономическите и екологичните 

проблеми чрез фискални правила. 

Преобладаващата част от идеите се застъпва за 

по-голяма данъчна справедливост, справедливо 

данъчно облагане и борба с данъчните измами. 

Предложенията включват въвеждане на мерки за 

борба с избягването на данъци, въвеждане на 

данък върху финансовите сделки ( вж. идеята). 

Голям брой участници представят идеи за 

избягване на „социалния дъмпинг“ чрез 

хармонизиране на фискалните правила и 

минималните заплати във всички държави членки 

(вж. примерите за идея и идея). Една много 

коментирана и одобрявана идея се отнася до 

въвеждането на глобален или европейски 

минимален данък за справяне с данъчните 

убежища (вж. идеята), предлага се и насърчаване 

на сближаването в ЕС по отношение на прякото 

данъчно облагане (вж. идеята). Друга идея 

предлага да се преразгледа методиката за 
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списъка на юрисдикциите, неоказващи съдействие 

за данъчни цели (вж. идеята). Много мнения 

повдигат въпроса как да се облагат ефективно 

големите технологични дружества и цифровите 

корпорации (вж. примера за идея и проява). 

Една съществена част от идеите подкрепя 

данъчната хармонизация и създаването на 

фискален съюз, за да се гарантира по-добро 

разпределение на богатството между 

европейските общества (вж. примера за идея). В 

това отношение на цифровата платформа са 

предложени редица възможни данъчни мерки за 

приобщаваща и справедлива икономика (вж. 

примера за идея). Понастоящем в темата за 

данъците направленията са следните. Първо, 

данъчни мерки за насърчаване на лоялната 

конкуренция между дружествата, като например 

обща система на данъка върху добавената 

стойност (ДДС) за електронната търговия или 

изискване дружествата да плащат ДДС само в 

своите държави на произход (вж. идеята). Второ, 

данъчно облагане, свързано с околната среда и 

изменението на климата, като наред с другото се 

призовава за механизъм за корекция на 

въглеродните емисии на границите (вж. примера 

за идея) или данък за устойчивост (вж. примера за 

идея). Общите данъци, като например данъчното 

облагане на въглеродния отпечатък, също се 

разглеждат като начин за преодоляване на 

неравенствата между държавите от ЕС и за 

подобряване на функционирането на единния 

пазар (вж. идеята). Във връзка с това беше 

проведена проява, на която беше разгледана 

необходимостта от реформа на бюджетните 

правила на ЕС, приложими в държавите членки, за 

да се гарантира устойчиво възстановяване след 

COVID-19 и да се осигурят публичните инвестиции, 

необходими за екологичния и цифровия преход 

(вж. проявата). 

Трето, призив потребителските стоки да бъдат 

облагани въз основа на условията на 

производство (труд, суровини, заплати), за да се 

насърчи справедливата търговия, а не свободната 

търговия (вж. примера за идея). Последната група 

данъчни мерки е за раздел „Разни“, включително 

данъчно облагане за насърчаване равенството на 

половете, с призив да се позволи прилагането на 

нулева или намалена ставка на ДДС за хигиенни 

продукти за жени (вж. идеята). 

 

По-нататъшно 
укрепване на 
вътрешния пазар 

Редица мнения са свързани с необходимостта от 

по-нататъшно укрепване на вътрешния пазар, с 

акцент върху икономическите политики, като се 

отчита, че акцентът на Комисията се измества към 

други области на политиката (вж. примера за идея 

и проява). Всъщност много участници считат 

вътрешния пазар на ЕС на стоки, услуги, капитали 

и хора за най-ценния актив на ЕС (вж. примера за 

идея). 

В някои мнения се изтъква, че е смислено и важно 

да се свържат местните екосистеми в цяла Европа, 

чрез които са се развили различни форми на 

експертен опит и ноу-хау (вж. идеята). 

Освен това в много мнения се посочва 

възможността — предвид значителното 

увеличение на разходите за превоз на 

контейнери — ЕС да върне многонационалните 

фабрики, като например производството на 

микрочипове, които преди това са били 

преместени в азиатски държави поради по-ниските 

производствени разходи (вж. идеята и идеята). 

Един гражданин предлага да се разработи 

икономическа политика за привличане на глобални 

компании в ЕС като част от европейската политика 

за предприятията с хомогенно данъчно облагане в 

целия ЕС (вж. идеята). 

Като цяло идеите повтарят становището, че 

държавите членки следва да подобрят 

прилагането на действащото законодателство на 

ЕС в икономическата сфера, като избягват 

протекционизма, за да направят единния пазар по-

привлекателен и конкурентоспособен (вж. примера 

за идея). Други идеи се застъпват за засилване на 

функциите на ЕЦБ (вж. примера за идея), за 

ограничаване на лобистските интереси в ЕС (вж. 

примера за идея) и за укрепване на 
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взаимосвързаността в трансграничен план. Както 

и подобряване на връзките със селските райони 

(вж. идеята). 

Общите данъци, като данъчното облагане на 

въглеродния отпечатък и валутата, се разглеждат 

като начин за преодоляване на неравенствата 

между държавите от ЕС и за подобряване на 

функционирането на единния пазар (вж. идеята). 

Във връзка с това беше проведена проява, на 

която беше разгледана необходимостта от 

реформа на бюджетните правила на ЕС, 

приложими в държавите членки, за да се 

гарантира устойчиво възстановяване след COVID-

19 и да се осигурят публичните инвестиции, 

необходими за екологичния и цифровия преход 

(вж. проявата).  

Един участник заявява, че правилата за 

вътрешния пазар следва да бъдат хармонизирани, 

за да се подобри функционирането на 

трансграничната търговия. Освен това 

перспективите за растеж и разрастване на МСП 

следва да се оценяват след теста за МСП, за да се 

гарантира, че нормативната уредба отговаря на 

реалните нужди на предприемачите и гражданите 

(вж. идеята).  

Няколко идеи поставят акцент върху туризма като 

стратегически сектор за растежа на европейската 

икономика (вж. идеята).  

И накрая, в една идея се твърди, че 

възприемането на есперанто като европейски език 

би било икономически изгодно (вж. идеята).  

Увеличаване на 
работните места 

Когато се обсъждат начините за насърчаване на 

работните места участниците набелязват редица 

въпроси — от необходимостта от повишаване на 

квалификацията на работниците до адаптирането 

към променящия се пазар на труда и 

необходимостта от справяне с младежката 

безработица и адаптиране към условията, 

породени от COVID-19. 

Участниците подчертават, че е важно да се оказва 

подкрепа на младите хора, по-специално когато 

става въпрос за достъп до пазара на труда (вж. 

примерната проява). В рамките на тази тема 

изпъква най-вече въпросът за младежката 

безработица (вж. примера за идея), като се 

обръща специално внимание на незаетите с 

работа, учене или обучение млади хора (вж. 

идеята). Участниците изтъкват, че работните 

места в началото на кариерата са недостъпни за 

хората, които за първи път започват да търсят 

работа, тъй като за тях парадоксално се изисква 

професионален опит (вж. идеята). Една идея 

предлага включването на някои технически умения 

в академичната програма с цел укрепване на 

работните умения (вж. идеята). Набляга се и върху 

кариерното развитие, като се отправят призиви за 

програми и мерки за улесняване на достъпа до 

пазара на труда в ЕС, стажове във всички държави 

членки и онлайн платформа за работни места (вж. 

примера за идея). Например проектът „Пътища за 

повишаване на уменията“ има за цел да постави 

възможностите за обучение и учене в центъра на 

европейския социален пазар (вж. идеята).  

Също сред предложенията на платформата е 

адаптиране на академичните квалификации към 

пазара на труда, което от своя страна би 

подобрило пригодността за заетост на студентите 

(вж. идеята). За да се преодолеят недостигът на 

квалифицирани работници и в по-общ план 

недостигът на умения за цифровизацията на 

пазара на труда (вж. идеята), един участник 

предлага да се улесни признаването на 

обучението, получено в чужбина (вж. идеята). 

Друга група идеи, свързани с темата за 

иновациите, призовава за създаване на работни 

места в съответствие с екологичния и цифровия 

преход (вж. примера за идея). 

От друга страна, участниците подчертават също 

така необходимостта от предоставяне на повече 

възможности за професионално развитие в 

техническите области, където са необходими 

повече практически умения (вж. идеята). Няколко 

участници изтъкват липсата на професионално 

обучение и обучение след средното образование, 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173020?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261036?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202060?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/169457?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/194411?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503?locale=bg
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а оттам и неспособността на предприятията да 

намерят квалифицирани служители (вж. идеята). 

Например един участник призовава за 

насърчаване на занаятите като средство младите 

поколения да преоткрият фундаменталните 

ценности, а не само за насърчаване на работните 

места в сектора на информационните технологии 

(вж. идеята). 

Увеличаването на мобилността на работниците в 

ЕС също се разглежда като икономически изгодно 

(вж. идеята), но също се обсъжда и като 

предизвикване на изтичане на мозъци в някои 

държави (вж. проявата). Един участник на 

платформата подкрепя стремежа към създаване 

на достойни работни места, като отправна точка е 

меритокрацията (вж. идеята).  

Що се отнася до условията на труд, участниците се 

застъпват за насърчаване на дистанционната 

работа и „гъвкавата работа“ с цел намаляване на 

времето за пътуване на служителите и разходите 

за офис инфраструктура за работодателите (вж. 

идеята), за съчетаване със семейния живот, за 

намаляване на обезлюдяването на селските 

райони (вж. идеята) и за намаляване на вредните 

емисии чрез намаляване на трафика (вж. идеята). 

Други идеи са въвеждане на по-къса работна 

седмица (вж. примера за идея), забрана на 

неплатените стажове, задължителни договори за 

извънреден труд и несигурна заетост (вж. примера 

за идея) или инвестиции в инфраструктура за 

грижи за деца с цел съчетаване на личния и 

професионалния живот. 

Накрая, има още мнения за идеята за премахване 

на лятното часово време, като участниците 

обсъждат икономическите и социалните ползи от 

премахването на лятното часово време (вж. 

примера за идея). 

Оспорване на 
настоящия 
икономически 
модел 

За много идеи по тази тема е обща целта за 

намаляване на неравенствата в икономиките на 

ЕС (вж. примера за идея). Тази цел възприема като 

изключително важна заедно с стремежа за 

увеличаване на социалния баланс чрез засилено 

междурегионално сътрудничество (вж. идеята). 

Няколко идеи се застъпват за приемането на 

регламент за диверсифициране на източниците на 

доставки на суровини и преработени стоки за 

европейската промишленост, с цел насърчаване 

на модела на „европейския капитализъм“ (вж. 

идеята и идеята).  

Няколко мнения подчертават също, че е важно да 

се обмисли икономически модел, който да отива 

отвъд БВП, да се работи за приобщаващо и 

справедливо европейско благосъстояние (вж. 

примера за идея, проява и проява), с показатели 

за измерване на растежа отвъд БВП (вж. 

проявата). В същия дух един гражданин твърди, че 

регулаторната рамка на единния пазар следва да 

въведе по-големи стимули за предприятията да се 

ангажират с обществото и околната среда (вж. 

идеята и проявата). Същевременно една идея 

очертава необходимостта от съответно 

адаптиране на паричната политика към 

концепциите за „екологична таксономия“ и 

„социална таксономия“ (вж. идеята). Организации 

от третия сектор се застъпват за това част от 

пакета NextGenerationEU да бъде изразходвана за 

социално подпомагане и териториално 

сближаване (вж. идеята).  

Има предложение да се оповестява до каква 

степен различните транспортни навици оказват 

въздействие върху въглеродния отпечатък, за да 

се повиши осведомеността и да се насърчат 

гражданите да избират най-малко замърсяващия 

вид транспорт (вж. идеята и проявата). Подобно е 

предложението на друг участник — да се въведе 

система с въглеродни кредитни карти за полети, 

извършвани в ЕС, за да се регулира и ограничи 

пътуването с въздушен транспорт (вж. идеята). 

В рамките на тази тема настоящата европейска 

икономическа система се обсъжда от по-

идеологическа перспектива. От друга страна, 

някои участници предлагат надграждане на 

капитализма и свободния пазар, с увеличаване на 

вътрешната конкуренция, намаляване на 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454?locale=bg
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регулаторната тежест, по-малко субсидии и 

прекалено високи данъчни ставки (вж. примера за 

идея). Група участници призовават икономиката да 

стане по-либерална. Те предлагат по-конкретно 

намаляване на бюрокрацията, отнемане на 

привилегиите на политиците и служителите на ЕС 

(вж. примера за идея), намаляване на данъците за 

по-бедната и средната класа, подкрепа за 

предприемачеството и развитието на малките и 

средните предприятия, които от своя страна 

предоставят възможности за заетост (вж. примера 

за идея). 

Както беше споменато по-горе, за разлика от тях 

други участници се стремят към икономика, 

ориентирана в по-голяма степен към човека, и 

подчертават установените недостатъци на 

настоящия икономически модел, като например 

липсата на прозрачност на условията на труд и 

произхода на стоките по цялата производствена 

верига (вж. примера за идея). 

В рамките на тази дискусия една идея е изведена 

от теорията за намаляване на растежа като начин 

за установяване на нов баланс между хората и 

природата спрямо неконтролирания растеж (вж. 

идеята). Друг участник предлага да се вземе за 

пример икономическият модел на поничката (вж. 

идеята). Няколко участници подкрепят инициативи 

на кръговата икономика (вж. идеята и идеята). 

Още идеи за кръговата икономика са публикувани 

в темата „Изменение на климата и околна среда“.  

 

Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 

Във връзка с нахлуването на Русия в Украйна, 

при голяма част от идеите се изтъква 

необходимостта от автономия на 

производството за повишаване на европейската 

икономическа самодостатъчност (вж. примера 

за идея), допълвана от по-силна защита чрез 

енергиен етикет на ЕС (вж. идеята) и 

повишаване на вносните мита като средство за 

укрепване на суверенитета на Европа (вж. 

идеята). Нов израз на тази тема е търсенето на 

самодостатъчност, повдигнато от няколко 

участници, с цел постигане на енергийна 

независимост (вж. примера за идея), често с 

препратки към енергийната криза, породена от 

стратегическите отговори на нахлуването на 

Русия в Украйна (вж. примера за идея). Това е 

включено в предложението за европейски 

енергиен съюз (вж. идеята). Концепцията за 

стратегическа енергийна автономия на ЕС беше 

също толкова активно обсъждана от няколко 

участници (вж. примерни идеи) с група от 

експерти по време на проява в Испания, от 

гледна точка на сигурността и отбраната, 

енергетиката и околната среда, и промишления 

преход (вж. идеята). 

Както и преди ролята на селските райони за 

създаването на по-силна икономика на ЕС беше 

застъпена в редица неотдавнашни мнения. В 

различни идеи беше изтъкнат проблемът с 

обезлюдяването на селските райони (вж. 

примера за идея), като много от участниците 

считат, че това оказва въздействие върху 

неравенството (вж. идеята). Участниците 

подчертаха колко е важно да се предоставят 

стимули за предприятията и младите хора да се 

установят в селските райони чрез целево 

данъчно облагане и намалена бюрокрация (вж. 

примера за идея). Имаше и призив за 

увеличаване на финансирането за младите 

земеделски стопани (вж. идеята).  

През изминалия период темата за социалната 

защита и социалната сигурност генерира голям 

обем от свързани идеи, повтаряйки темите, 

описани подробно по-горе. В мненията бяха 

обсъждани пенсионните реформи, 

продължителността на работната седмица, 

политиките за активизиране, политиките, 

насочени към специфичните проблеми, с които 

се сблъскват хората с увреждания, (вж. примера 

за идея) и схемите за подпомагане на доходите. 

Сред тези теми въвеждането на универсален 

базов доход беше най-честото предложение 

(вж. примера за идея), като някои участници 

поставиха под въпрос ефективността на такава 

мярка (вж. идеята).  
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Значителна част от обсъдените идеи бяха 

свързани с това как зелената икономика следва 

да бъде реализирана и поддържана (вж. 

примера за идея). Освен това един участник се 

е застъпил за организиране на кампании за 

повишаване на осведомеността на европейско 

равнище по отношение на доброто управление 

на водите (вж. идеята).  
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Фигура 13 — Карта на идеите по темата „По-силна икономика, социална справедливост и работни места“, първа част 
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Фигура 14 — Карта на идеите по темата „По-силна икономика, социална справедливост и работни места“, втора част 
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Идеите, изпратени по темата „ЕС в света“, 

обхващат различни въпроси, свързани с външната 

политика — от търговията до използването на 

мека сила и отбраната. Като цяло в повечето 

повтарящи се теми се призовава за по-силно 

присъствие на ЕС на световната политическа 

сцена: в политиката за съседство на Съюза, както 

и в отношенията с африканските и 

латиноамериканските държави например. 

Участниците в платформата смятат, че ЕС следва 

да бъде по-смел в упражняването на „мека“ и 

„твърда“ сила. От създаването на платформата 

досега тази тема е събрала общо 3695 мнения, 

включително 1448 идеи, 1768 коментара и 

479 прояви. Различните идеи могат да бъдат 

групирани в следните теми: 

 

 

 

 Общи цели на външната политика на ЕС 

 Отбрана и въоръжени сили 

 Вземане на решения 

 Политика за съседство и отношения с други 

страни 

 Разширяване 

 Търговски политики 

 

 

 

 

 

5. ЕС в света 
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Прояви 
Последните прояви, организирани по темата 

„ЕС в света“, бяха повлияни в много висока 

степен от коренно различния геополитически 

контекст, определен от нахлуването на Русия в 

Украйна.  

Избухването на конфликта беше повод за 

организиране на множество прояви относно 

ролята на ЕС и неговите икономически и 

дипломатически отношения с Украйна и Русия. 

Такъв беше случаят с онлайн проява в Германия 

с 64 участници (вж проявата), където 

участниците имаха възможност да задават 

въпроси на двама представители на ЕС наред с 

други теми относно външнополитическата 

позиция на ЕС в продължаващия конфликт и 

последиците от санкциите на ЕС спрямо Русия. 

В друга онлайн проява във Франция 

участниците обмениха мнения с представител 

на ЕС относно начините за намаляване на 

зависимостта на ЕС от доставките на руски газ 

(вж. проявата). Войната също така доведе до 

подновяване на интереса към теми като общата 

отбрана и разширяването на ЕС, които бяха 

обсъдени по време на някои от проявите. 

Например по време на семинар в Полша беше 

конкретно обсъдена необходимостта от 

насърчаване на разширяването на ЕС (вж. 

проявата).  

Бяха организирани и други прояви, например 

форум в Испания, посветен на миграцията, 

расизма и отношенията между ЕС и Африка, 

като част от Конференцията за бъдещето на 

Европа (вж. проявата). 

Общи цели на 
външната 
политика на ЕС 

Според много от изказаните мнения по темата „ЕС 

в света“ ЕС трябва да засили ролята си на 

глобален фактор и да допринесе за глобалното 

многостранно сътрудничество, както и да 

защитава демокрацията и да използва своята 

„мека сила“ срещу възхода на авторитаризма по 

света (вж. примерната идея). Повечето от тези 

идеи са насочени към по-единен ЕС в контекста на 

глобалните предизвикателства, като например 

тези, които са свързани с нарушенията на правата 

на човека и изменението на климата (вж. 

примерната идея). 

Дискусиите относно ролята на ЕС в света се 

отличиха със специален акцент върху 

афганистанската и украинската криза. 

Участниците подчертаха значението на 

геополитическата промяна, предизвикана от 

нарастващото оттегляне на САЩ от външните 

работи и конфликтите. Много от участниците 

разглеждат завръщането на властта на 

талибаните като провал за Запада и като знак, че 

е време ЕС да поеме собствената си роля във 

външната политика, независимо от стратегическия 

си съюз със САЩ (вж. примерната идея). Този 

повтарящ се призив за единен подход към 

външната политика беше тема на няколко прояви 

(вж. примерната проява). Що се отнася до 

голямата криза на украинската граница с Русия, 

има призиви към ЕС да помогне на Украйна (вж. 

примерната идея) и да прояви единство срещу 

военните заплахи на Русия, така че да не се 

повтарят грешките от миналото, когато един 

разделен ЕС остави твърде много пространство на 

чуждестранни сили, особено на САЩ, при 

справянето с военни кризи (вж. примерната идея). 

Що се отнася до ролята на САЩ, независимо от 

мнението си за украинската криза, някои участници 

изразиха недоверие към основния съюзник на ЕС 

(вж. идеята). 

Участниците са на мнение, че ролята на ЕС се 

променя в контекста на нарастващите опасения 

във връзка с извънредната ситуация в областта на 

климата, променящия се баланс на 

икономическите и геополитическите сили, 

мащабните предизвикателства пред 

многостранното сътрудничество и глобалната 

битка срещу COVID-19 (вж. примерната проява, 

вж. примерната идея). Ето защо няколко участници 

изразяват мнението, че ЕС следва да бъде по-

смел в упражняването на мека и твърда сила (вж. 

примерна идея и друга примерна идея). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/144409?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/148732?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/154771?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/147941?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1354?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/233080?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/223312?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=bg
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Една от идеите, срещащи най-голямо одобрение 

по тази тема, застъпва необходимостта от обща 

външна политика и политика на сигурност, за да се 

гарантира безопасността на европейците, като 

същевременно се утвърждават демокрацията, 

правата на човека, върховенството на закона и 

опазването на околната среда в съседните 

държави и в световен мащаб (вж. идеята). Друга 

идея предполага засилване на защитата на 

правата на човека в клаузите на 

външнотърговските споразумения, подписани от 

ЕС (вж. идеята). Множество идеи подкрепят 

външната политика на ЕС по отношение на 

жените — както активната защита на правата на 

жените по света от страна на ЕС (вж. примерната 

идея), така и подхода, основан на положителен 

мир и културна чувствителност (вж. идеята). 

В този контекст участниците призовават за по-

голямо сътрудничество между държавите членки и 

подчертават необходимостта от прекратяване на 

конкуренцията между държавите членки на 

международно равнище (вж. идеята). С тази тема 

се свързва и призив за обща европейска система 

за износ на оръжие със строги правила, за да се 

гарантира, че оръжията, „произведени в ЕС“, не 

подклаждат конфликти по света и не водят до 

нарушения на правата на човека (вж. идеята). 

Въпреки че в повечето идеи има призив за по-

обединен и интегриран ЕС, с което се засилва 

ролята на ЕС като световна сила на правото и 

правосъдието, който е отворен за взаимодействие 

с различни многостранни институции както на 

световно, така и на регионално равнище (вж. 

примерна идея и друга примерна идея), други 

искат ЕС да се съсредоточи върху ролята си на 

икономически фактор, както е бил първоначалният 

замисъл. В това отношение те считат, че ЕС не 

трябва да поема ролята на геополитически 

фактор, а по-скоро да запази основната си 

функция на общ икономически пазар. Някои 

участници считат, че тъй като ЕС не е суверенна 

държава, той не може да изпълнява политическа 

роля като глобален фактор (вж. примерната идея). 

 

Отбрана и 
въоръжени сили 

Често обсъждана и повтаряща се подтема е 

необходимостта от укрепване на твърдата сила на 

ЕС (вж. примерната проява), както чрез 

увеличаване на бюджета на ЕС за отбрана (вж. 

идеята), така и чрез укрепване на европейската 

отбранителна промишленост с цел постигане на 

стратегическа автономност (вж. примерната идея). 

Участниците се застъпват и за създаването на 

обща европейска армия (вж. примерната идея), 

една от най-подкрепените идеи по темата, или за 

интеграцията на въоръжените сили на държавите 

членки на равнище ЕС (вж. примерната идея). 

Някои участници отчитат съществуващите 

инициативи в полза на обща европейска военна 

политика, като например Стратегическия компас 

на ЕС за сигурност и отбрана. Един от участниците 

призовава по-специално да се обърне повече 

внимание на социалното измерение при 

служителите на армията (т. е. условията на труд 

във въоръжените сили, вж. идеята). Някои 

участници обаче са по-скептични, ако не и напълно 

против идеята за обща европейска армия. Един от 

тях настоява да не се следва идеята за европейска 

армия и призовава за насочване на военните 

инвестиции на отделните държави към НАТО (вж. 

идеята). 

Участниците предлагат също така да се създадат 

повече специализирани сили или институции на 

равнище ЕС, като например европейска 

национална гвардия, която да бъде използвана в 

извънредни ситуации, например след природни 

бедствия (вж. примерната идея). Други участници 

изразиха желание за създаване на Европейска 

разузнавателна служба (вж. примерната идея). 

Някои участници предлагат да се създаде и 

Европейска военна академия (вж. примерната 

идея). По отношение на военното образование 

един участник предлага да се въведе основно 

военно обучение за европейската младеж (вж. 

идеята). Според някои участници усещането за 

упадък на Алианса между ЕС и САЩ също води до 

засилено сътрудничество и координация във 

външната политика между държавите — членки на 

ЕС (вж. примерната идея).  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/222455?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/215693?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/218432?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/136655?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11043?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/181501?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/245191?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/200476?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/150019?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/110386?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905?locale=bg
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Вземане на решения 

Процесът на вземане на решения в ЕС често се 

възприема като бавен и доста неефективен, когато 

става въпрос за предприемане на бързи действия 

в отговор на непосредствено предизвикателство. 

За да се преодолее този проблем, участниците 

представят множество идеи за реформа на 

процеса на вземане на решения в ЕС. 

Участниците считат, че е от решаващо значение 

ЕС да действа като солиден и единен субект на 

международната политическа сцена, за да запази 

и укрепи допълнително своята роля. За да се 

постигне това, според няколко участници има 

необходимост от обща външна политика (вж. 

идеята). Призивът за укрепване на способността 

на ЕС да играе роля във външната политика и 

политиката на сигурност беше и темата на 

финландския форум за обществена консултация 

„Европа“, на който бяха обсъдени настоящите и 

бъдещите роли на Финландия в Европа и ЕС (вж. 

проявата). 

Много от изказаните мнения са за преосмисляне 

на правилото за единодушие. В една част от 

идеите се подчертава фактът, че при настоящото 

положение с правилото за единодушие е 

възможно една държава членка да блокират 

общата външна политика (вж. примерната идея и 

проява). Това се възприема като проблем, тъй като 

пречи на ЕС да заеме надеждна, стабилна и силна 

позиция на световната сцена. Ето защо, в 

съответствие с една от изразените идеи, ЕС 

следва да премине към система на гласуване с 

„абсолютно“ мнозинство. Една от идеите, които 

събират най-много одобрение по тази тема, дава 

подробно описание на система за гласуване с 

абсолютно мнозинство от държавите членки, 

подкрепена от обикновено мнозинство от 

членовете на Европейския парламент, за да може 

ЕС да предприема изпълнителни действия и да 

прилага реална и надеждна външна политика (вж. 

идеята). Както и при обсъжданията по темата за 

европейската демокрация, квалифицираното 

мнозинство също се представя като алтернатива 

на настоящото правило за единодушие (вж. 

примерната идея). 

И накрая, в една подтема се обсъждат 

правомощията на Европейския парламент. Някои 

участници смятат, че макар Европейският 

парламент да подкрепя концепцията за обща 

външна политика и политика на сигурност 

(ОВППС) още от самото ѝ създаване и да стреми 

да разшири нейния обхват, той все още има само 

периферна роля в определянето на външната 

политика на ЕС. Поради това участниците считат, 

че е от решаващо значение на Европейския 

парламент да се предоставят повече правомощия 

в областта на външната политика (вж. примерната 

идея). 

Политика за 
съседство и 
отношения с други 
страни 

Една подтема се отнася до дипломатическото 

представителство на ЕС, като в общи линии 

участниците призовават институциите на ЕС да 

представляват и защитават интересите им по 

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

този контекст те предлагат посолствата на 

държавите — членки на ЕС, да бъдат заменени от 

едно-единствено посолство на ЕС, което да 

представлява и обединява всички държави — 

членки на ЕС. Според един участник това би могло 

да се постигне чрез реформа на съществуващата 

Служба за външна дейност на Европейския съюз 

(ЕСВД, вж. идеята). Това би могло да означава 

също така единно членство на ЕС във всички 

международни институции, като например НАТО 

(вж. примерната идея), или единно и постоянно 

представителство в Съвета за сигурност на ООН 

(вж. идеята). Други идеи включват създаването на 

общ паспорт на ЕС за всички европейски граждани 

(вж. примерната идея) и системното използване на 

европейското знаме и европейския химн в 

международен контекст (вж. примерната идея).  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/24586?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/169727?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851?locale=bg
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На проява в Полша и в рамките на свързаната с 

нея идея (вж. проявата и идеята) отново беше 

изтъкнато икономическото значение на 

търговските отношения между Обединеното 

кралство и ЕС както за Полша, така и за целия ЕС 

дори и след Брексит. 

Мненията по тази тема засягат по-специално 

политическите отношения на ЕС с Русия и Китай 

(вж. примерната проява). Участниците отбелязват 

необходимостта от коренно преосмисляне на 

външната политика на ЕС чрез прилагане на по-

смел подход в съответствие с това, което е 

обсъждано в предишните теми. Един участник 

например твърди, че ЕС следва да увеличи 

морското си присъствие в Индийско-тихоокеанския 

регион (вж. идеята). Други участници на 

платформата обаче обсъждат становището, че 

когато става въпрос за Китай, ЕС следва не само 

да разработи по-единна и по-строга позиция в 

дипломатическите си отношения предвид много 

различните системи на ценности, но и да 

разработи стратегия на Европейския съюз за 

чуждестранни инвестиции, за да противодейства 

на влиянието на Китай в световен мащаб, и по-

специално в развиващите се страни (вж. идеята). 

Що се отнася до отношенията с Русия и 

източноевропейските държави, някои участници в 

проява, на която се обсъждаха отношенията 

между Германия и балтийските държави, 

призоваха, наред с другото, ЕС да подкрепи 

опозицията в Беларус (вж. проявата). Един 

участник иска ЕС да участва по-активно в 

политическото напрежение в съседни държави 

като Черна гора, Босна и Херцеговина и Косово 

или дори в напреженията в държави членки на ЕС 

като Кипър (вж. идеята). В това отношение този 

участник изрази загриженост и във връзка с 

отношенията между ЕС и Турция и между ЕС и 

Сърбия. ЕС също така се насърчава да играе 

водеща роля в процеса на изграждане на мира 

между Израел и Палестина (вж. примерната идея).  

Що се отнася до отношенията на ЕС с държави 

извън Европа, и по-специално с африканските 

държави, участниците изразяват мнението, че 

следва да има засилено партньорство и да се 

възстановят търговските отношения с Африка (вж. 

примерната проява). Други граждани призовават 

за по-силни двустранни партньорства между 

отделните държави членки и африканските 

държави и с цел справяне с миграцията. Този вид 

идеи са описани по-подробно в глава „Миграция“. 

Бяха отправени и призиви за дистанциране от 

поддържането на икономическото и политическото 

наследство на бившите колониални системи (вж. 

идеята). Също така във връзка с отношенията с 

африканския континент един участник призовава 

ЕС да признае напълно Сомалиланд за суверенна 

държава (вж. идеята). Някои участници призовават 

за по-силно партньорство между ЕС и други 

регионални многостранни организации, 

включително Африканския съюз, Меркосур и 

АСЕАН (вж. примерната идея). 

 

Разширяване 

Разширяването на ЕС е сред повтарящите се 

теми. Идеите за продължаване на разширяването, 

особено към Западните Балкани, получават 

одобрението на сравнително голям брой 

участници. Едно от най-популярните мнения в 

рамките на тази тема е продължаването на 

разширяването на ЕС с интегрирането на 

партньорите от Западните Балкани, за да се 

гарантират мирът и стабилността в региона (вж. 

идеята). Бяха организирани и различни прояви за 

обсъждане на въпроси, свързани с разширяването 

на ЕС и Западните Балкани (вж. примерната 

проява). На една младежка проява в Германия 

младите участници поискаха по-голяма активност 

на ЕС в Западните Балкани, включително като 

фактор в областта на сигурността (вж. проявата). 

По време на конферентна проява в Унгария (вж. 

проявата) присъстващите политици и 

представители на академичните среди възприеха 

силно подкрепяща разширяването позиция и 

подчертаха значението на разширяването към 

Западните Балкани за бъдещето на Европейския 

съюз. Различните мнения се съсредоточават 

върху геополитическия аспект на разширяването 

на ЕС (вж. примерната идея), докато други 

подчертават, че перспективите за присъединяване 

към ЕС са движеща сила за икономически 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/112927?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197836?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/175661?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=bg&order=recent&per_page=100
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© Kantar Public, 2022 г.  68 

реформи и укрепване на върховенството на закона 

в страните, които желаят да се присъединят към 

ЕС (вж. примерната идея). Във връзка с исканията 

за разширяване на ЕС към Западните Балкани се 

отправя призив за пълно признаване на Косово 

(вж. примерната идея). Въпреки това идеята за 

разширяване на ЕС, така че да включи и Косово, 

поражда коментари, които категорично се 

противопоставят на тази перспектива от различни 

съображения. Друг участник иска гражданите на 

Косово да влизат в ЕС без виза (вж. идеята).  

Макар и по-рядко от подкрепящите 

разширяването, някои участници изразиха 

несъгласие с по-нататъшното разширяване на ЕС, 

като подчертаха необходимостта от 

приоритизиране на вътрешните за настоящия 

Съюз въпроси (вж. примерната идея). В един от 

отговорите се отправя искане към ЕС да спре да 

разглежда Турция като страна кандидатка (вж. 

идеята).  

Една участничка като цяло критикува неяснотата, 

проявявана от ЕС в политиката на разширяване 

(вж. идеята). Според нея това води до 

разочарование и нестабилност у страните 

кандидатки. Ето защо според нея ЕС трябва 

веднъж завинаги да изясни позицията си относно 

разширяването. 

 

Търговски 
политики 

Идеите, свързани с търговските и икономическите 

отношения, се обсъждат в по-малка степен от 

участниците. Въпреки това темата за укрепване на 

търговските отношения и споразумения между ЕС 

и други държави по света често се споменава сред 

идеите, призоваващи за по-силен и активен 

глобален ЕС. 

В редица мнения по темата „ЕС в света“ се 

призовава за укрепване на търговските политики и 

реформиране на търговските споразумения в 

съответствие с ценностите на ЕС, като това се 

отнася и за правата на човека, и за екологичните 

стандарти (вж. примерната идея). Една от идеите, 

срещащи широка подкрепа, е да се реформира 

търговската и инвестиционната политика на ЕС и 

да се даде нов тласък на глобалния 

мултилатерализъм, като централно място заемат 

създаването на достойни работни места и 

защитата на основните права и правата на човека, 

включително правата на работниците и 

синдикалните права (вж. примерната идея). По 

време на немскоговорящ семинар участниците 

обсъдиха търговската политика на ЕС и 

последиците от нея в страните от третия свят, по-

специално във връзка със сектори, 

характеризиращи се с лоши условия на труд, 

детски труд и отрицателно въздействие върху 

околната среда, като например текстилната 

промишленост (вж. проявата). 

За някои участници здравната и климатичната 

криза подчертаха границите на една силно 

глобализирана и взаимозависима европейска 

икономика. Недостигът на маски по време на 

здравната криза, проблемите със световните 

вериги на доставки след пандемията и 

въздействието на световната търговия върху 

околната среда доведоха до призиви за 

реиндустриализация и увеличаване на местното 

производство (вж. идеята). По този въпрос много 

участници призовават за засилена координация 

между държавите — членки на ЕС, по отношение 

на управлението на рисковете, свързани с 

веригите на доставки (вж. примерната идея). Друг 

участник предлага създаването на 

специализирана институция за предвиждане и 

противодействие на недостига на стратегически 

ресурси. Тя би могла да бъде под формата на 

Европейска обсерватория (вж. идеята). 
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Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 

Най-новите идеи по тази тема са свързани с 

руската агресивна война срещу Украйна и с тях се 

допълват теми от последния публикуван доклад. 

Като цяло в новите мнения се призовава за 

европейска подкрепа за Украйна, но също така се 

препоръчват решения за прекратяване на 

конфликта (вж. примера за идея). В това 

отношение мненията понякога отразяваха коренно 

различни позиции, като мнозинството от 

участниците приветстваха инициативите на 

общата външна политика, предприети от ЕС (вж. 

примера за идея), но някои ги критикуваха (вж. 

примера за идея).  

Освен това бяха изразени и опасения относно 

руските геополитически амбиции в балтийските 

държави и руското влияние в Западните Балкани 

(вж. идеята). Също така ролята на НАТО често се 

споменаваше във връзка с конфликта (вж. примера 

за идея). Кандидатурите за членство в ЕС, 

подадени от Украйна, Молдова и Грузия в отговор 

на руската агресия срещу Украйна, предизвикаха 

още по-чести дебати на платформата относно 

разширяването на ЕС, като някои участници бяха 

по-отворени към преследването на по-нататъшно 

разширяване на Съюза, а други се застъпваха за 

доста по-умерена политика на разширяване (вж. 

примера за идея).  

Конфликтът превърна ролята на ЕС за защитата 

на правата на човека и демокрациите по света в 

още по-централен въпрос. Различни участници 

защитиха значението на поддържането на 

дипломатически отношения с други демокрации по 

света, чийто суверенитет е застрашен от 

автократични държави, като Тайван (вж. идеята). 

Вместо това в други мнения се обсъждаше 

естеството на отношенията между ЕС и 

нелиберални държави като Иран, Китай и Турция 

(вж. примера за идея), като се настояваше за 

повече диалог и икономическо сътрудничество с 

такива държави. 
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Фигура 15 — Карта на идеите по темата „ЕС на световната сцена“, първа част 
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Фигура 16 — Карта на идеите по темата „ЕС на световната сцена“, втора част 

 



 

© Kantar Public, 2022 г.  72 

Темата „Ценности и права, върховенство на закона, 

сигурност“ е генерирала общо 5351 мнения (1768 идеи, 

2910 коментара и 673 прояви), като участниците са 

представили идеи за различни права и свободи, 

например на ЛГБТИК, и равенство между половете, 

както и за приобщаване на хората с увреждания, и са 

обсъдили концепцията за европейските ценности като 

водещ принцип. Отразявайки разнообразието от 

мнения на платформата, други участници са призовали 

за зачитане на по-консервативните възгледи, често 

свързани със защитата на религиозните ценности. Друг 

съществен аспект на тази тема е необходимостта от 

утвърждаване и защита на върховенството на закона 

по отношение на т. нар. „опасности от възхода на 

нелибералните демокрации“ в рамките на ЕС и 

необходимостта от укрепване на демократичните 

ценности на ЕС. В някои наскоро изказани мнения са 

обсъдени войната в Украйна и необходимостта ЕС да 

увеличи военния си капацитет. Мненията обхващат 

следните теми: 

 Права и свободи 

 Приобщаващо общество 

 Защита на върховенството на закона 

 Сигурност 

 Ценности на ЕС 

 Лобиране и корупция 

6. Ценности и права, 
върховенство на 
закона, сигурност 
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Прояви 
Във връзка с темата за ценностите, правата, 

върховенството на закона и сигурността, 

ценностите на ЕС бяха обсъдени по време на 

кръгла маса във Франция (вж. проявата), а 

предизвикателствата, произтичащи от 

културното и езиковото многообразие на ЕС, 

бяха разгледани и в рамките на конференция в 

Германия, организирана в сътрудничество с 

малцинствата в граничната зона между 

Германия и Дания, като основното внимание 

беше насочено по-специално върху стойността 

и значението на малцинствата в обществото 

(вж. проявата). 

Приобщаващото общество, равенството между 

половете, борбата с расизма (вж. проявата) и 

политиките срещу фобията спрямо ЛГБТИК 

бяха най-честите теми на проявите, 

организирани по тази основна темата, особено 

в Гърция, Италия, Франция и Белгия. В Дания 

проявите относно ценностите и правата бяха 

главно под формата на пътуващи семинари за 

ангажиране на младите хора, организирани в 

няколко гимназии в цялата страна (вж. 

проявата). 

Дискриминацията и насилието, основани на 

пола, бяха предмет на широко обсъждане по 

време на онлайн проява относно 

първопричините, превенцията и реакцията в 

случаи на насилие (вж. проявата). По случай 

международния ден за правата на жените беше 

организирана проява за обсъждане на мерки на 

политиката във връзка с подобряване на 

равенството между половете (вж. примера за 

проява). В същото време студентска проява 

беше посветена на домашното насилие и 

насилието, основано на пола (вж. проявата). 

В последно време в някои прояви бяха 

обсъждани въпросите, свързани със 

сигурността и отбраната, във връзка с 

нахлуването на Русия в Украйна. По-конкретно в 

една проява бяха обсъдени последиците от 

войната в Украйна за сигурността и отбраната 

на ЕС (вж. проявата), докато в друга бяха 

разгледани перспективите за постигане на 

стратегическа автономност (вж проявата). 

 

Права и свободи 

Темата за правата и свободите е значителна по 

своя мащаб, по-специално поради голямото 

разнообразие от видове права и свободи, 

посочени от участниците. 

В рамките на множество идеи за правата и 

свободите се обсъждат защитата на правата и 

свободите на човека като цяло (вж. примерната 

идея). Една от идеите по тази тема с най-широка 

подкрепа предполага укрепване на приложимостта 

на различните инструменти в областта на правата 

на човека в правната система на ЕС (вж. идеята), 

докато според други съществува необходимост от 

актуализиране на правата на човека, така че да се 

отговори на днешните и бъдещите обществени 

реалности (вж. примерната идея). 

Предмет на обсъждане са различните видове 

права на човека — икономически, социални, 

културни, граждански и политически. Някои 

участници обръщат внимание на нарушенията на 

правата на човека по европейските граници, за 

които някои участници казват, че осъждат 

контрабандистите на хора (вж. примерната идея).  

Гражданските и политическите права са силно 

застъпени в рамките на тази тема на платформата, 

като най-често мненията засягат правото на 

неприкосновеност на личния живот и свободата на 

изразяване (вж. примерната идея). Тези мнения, в 

които се обсъжда свободата от дискриминация, са 

причислени към отделната тема за 

приобщаващото общество, тъй като са значителни 

по размер. 

В контекста на нашето променящо се общество 

разнообразният набор от мнения се 

съсредоточава върху въпроси, свързани с правата 

и свободите в контекста на цифровата 

трансформация, по-специално във връзка с 

правото на неприкосновеност на личния живот. 

Тази подтема се обсъжда и в рамките на темата за 

цифровата трансформация. Общият регламент на 
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ЕС относно защитата на данните се счита за 

ключов за предотвратяване на продажбата на 

лична информация от страна на дружествата (вж. 

идеята). Най-общо участниците повдигат въпроса 

за необходимостта от по-добро законодателство и 

инструменти за справяне с проблемите за 

неприкосновеността на личния живот, свързани с 

интернет и социалните медии, както и с всички 

нови технологии (вж. идеята). Има призиви за 

ограничаване на използването на биометрични 

данни за наблюдение (вж. идеята) и на събирането 

и споделянето на лични данни в по-общ план (вж. 

примерната идея). Всъщност участниците 

отбелязват, че цифровото наблюдение чрез 

събиране на лични данни от технологични гиганти 

представлява значителна заплаха за 

достойнството, автономността и 

неприкосновеността на личния живот на 

гражданите. В съответствие с това те призовават 

за засилени разпоредби и мерки за защита на 

данните (вж. идеята). Този въпрос се повдига и в 

контекста на изразената необходимост от 

засилено регулиране по отношение на изкуствения 

интелект (вж. идеята). 

В рамките на друга група идеи се обсъжда 

свободата на изразяване и ограниченията на тази 

свобода. Що се отнася до гарантирането на 

свободата на изразяване на мнение, свързана с 

пресата и социалните медии, някои участници 

изразиха опасения, че те са компрометирани, като 

от платформите се премахва съдържание (вж. 

примерната идея). 

Други повдигат въпроса за ограниченията на 

свободата на изразяване, като например до каква 

степен онлайн съдържанието следва да бъде 

регулирано и как това оказва въздействие върху 

свободата на словото, като някои граждани 

подкрепят създаването на единна европейска 

цифрова рамка (вж. проявата). Фалшивите новини 

например се възприемат като заплаха за 

основните демократични ценности (вж. проявата). 

Често повдиганият въпрос за речта на омразата 

показва необходимостта от справяне с този 

проблем и увеличаване на защитата на жертвите 

на речта на омразата (примерна идея и проява) и 

престъпленията от омраза (вж. проявата). 

Една подтема се отнася до икономическите и 

социалните права, както е посочено и в темата 

„По-силна икономика, социална справедливост и 

работни места“, като например правото на 

жилищно настаняване (вж. примерната идея), 

гарантирането на равновесие между 

професионалния и личния живот (вж. примерната 

проява), социалната сигурност за прехрана (вж. 

идеята) и др. Някои участници изискват 

актуализиране на правата на човека в това 

отношение (вж. идеята) и дори да направят 

социалните права юридически упражняеми (вж. 

идеята). 

От гледна точка на правата на конкретна част от 

населението в няколко идеи има застъпване за 

правата на децата и се посочва необходимостта от 

увеличаване на закрилата на детето в 

законодателството и политиките (вж. примерната 

идея). 

Формулирана в светлината на основното право на 

зачитане на културното, религиозното и езиковото 

многообразие, широко подкрепяна идея на 

платформата е искането Европейският съюз да 

признае есперанто за език на европейските 

граждани (вж. примерната идея).  

В друга група от мнения се подчертава, че мерките 

във връзка с COVID-19 трябва да бъдат отменени 

веднага след като положението с пандемията го 

позволи, за да се гарантира връщане към 

нормалността и да се възстановят свободите на 

гражданите (вж. идеята). В този контекст се 

отправя и призив за предотвратяване на 

дискриминацията срещу граждани, които са 

избрали да не се ваксинират или да не се подлагат 

на редовни тестове, за да получат достъп до 

базови съоръжения (вж. примерната идея). 

Свързаните с ваксинирането срещу COVID-19 

въпроси са разгледани по-подробно в рамките на 

темата „Здравеопазване“. 

Някои мнения призовават ЕС да поеме водеща 

роля в защитата на правата на животните (вж. 

идеята), например чрез въвеждане на „лиценз за 

животни“ (вж. идеята). Участниците считат, че 

макар и да са признати в договорите на ЕС като 

същества с усещания, животните все още са обект 

на злоупотреби и жестоко третиране в селското 
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стопанство и месопреработвателната 

промишленост (вж. примерната идея). 

Други се съсредоточават конкретно върху 

съдебните въпроси и последиците от мобилността 

в рамките на ЕС, като обсъждат необходимостта 

от улесняване на процесите, например във връзка 

с наследяването (вж. идеята)) и смъртта (вж. 

идеята), и предлагат имотните регистри на 

държавите членки за имуществения режим между 

съпрузи и регистрираните партньорства да бъдат 

взаимосвързани (вж. идеята). На отворен уебинар 

участниците обсъдиха процесуалните права в 

наказателните производства в целия ЕС (вж. 

проявата). 

Някои участници подкрепят правото на 

самолечение с канабис (вж. примерната идея) и 

обсъждат в по-общ план декриминализирането и 

легализацията на наркотиците (вж. примерната 

идея). Този въпрос се разглежда и в рамките на 

темата „Здравеопазване“. 

Редица граждани предлагат възможността за 

плащане в брой да бъде призната като 

демократично право (вж. примерната идея). 

Приобщаващо 
общество 

Според някои мнения трябва да се положат по-

големи усилия за създаване на приобщаващо 

общество, като се обърне внимание на въпроси 

като свободата, дискриминацията и равенството. 

Доминиращо направление на приноса по тази 

тема е съсредоточено върху идеите, свързани с 

равенството между половете, включително силно 

подкрепяната идея по този въпрос (вж. идеята и 

примерната проява), както и овластяването на 

жените (вж. проявата). Сред свързаните с това 

предложения е увеличаването на броя на жените 

сред вземащите политически и икономически 

решения (вж. примерната идея). Равенството 

между половете се обсъжда широко и от гледна 

точка на постигането на равно заплащане (вж. 

примерната идея), както и от гледна точка на 

образованието от детството (вж. идеята). 

Призивът за основан на пола подход към 

традиционно доминираните от мъже сектори, като 

например НТИМ, за да се намали неравенството 

между половете, присъства и в други теми. 

По отношение на сексуалните и репродуктивните 

права гражданите са разделени. В група мнения се 

подчертава значението на сексуалното и 

репродуктивното здраве и права като основно 

средство за постигане на равенство между 

половете и прекратяване на насилието, основано 

на пола, включително правото на аборт (вж. 

примерната идея). В други мнения обаче се 

застъпва защитата на достойнството и правото на 

живот чрез спиране на финансирането в областта 

на научните изследвания, помощта за развитие и 

общественото здраве на ЕС, за които се счита, че 

насърчават унищожаването на човешки ембриони 

(вж. идеята). Освен темата за аборта в рамките на 

идеите, свързани със сексуалните и 

репродуктивните права, се обсъжда 

необходимостта от прилагане на ефективни мерки 

за борба с увеличеното насилие, основано на пола 

(вж. примерната идея и проява), и се предлага 

преодоляване на стереотипите, свързани с 

мъжете (вж. идеята), и противодействие на 

порнографията и тормоза с цел отмъщение 

онлайн (вж. проявата). 

Друга тема, която привлече многобройни мнения, 

е необходимостта от по-нататъшно насърчаване 

на приобщаването на хората с увреждания, 

например хората със синдром на Даун (вж. 

идеята). Участниците призовават за включване на 

лицата с увреждания в националните конституции 

(вж. идеята и проявата), както и за политики за 

насърчаване на заетостта на хората с увреждания 

(вж. идеята) и обучение за информираност 

относно уврежданията за всички служители (вж. 

идеята). По подобен начин в една идея се 

предлага обучение на учителите за това как да 

интегрират учениците с увреждания в класовете 

(вж. идеята). Сред останалите предложения са: 

i) премахване на пречките пред хората с 

увреждания чрез подобряване на достъпността на 

продуктите и услугите (вж. идеята и проявата), 

ii) адекватна защита на техните човешки права 
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(вж. идеята) и iii) борба с дискриминацията срещу 

хората с умствени увреждания (вж. идеята). В 

рамките на една широко коментирана проява, в 

чието поле за коментари участниците изразяват 

одобрението си, се призовава за включването на 

хора със синдром на Даун и за стартирането на 

законодателни инициативи в тяхна подкрепа (вж. 

проявата), за да се повиши тяхната видимост и 

участие на всички равнища на обществото (вж. 

идеята). 

Някои участници смятат, че правата на жените, 

ЛГБТИК малцинствата и правата на човека са 

обект на атака в някои държави членки (вж. 

примерната идея и друга идея). Както следва, 

много участници призовават ЛГБТИК лицата да 

бъдат защитени и браковете между лица от един и 

същи пол да бъдат признати в държавите — 

членки на ЕС (вж. примерната идея и друга идея), 

както и да бъде разрешено родителството на 

ЛГБТИК лица (вж. идеята). В един семинар 

интегрирането на правата на ЛГБТИК беше 

разгледано в рамките на различни теми (вж. 

проявата). Друга идея предлага да се въведе 

понятието за множествена дискриминация, т.е. 

дискриминация, основана на две или повече 

основания, и да се предприемат конкретни мерки 

за борба с нея (вж. идеята). 

В контекста на застаряването на европейските 

общества на платформата бяха отправени 

призиви за борба с възрастовата дискриминация 

(вж. идеята). Беше проведена и проява за 

проучване на последиците от демографските 

промени върху структурните основи на 

обществото (вж. проявата). 

Няколко прояви привлякоха вниманието и към 

въпроса за правата на националните и 

етническите малцинства (вж. примерната идея и 

проява), включително ромската общност (вж. 

примерната идея, проява и друга проява). В същия 

контекст в някои идеи се призовава за регламент 

на ЕС, който да гарантира езиковите права на 

европейските малцинства (вж. примерната идея). 

Една от силно подкрепените идеи призовава 

каталонският език да стане официален език на ЕС 

(вж. идеята).  

Бяха обсъдени приобщаващи комуникационни 

разсъждения в Комисията, като участниците 

коментираха, че европейските граждани следва да 

се чувстват свободни да празнуват религиозните 

празненства, за да се избегне чувството за 

обратна дискриминация на европейските граждани 

(вж. идеята, друга идея и проявата). 

Що се отнася до перспективите за разнообразна и 

приобщаваща Европа, участниците обсъждат 

необходимостта от успешни политики за 

интеграция, тъй като някои подчертават, че 

неприлагането на ефективни политики за 

интеграция на имигрантите създава напрежение в 

европейските общества и свързаните с това 

рискове за сигурността (вж. идеята). 

 

Защита на 
върховенството на 
закона 

Необходимостта от отстояване на върховенството 

на закона и зачитането на демократичните 

ценности е често повтаряща се тема (вж. 

примерната идея). В мненията се признава, че те 

представляват основите на Европейския съюз (вж. 

идеята и друга идея). Въпреки че в повечето 

мнения се засягат вътрешни аспекти на 

върховенството на закона, външните аспекти 

също са обхванати, като ЕС се призовава да заеме 

по-твърда позиция по отношение на трети 

държави като Русия и Китай. 

Една от най-подкрепените идеи по тази тема 

изисква създаването на механизъм за преглед на 

демокрацията, върховенството на закона и 

основните права (вж. идеята). Подчертава се и 

значението на върховенството на закона за 

функционирането на вътрешния пазар (вж. 

идеята). Вследствие на това идеята за определяне 

на обща визия за защита на неговите ценности и 

институции е широко разпространена в рамките на 

платформата (вж. примерната идея). 

Много участници са загрижени относно зачитането 

на ценностите на ЕС и върховенството на закона 

вътре в ЕС (вж. примерната идея и друга идея), 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/19405?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159920?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/110518?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2400?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/209485?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/34024?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162955?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/96460?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6801?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/225491?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/32869?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/61945?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18052?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12706?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/233875?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/161404?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/196846?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103159?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162427?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/163550?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/163549?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162262?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/121871?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/172756?locale=bg


 

© Kantar Public, 2022 г.  77 

като някои изрично посочват Унгария (вж. 

примерната идея) и Полша (вж. примерната идея 

и друга идея). В една силно подкрепена идея се 

подчертава, че демокрацията и върховенството на 

закона следва да бъдат поддържани от всички 

държави членки, без да се допускат двойни 

стандарти (вж. идеята).  

С оглед на тези предполагаеми заплахи за 

върховенството на закона участниците предлагат 

различни стратегии за противодействие на 

нарушенията: i) намаляване на безвъзмездните 

средства за държавите, ii) отнемане на правото им 

на глас в Съвета (вж. примерната идея), 

iii) използване на механизми за бюджетна защита, 

свързани с върховенството на закона (вж. идеята), 

iv) преразглеждане на член 7, за да се улесни 

санкционирането на правителства, нарушаващи 

ценностите на ЕС (вж. идеята), v) въвеждане на 

механизъм, чрез който държавите членки могат да 

бъдат изключени, ако нарушават демократичното 

върховенство на закона (вж. идеята), и 

vi) въвеждане на стожер на защитата на 

демокрацията и опазване на върховенството на 

закона в ЕС, като например Съда на Европейския 

съюз (вж. идеята). 

Предлагат се и редица идеи за гарантиране на 

върховенството на закона, наред с други ценности 

на ЕС. В някои от тях се предлага да се подкрепят 

организациите на гражданското общество като 

начин за укрепване и поддържане на 

демократичното върховенство на закона (вж. 

идеята и друга идея). Един от участниците 

повдигна свързана с темата идея за прилагане на 

стратегия на ЕС за гражданското общество, за да 

могат организациите на гражданското общество да 

работят свободно и да допринасят за 

отстояването на европейските ценности (вж. 

идеята). 

И все пак най-разпространената идея призовава за 

премахване на правилото за единодушие, за да се 

гарантира, че държавите членки, в които не е 

установено върховенство на закона, не могат да 

блокират вземането на решения в ЕС (вж. 

примерната идея).  

Счита се, че защитата на свободата на печата и 

медиите е свързана с опазването на 

върховенството на закона и на ценностите на ЕС. 

Това беше темата на семинар с широко участие, 

ключовите изводи от който бяха необходимостта 

от увеличаване на прозрачността за медиен 

плурализъм и гарантиране на по-голяма защита на 

журналистите (вж. проявата). Подкрепя се и 

повишаването на прозрачността и по-голямото 

участие на гражданите в процеса на вземане на 

решения в ЕС (вж. идеята).  

Въпреки че повечето идеи са свързани с опасения 

във връзка с нарушенията на върховенството на 

закона, има и идеи, разкриващи различна гледна 

точка, според която ЕС навлиза в конституциите на 

държавите членки по авторитарен начин (вж. 

примерната идея). На платформата се срещат 

някои призиви за преразглеждане на 

компетентността на Съда на Европейския съюз за 

предотвратяване на конфликти с националните 

конституционни юрисдикции (вж. примерната идея 

и проява). Например един участник е на мнение, че 

демокрацията е налице там, където се зачита 

народният суверенитет (вж. идеята). Други също 

така твърдят, че правото на вето се прилага като 

политически инструмент, предоставен от 

Договорите, и че е прерогатив на държавите 

членки да защитават границите и да опазват 

християнската религия, култура и хомогенно 

общество (вж. идеята). 

 

Сигурност 

Въпросът за сигурността е широко обсъждан в 

рамките на други теми, като например „ЕС в света“, 

поради което се среща по-рядко като тема в 

рамките на темата „Ценности и права, 

върховенство на закона, сигурност“. Въпреки това 

една от най-коментираните идеи в момента по тази 

тема е предложение за създаване на армия на ЕС 

(вж. идеята) с цел по-добра защита на държавите 

членки от чуждестранна враждебност (вж. 

примерната проява). Освен това участниците 

твърдят, че централизирането на сигурността на 

ЕС би било от полза както по отношение на 

разходите, така и с оглед на намаляващото 

значение на националните армии в цяла Европа 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/51948?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/172756?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/146455?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162494?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/234697?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/118933?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/13400?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254436?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184174?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984?locale=bg


 

© Kantar Public, 2022 г.  78 

поради отслабващото доверие на европейските 

граждани в защитата на собствената им държава 

(вж. идеята). В секцията за коментари на тези идеи 

обаче това предложение се поставя под въпрос, 

като се коментират най-вече политическите 

последици и връзката между отбраната на ЕС и 

националната отбрана. Поради тази причина 

участник се застъпва за интеграцията и 

оперативната съвместимост на националните 

армии (вж. идеята).  

Участниците обсъждат също бъдещето на 

външната политика и начините, по които тя може 

да бъде променена, за да се гарантира, че Европа 

играе международна роля (вж. проявата), като ЕС 

също така се призовава да преосмисли 

приоритетите си по отношение на целите в 

областта на сигурността в контекста на въпроси, 

вариращи от кризата с мигрантите до Афганистан 

и заплахата от Китай в Азиатско-тихоокеанския 

регион (вж. идеята). Един участник твърди, че 

нетрадиционните военни предизвикателства, 

които се секюритизират, като тероризма, 

дейностите на престъпните организации и 

нерегулираната имиграция, не могат да бъдат 

решени единствено чрез традиционни военни 

стратегии, тъй като изискват мерки за сигурност, 

установени чрез дипломация, посредничество и 

социално сближаване (вж. идеята). Енергийната 

сигурност (вж. идеята) и целта за намаляване на 

зависимостта с цел подобряване на 

геополитическите отбранителни способности на 

Европейския съюз представляват важен пример 

(вж. идеята). В дебатите на платформата се 

наблюдава и противопоставяне на пацифистите, 

насърчаващи защитни стратегии, и онези, които 

твърдят, че е необходима милитаризирана 

сигурност в лицето на суперсили като Китай и 

Русия (вж. идеята). Някои участници са на мнение, 

че ЕС не следва да се занимава с въпросите на 

отбраната и че е по-добре държавите членки да се 

защитават с подкрепата на НАТО (вж. идеята).  

На платформата се споделят опасения във връзка 

със сигурността по отношение на Русия, като 

например заплахата от дезинформация и 

влиянието и лостовете на Русия върху 

европейските държави (вж. идеята и проявата), 

както и мнения, изразяващи необходимостта от 

разработване на общи политики (вж. идеята).  

Обсъждайки вътрешната сигурност в ЕС, някои 

участници повдигат въпроса за необходимостта от 

борба с различните видове заплахи, като 

например кибератаките, чрез засилена 

координация в областта на киберсигурността (вж. 

идеята) и множеството форми на тероризъм с 

координирани програми за борба с тероризма (вж. 

примерната проява). Освен това те подчертават 

значението на предотвратяването на 

радикализацията и поляризацията на 

европейските общества, например чрез създаване 

на мрежа за осведоменост по въпросите на 

радикализацията с цел обмен на най-добри 

практики (вж. идеята и друга идея). 

Предлага се също така координация на равнище 

ЕС за полицейските сили, за да се гарантира 

равенство и еднородна работа във всички 

държави членки (вж. идеята). Във връзка с това 

участниците предложиха да се въведе военна и 

полицейска програма „Еразъм“, за да се 

консолидира лоялността към ЕС и да се улесни 

обменът на добри практики (вж. идеята и друга 

идея). Подобни идеи се обсъждат и в рамките на 

темата „ЕС в света“. 

Последно направление от идеи на платформата 

призовават за улесняване на наказателното 

преследване и правоприлагането отвъд 

националните граници (вж. примерната идея и 

друга примерна идея), например чрез приемане на 

единен наказателен кодекс (вж. идеята). Като се 

има предвид свободата на движение в рамките на 

ЕС, някои граждани подкрепят създаването на 

европейска агенция за укрепване на 

сътрудничеството между държавите членки в 

борбата с тероризма и организираната 

престъпност (вж. идеята и друга идея). Един 

участник също така отбелязва опасността, която 

представлява незаконната продажба на оръжия 

(вж. идеята). Укрепването на Европол — вече 

съществуващата европейска агенция за борба с 

международната престъпност и тероризма, също 

се обсъжда от някои участници (вж. идеята). 
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938?locale=bg
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Ценности на ЕС 

Значението и централното място на поддържането 

на европейските ценности често се повтарят на 

платформата (вж. примерната идея). Група идеи 

на платформата са посветени на въпроса какво 

означава да бъдеш европеец и ценностите, които 

ЕС следва да въплъщава и утвърждава (вж. 

примерната идея и примерната проява). Редица 

граждани посочват по-специално принципите на 

човешко достойнство, свобода, равенство, 

демокрация, върховенство на закона, права на 

човека, плурализъм, справедливост, солидарност 

(вж. проявата) и равенство на половете, наред с 

другото, като определящи ценностната система на 

Европейския съюз, и считат, че те следва да 

ръководят неговите политики. В този контекст 

според едно широко подкрепено предложение 

следва да се въведе механизъм за преглед на 

демокрацията, върховенството на закона и 

основните права в ЕС (вж. идеята). Гражданите се 

позовават както на общите корени, така и на 

разнородните особености, които характеризират 

всяка държава членка (вж. примерната идея и 

друга идея). 

Някои участници обсъждат и необходимостта от 

европейска конституция, в която ясно да се 

определи набор от основни европейски ценности, 

които трябва да бъдат зачитани в ЕС (вж. 

примерната идея).  

Част от дискусиите се фокусират върху мястото на 

религията и религиозните ценности в Европа, като 

се обсъждат ролята на християнските ценности и 

необходимостта те да бъдат защитени (вж. идеята 

и проявата), но също така се призовава за 

зачитане на културното и религиозното 

многообразие в Европа (вж. идеята). По 

отношение на християнството в рамките на една 

проява беше проучено как източноевропейските 

държави съвместяват обществените религиозни 

прояви с толерантност към други религии и 

убеждения (вж. проявата). Религиозната 

принадлежност и нейното значение в днешния 

Европейски съюз бяха разгледани по време на 

междурелигиозна среща в Дъблин (вж. проявата). 

В същия контекст участниците твърдят, че все по-

разединяващите етични въпроси следва да се 

решават чрез междурелигиозни диалози и 

междукултурни гледни точки (вж. примерната 

идея).  

В някои наскоро изказани мнения беше повдигнат 

и въпросът за антисемитизма като голяма заплаха 

за гражданите от еврейските общности в много 

държави, в които се наблюдава увеличаване на 

нападенията и насилието (вж. идеята). 

 

Лобиране и 
корупция 

Както и по темата „Европейска демокрация“, някои 

участници се съсредоточиха върху въпроси, 

свързани с лобирането и корупцията. Има 

предложения за подобряване на регулирането и 

прозрачността на лобирането от страна на частни 

интереси (вж. идеята) и за ограничаване на 

неговото влияние върху политиката на ЕС (вж. 

примерната идея). Други участници обсъждаха 

начините за справяне с корупцията в институциите 

на ЕС, използването на средства на ЕС и защитата 

на сигнализиращите за нередности (вж. 

примерната идея). Един участник предложи да се 

създаде Комисия за истина и помирение, която да 

се занимава с предполагаеми нарушения на 

Договорите на ЕС от страна на длъжностни лица 

на ЕС (вж. идеята). 

В допълнение към борбата с корупцията на 

равнището на институциите на ЕС има и призиви 

ЕС да провери безпристрастността на 

националните публични администрации, за да 

противодейства на фаворизирането и произвола 

(вж. идеята и проявата) или да се справи с 

корупцията в съдебната система (вж. идеята). 

Участниците искат ЕС да предприеме действия 

срещу избягването на данъци и корупцията в 

държавите членки (вж. примерната идея). Освен 

това някои участници изразиха възмущението си, 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199255?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143683?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159919?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/94018?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245785?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143652?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143056?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781?locale=bg
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че не е възможно да се води справедлив съдебен 

процес (вж. идеята). 

 

Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 

При новите идеи все по-често се обсъждаха 

проблемите на сигурността и защитата на 

границите. Темата за отбраната беше 

обсъждана не само по отношение на 

създаването на европейска армия (вж. примера 

за идея), но и във връзка с нахлуването на Русия 

в Украйна, с много призиви за укрепване на 

демократичните ценности на Европа (вж. 

идеята) и за подкрепа за Украйна. По тази 

причина някои участници се застъпиха за 

разширяване на отбранителната система на ЕС 

(вж. примера за идея). Също така беше 

обсъдено и членството на Украйна в ЕС (вж. 

идеята). 

В допълнение към това в мненията бяха 

обхванати теми и подтеми, повдигнати в 

последния публикуван доклад. 

Правата на ЛГБТИК (вж. примера за идея), 

равенството между половете (вж. примера за 

идея), дискриминацията срещу хората с 

увреждания (вж. идеята) и малцинствата ( вж. 

проявата) често бяха теми на идеите, 

представени на платформата, освен ценностите 

на ЕС (вж. примера за идея).  

По темата за правата и гражданските свободи 

някои участници призоваха за по-голямо 

зачитане на свободата на словото с 

предложение за улесняване на независимо 

медийно отразяване (вж. примера за идея). В 

друго мнение беше подкрепена по-голяма 

свобода за носенето на оръжие (вж идеята).  

По отношение на социалните права беше 

обсъдена и темата за демографията, с призиви 

за въвеждане на политики за по-добра подкрепа 

на семействата (вж. идеята). В една от идеите 

беше подчертана необходимостта от 

разработване на ефективни политики за борба с 

бездомничеството (вж. идеята). 

Темите за правосъдието и правоприлагането 

(вж. примера за идея) бяха широко разисквани. 

Относно правосъдието участниците обсъдиха 

въпроси, свързани с укриването на данъци и 

социалния дъмпинг (вж. идеята), както и 

неправилното функциониране на съдебните 

системи и усъвършенствани предложения, 

насочени към интегриране на европейските 

съдебни системи, включително възможността за 

изтърпяване на присъда в друга държава от ЕС 

(вж. идеята).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/308098?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/267565?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/302479?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/271723?locale=bg
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По темата „Цифрова трансформация“ са генерирани 

1072 идеи, 1184 коментара и 390 прояви, което 

прави общо 2646 мнения. Участниците най-общо 

подчертават необходимостта от цифрова 

трансформация по отношение на бъдещата 

икономика, сътрудничеството, здравеопазването и 

други области на живота. Те обаче изтъкват и 

няколко предизвикателства, свързани с цифровата 

трансформация, като например етични 

съображения, все по-широкото цифрово 

разделение, недостатъците на Общия регламент 

относно защитата на данните и киберзаплахите. Във 

връзка с това, чрез най-често срещаните теми 

участниците са изразили необходимостта не само да 

се инвестира в цифрово образование и да се 

насърчават цифровите умения, но също така да се 

инвестира в цифрови иновации и да се върви към 

Европа, която е суверенна по отношение на 

цифровите технологии. Различните идеи могат да 

бъдат групирани в следните теми: 

7. Цифрова 
трансформация  
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 Образование и обучение: цифрови 

умения 

 Цифров суверенитет и етика 

 Цялостна цифровизация на обществото 

 Европейски цифрови инструменти: 

цифровизация на обществените услуги 

 Цифрови данни 

 Киберсигурност 

 Цифрови права и приобщаване 

 Замърсяване, устойчивост и 

дълготрайност 

 Цифровизация на икономиката 

 Цифрово здравеопазване 

 

 

Прояви 

Неотдавнашните прояви, организирани по 

темата за цифровата трансформация, 

отразяваха дебата около създаването на 

справедлива и балансирана цифрова 

трансформация в ЕС. В една проява в Швеция 

ученици от гимназията обсъдиха липсата на 

съвременно електронно оборудване в 

училищата, ниското равнище на разбиране на 

новите технологии сред възрастните хора и 

необходимостта от високоскоростни интернет 

връзки навсякъде в ЕС (вж. проявата). 

В рамките на семинар в унгарския град Печ, 

организиран от местния университет, бяха 

обсъдени етичните дилеми във връзка с 

регулирането и използването на ИИ. Семинарът 

се състоеше от първоначално обсъждане за 

генериране на идеи, последвано от представяне 

на идеите и последващото им превръщане в по-

конкретни предложения (вж. проявата). 

Проява, посветена на цифровото разделение, 

беше организирана във френския регион Бретан 

(вж. проявата), докато темата за нашествието на 

Русия в Украйна беше ключова тема за 

обсъждане по време на дискусия за европейския 

цифров суверенитет, която се проведе във 

френския град Ажен под надслов 

„Цифровизация: най-лошото и най-доброто от 

двата свята“ (вж. проявата). 

 

Образование и 
обучение цифрови 
умения 

Една от най-често срещаните идеи на 

платформата по темата за цифровата 

трансформация е свързана с необходимостта да 

се предоставят на гражданите на ЕС 

необходимите умения и инструменти за растеж и 

успех в един все по-цифровизиран свят. Редица 

идеи на платформата се застъпват за всеобхватни 

усилия на равнището на ЕС за цифрова 

грамотност във всички държави от ЕС, тъй като 

развитието и насърчаването на цифровите умения 

се счита за основен приоритет за икономиката (вж. 

примерната идея). Участниците посочват по-

специално необходимостта от развиване на 

цифровите умения на младите хора във всички 

държави — членки на ЕС, за да се подобри 

тяхната пригодност за заетост (вж. примерната 

идея). Подобряването на цифровите умения и 

създаването на капацитет за ориентиране в 

цифровизираното общество не само се смята, че 

има икономически ползи, но и все повече се 

възприема като предпоставка за осигуряване на 

по-широк достъп до образование, култура и важни 

обществени услуги (вж. примерната идея). Според 

идеите трябва да се започне от началното 

училище и да се продължи във всички 

образователни степени (вж. примерната идея и 

проява), включително сред възрастното 

население (вж. примерната проява и примерната 

идея). Един от участниците се позовава на 

Програмата на ЕС за умения и Плана за действие 

в областта на цифровото образование за периода 

2021—2027 г. и призовава за ускорено прилагане 

на програмата по отношение на цифровите 

умения, особено в контекста на пандемията от 

COVID-19 (вж. идеята). В допълнение към 

обучението за придобиване на цифрови умения 

има призиви за предоставяне на обучение относно 

опасностите от интернет, като например фалшиви 

видеоклипове, и за образоване относно методите 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/161569?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/140055?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/142661?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/139690?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169027?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316?locale=bg
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за предотвратяване на онлайн измами (вж. 

примерната идея). Някои участници изразяват 

необходимостта от законодателство на ЕС в 

областта на цифровото образование, за да се 

защитят непълнолетните лица във виртуалното 

пространство и да се гарантира висококачествено 

образование (вж. идеята). 

Въпросът за електронното обучение в контекста на 

здравната криза, обсъждан и в рамките на темата 

„Образование, култура, младеж и спорт“, 

фигурираше често сред изказваните мнения, в 

които се открои общ призив за повече инвестиции 

и усилия за стимулиране на цифровизацията на 

образованието (вж. примерната идея). Извън 

рамките на хардуерната инфраструктура 

участниците предлагат да се създаде единна 

европейска платформа за дистанционно обучение 

(вж. примерната идея и друга идея), да се 

разработят виртуални и интерактивни 

педагогически инструменти (вж. идеята) или общ 

уеб портал за онлайн цифрови сертификати (вж. 

примерната идея). Във връзка с това участниците 

предлагат също така по-нататъшно насърчаване 

на научните кариери (вж. примерната идея и 

проява) и разработването на програми за научни 

изследвания за млади студенти, като се инвестира 

в областта на цифровите технологии и иновациите 

(вж. идеята). 

 

Цифров 
суверенитет 
и етика 

Темата за цифровия суверенитет се среща често, 

а няколко идеи за инвестиране в софтуер с 

отворен код получиха голям брой одобрения. 

Идеите, представени на платформата за 

насърчаване на цифровия суверенитет, са 

съсредоточени върху стратегическата 

независимост на Европа по отношение на 

хардуера, софтуера и платформите на социалните 

медии, като бяха отправени няколко призива за 

прилагане и насърчаване на устойчивостта и 

независимостта на софтуера, както и за 

инвестиции в иновации (вж. примерната идея и 

друга идея). Редица идеи изискват инвестиции в 

европейски софтуер с отворен код от съображения 

за равенство, както и засилено сътрудничество 

между държавите членки (вж. примерната идея), 

но също така и за постигане на по-голяма цифрова 

автономност (вж. примерната идея). Една подтема 

на идеите включва напредък в развитието и 

производството на цифрови технологии в ЕС, 

предприемане на действия по отношение на 

монополите на уеб индустрията (вж. примерната 

идея и друга идея) спрямо други участници като 

САЩ или Китай. Както и по други теми, 

участниците популяризират идеята за цифрови 

медийни платформи, разработени в Европа и 

ръководени от нея, като например европейска 

платформа за стрийминг (вж. примерната идея). 

Във връзка с това един от участниците обсъжда 

необходимостта законодателният акт за 

цифровите услуги и законодателният акт за 

цифровите пазари да бъдат разширени, за да се 

ограничи хегемоничната позиция на цифровите 

гиганти от държави извън ЕС. За да се стимулира 

цифровият суверенитет на ЕС, участникът 

призовава за насърчаване на иновациите чрез 

инвестиране в европейски стартиращи 

предприятия с висок потенциал и суверенни 

облаци, наред с другото (вж. идеята). Този призив 

за стратегическа автономност на Европейския 

съюз в цифровата област и за европейски модел 

за цифровизация е също една от идеите, 

представени от програма за гражданско участие и 

форум, организирани от Обсерваторията на 

Германия, Италия и Европа (вж. проявата).  

Освен суверенитет по отношение на цифровия 

софтуер други участници специално подчертават 

необходимостта ЕС да постигне и суверенитет по 

отношение на хардуера (вж. проявата). Например 

една от най-подкрепените идеи предполага 

разработване и насърчаване на производството 

на чипове в Европа (вж. идеята), а в друга изрично 

се споменават зависимости от специални метали 

(вж. идеята). Един от участниците описва 

независим и екологосъобразен европейски 

смартфон, изцяло произведен в ЕС (вж. идеята). 

Централно място в призивите за цифров 

суверенитет заема необходимостта от инвестиции 
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в иновации и научни изследвания, като се 

споменават няколко европейски цифрови 

иновационни центрове (вж. примерната идея). За 

да могат цифровият суверенитет и устойчивост да 

заемат централно място в европейската политика 

в областта на цифровите технологии, един от 

участниците предлага финансирането от ЕС да се 

обвърже тясно с проекти за цифрова и устойчива 

трансформация и европейски зони за свободна 

цифрова търговия (вж. идеята).  

Друга група идеи поставя силен акцент върху 

етичния аспект. По-конкретно, участниците искат 

укрепване на цифровия суверенитет на ЕС, за да 

се постигне пълно съответствие с европейските 

ценности, стандарти, прозрачност и етика (вж. 

примерната идея). Участниците изразяват 

необходимостта ЕС да бъде лидер в 

цифровизацията и законодателството в областта 

на науката и технологиите (вж. идеята). Освен това 

най-подкрепената идея по тази тема включва 

призиви за справедлива цифровизация въз основа 

на правата на човека, включително трудовите и 

синдикалните права (вж. идеята), и за защита на 

свободата на изразяване чрез действия срещу 

форми на речта на омразата и разпространение на 

фалшиви новини (вж. проявата).  

 

Цялостна 
цифровизация на 
обществото 

Най-широко застъпената препоръка по темата за 

цифровата трансформация е за засилване на 

цифровизацията в различни области на 

европейското общество заедно с необходимите 

усилия в областта на иновациите. Във връзка с 

това участниците се позовават на цифровото 

десетилетие и призовават за ускоряване, като 

следят отблизо напредъка на държавите членки 

(вж. примерната идея). Освен това редица 

участници предлагат цифров преход с идеи за 

цифровизацията на обществения транспорт в ЕС с 

обща електронна карта за транспорт (вж. идеята). 

Други обсъждат цифровизацията във връзка със 

селското стопанство (вж. примерната проява), 

правосъдието в ЕС (вж. примерната проява) или в 

рамките на постигането на устойчива, по-

екологична икономика (вж. примерната поява). 

По една от подтемите, отнасяща се до цифровото 

гласуване, редица участници на платформата 

посочват предимствата на електронното 

гласуване и на електронния подпис (вж. идеята), 

особено в контекста на пандемията (вж. 

примерната идея). Този въпрос се обсъжда от 

гледна точка на ефективността, безопасността и 

иновациите, а не от гледна точка на укрепването 

на демокрацията. В коментарите обаче има някои 

противоположни мнения, в които се посочват 

редица недостатъци на електронното гласуване. 

Участниците предлагат да се използва 

технологията на блоковата верига или да се 

създаде собствена европейска високо криптирана 

система за електронни съобщения като възможно 

средство за гарантиране на сигурността на 

цифровото гласуване в ЕС. 

Що се отнася по-конкретно до цифровите 

иновации, идеите, изпратени на платформата във 

връзка с цифровия растеж, се застъпват преди 

всичко за засилване на ролята на ЕС в по-

нататъшното разработване на инструменти на 

изкуствения интелект (ИИ). В една идея за 

европейски научноизследователски отдел в 

областта на ИИ (вж. идеята) се отправя призив за 

съгласувани усилия за сътрудничество. За някои 

участници ИИ е съществен компонент за 

стимулиране на икономическия растеж и 

богатството в ЕС (вж. примерната идея). 

Отбелязва се общ призив за засилено планиране 

и регулиране по отношение на настоящите 

възможности за ИИ и алгоритмичните системи за 

вземане на решения, за да се сведат до минимум 

рисковете и да се подобрят сигурността и 

достъпността (вж. примерната идея, вж. 

примерната поява). Изтъква се необходимостта от 

законодателни действия за свеждане до минимум 

на рисковете, свързани с технологиите за 

изкуствен интелект (вж. примерната проява), и за 

зачитане на основните права. Пример за 

последното е призивът за изброяване на 

забранените употреби на ИИ, като например 
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наблюдение на алгоритмичните работници (вж. 

проявата). В рамките на една широко подкрепена 

идея по тази тема се обсъжда етичен ИИ и се 

предлага законодателство за ограничаване на 

рисковете от ИИ, регулиране на използването на 

данни и избягване на неравенствата (вж. идеята). 

Въпреки това някои участници изтъкват ползите от 

ИИ, например за публичния сектор или службите 

за спешна медицинска помощ (вж. примерната 

идея). Други участници обаче са по-колебливи и 

подчертават бъдещия риск от създаване на ИИ, 

който е по-добър от човешкия мозък (вж. 

примерната идея). 

В друга широко подкрепена идея се разглежда 

необходимостта да се гарантира, че има достъп до 

големите платформи за колективно финансиране 

от всички държави членки (вж. идеята). 

В някои идеи се обсъждат и (потенциалните) 

недостатъци на цифровизацията на обществото, 

като например изключването на по-малко 

запознатите с цифровите технологии хора, 

натискът върху околната среда, дехуманизацията, 

роботизацията и засиленото наблюдение и 

следене на хората (вж. примерната идея и друга 

идея). Участниците искат тези отрицателни 

последици от цифровизацията да бъдат проучени. 

Във връзка с това според някои законодателството 

трябва да бъде актуализирано с оглед на 

нарастващата цифровизация на обществото (вж. 

примерната идея). 

 

Европейски 
цифрови 
инструменти — 
цифровизация на 

публичния сектор 

Редица участници предлагат цифровизация на 

управлението и публичния сектор в рамките на ЕС, 

за да се даде възможност за оперативна 

съвместимост и електронно управление (вж. 

примерната идея и друга идея, вж. проявата). 

Гражданите предлагат набор от специфични 

технологични и цифрови инструменти за 

европейските граждани. Подтемата за цифровото 

обединение на ЕС е широко обсъдена (вж. идеята) 

с призив за по-голяма хармонизация на 

европейско равнище чрез приемането на общи 

цифрови инструменти: например специална 

европейска социална мрежа за изразяване на 

общественото мнение (вж. идеята) или чрез 

създаване на рамка, която помага на всички 

държави от ЕС да работят заедно по проекти, 

свързани с информационните технологии. Тази 

идея е доразвита с няколко предложения за 

всеобхватни цифрови портали за участие на 

граждани и определяне на нуждите в ежедневието 

(вж. идеята). 

В рамките на широк кръг от идеи се обсъжда 

създаването на цифрово гражданство с 

предложения за общоевропейски цифров 

документ за самоличност (вж. примерната идея и 

друга идея) или системи за идентификация с 

висока степен на сигурност (на ЕС), например въз 

основа на използването на код с пръстови 

отпечатъци (вж. примерната идея). По подобен 

начин участниците предлагат европейски цифров 

портфейл, в който всички документи на хартиен 

носител да бъдат заменени с цифрови документи 

(вж. идеята). 

В друга категория от мнения се акцентира върху 

европейските електронни услуги: например с 

европейски доставчик на единна идентификация 

за предоставяне на достъп до обществени услуги 

(вж. идеята), необходимостта от хармонизиране 

на стандартите и създаване на единен акаунт за 

удостоверяване на европейско равнище 

(вж. идеята). Също така има предложение за 

въвеждане на „цифрова карта на ЕС за 

трансгранични услуги“, за да се опрости достъпът 

до обществени услуги и услуги за спешна помощ 

за гражданите, живеещи в трансгранични региони 

(вж. идеята). Разработването на цифрови 

инструменти и услуги, като например цифрова 

самоличност за ЕС, създаването на европейско 

приложение или въвеждането на цифров 

европейски паспорт, също беше обсъдено по 

време на някои прояви (вж. примерната проява). 
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Цифрови данни 

Що се отнася до темата за цифровите данни, 

участниците подчертават постигнатия до момента 

напредък, като посочват, че ЕС е лидер в защитата 

на хората в цифровия свят. Независимо от това се 

призовава за допълнителни подобрения в тази 

област (вж. примерната проява, вж. примерната 

идея). Предложенията са насочени например към 

изменение на разпоредбите на Общия регламент 

относно защитата на данните, така че да се улесни 

отказът за събиране на лични данни онлайн (вж. 

примерната идея). Друг участник изисква по-ясни 

разпоредби на ОРЗД и по отношение на данните 

на служителите (вж. идеята). Едновременно с това 

множество участници отправят призив за по-

разбираемо законодателство, без потребителите 

да се обременяват с постоянни искания за 

съгласие (вж. примерната идея). Предложенията 

включват допълнително разглеждане на ОРЗД и 

преминаване към по-голяма автономност на 

данните за гражданите на ЕС (вж. примерната 

идея). 

Няколко участници призовават блокирането на 

географски принцип да бъде ограничено или 

забранено (вж. примерната идея) и се застъпват за 

хармонизиране на системите за защита на 

данните в целия ЕС и въвеждане на личен облак 

за гражданите на ЕС (вж. идеята).  

 

Киберсигурност 

Като цяло често се отправя призив за 

сътрудничество на европейско равнище по 

отношение на инфраструктурата, знанията и 

човешките ресурси с цел укрепване на 

киберсигурността в ЕС (вж. примерната идея и 

друга идея). 

Редица идеи предполагат засилване на защитата 

срещу киберпрестъпността преди всичко чрез 

повишаване на мрежовата сигурност, което за 

много участници върви ръка за ръка с повишен 

цифров суверенитет (вж. примерната идея). Освен 

това следва да се подобрят прозрачността и 

отчетността на системите за данни (вж. 

примерната идея). Като част от предложение с пет 

стълба, основаващо се на препоръките на ENISA 

по отношение на рисковете от устройства, 

свързани с интернет на нещата (ИН), участниците 

предлагат да се създаде етикет на ЕС за всеки 

продукт, свързан с интернет на нещата, който да 

гарантира, че устройството отговаря на 

минималните изисквания за безопасност и 

ефективност в интернет, съчетано с разпоредби за 

преглед и контрол от страна на производителя по 

отношение на софтуера на трета страна (вж. 

идеята). Предлага се също така форма на 

проверка от орган за проверка на сигурността на 

европейската мрежа, за да се гарантира, че 

приложенията са безопасни (вж. идеята). 

Кибертероризмът също се обсъжда с няколко 

предложения за централизиран подход на ЕС за 

защита на ЕС, неговите граждани и предприятия в 

случай на онлайн заплахи (вж. примерната идея). 

Предложенията варират от европейска 

киберармия (вж. идеята) до разширяване на 

обхвата на агенцията ENISA в Европейски център 

за кибернетична отбрана (вж. идеята). Някои 

участници виждат ЕС да играе водеща роля по 

пътя към глобален договор за киберсигурност, 

основан на примера на Конвенцията от Будапеща 

от 2001 г. (вж. идеята). 

В допълнение към защитните стратегии има 

няколко предложения за законодателни действия 

например в подкрепа на въвеждането на 

законодателство в целия ЕС за защита на 

неприкосновеността на личния живот на 

гражданите (вж. идеята). В редица мнения също 

така се подчертава необходимостта от регулиране 

на платформите на социалните медии, за да се 

противодейства на дезинформацията и 

фалшивите новини и за да се постигне 

суверенитет на данните (вж. примерната идея). 

Един такъв регламент би могъл да въведе 

протоколи за идентификация на цифрови мрежи, 

проверени от европейски орган, за да се избягват 
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клеветата, цифровият тормоз и разкриването на 

невярна информация (вж. идеята). Един от 

участниците смята, че Европейската прокуратура 

трябва да допринася за засилването на 

европейските действия срещу 

киберпрестъпността, и предлага разширяване на 

нейната компетентност, така че да обхване и 

трансграничните киберпрестъпления (вж. идеята).  

Освен това се призовава за по-силна защита на 

потребителите в онлайн среда (вж. примерната 

идея), например като в бъдеще стане по-лесно 

потребителите да променят мнението си по 

отношение на покупките. 

Цифрови права и 
приобщаване 

Участниците набелязват няколко 

предизвикателства, свързани с едно по-

цифровизирано общество. Едно от опасенията, 

изразени в отговорите, е цифровото разделение, 

засягащо уязвимите групи. В онлайн дискусия 

например бяха обсъдени увеличената 

цифровизация на нашето общество и, като 

следствие от това, нарастващото изключване на 

определени групи от населението — „губещите от 

цифровизацията“ (вж. проявата). 

Поради това участниците подчертават 

необходимостта от гарантиране на свободен и 

приобщаващ достъп до цифрово пространство и 

цифрово съдържание, например като призовават 

за достъпни и финансово изгодни цифрови услуги 

и устройства (вж. примерната идея и друга идея). 

Други предлагат цифровият достъп да бъде 

признат за основна необходимост, като се 

гарантира системно финансиране на европейско 

или национално равнище за предоставяне на 

цифрови услуги (вж. примерната идея и друга 

идея). Както беше посочено по-горе, няколко идеи 

предполагат повишаване на нивото на цифрова 

грамотност и образование на групите от младото и 

възрастното население с цел насърчаване на 

цифровото сближаване (вж. примерната идея и 

проява). Един участник предлага въвеждането на 

механизъм за мониторинг, за да се гарантира 

справедлива и равна цифровизация и 

придобиване на цифрови умения (вж. идеята). 

Друго важно направление на идеите подчертава 

по-конкретно цифровото неравенство между 

градските и селските райони: подобряването на 

цифровата свързаност и достъпът до основни 

обществени и частни услуги са сред най-

обсъжданите предложения в тази тема 

(вж. проявата). 

Що се отнася до цифровите права, някои 

участници биха желали да се ограничи или намали 

рекламата в цифровите медийни канали (вж. 

примерната идея), докато други искат, в интерес 

на свободата на информацията, да бъдат 

премахнати платените стени и информацията да 

бъде свободно достъпна, без да е необходимо 

плащане (вж. идеята). 

Един участник призовава за съобразен с 

равенството между половете подход към 

цифровизацията с предложения за правна рамка 

за борба с цифровото насилие и призив за 

насърчаване на съобразен с пола цифров дизайн 

(вж. идеята). Освен това участниците посочват 

необходимостта от увеличаване на 

предприемачеството сред жените и насърчаване 

на цифровите умения сред тях (вж. проявата). 

Призивът за засилване на равенството между 

половете в областта на технологиите беше 

обсъден и по време на семинара „Младежта в 

действие“ (вж. проявата). 

Замърсяване, 
устойчивост и 
дълготрайност 

В няколко случая участниците свързват 

цифровизацията с по-устойчиво общество. 

Отправя се например призив за въвеждане на 

цифров продуктов паспорт с цел стимулиране на 

консумацията на местни продукти и кръговата 

икономика, достъпен чрез QR кодове, 

предоставящ информация за произхода, състава, 

въздействието върху околната среда, 
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рециклирането и окончателната обработка на 

продукта (вж. идеята). 

Съществува обаче проблемът, че 

цифровизацията също допринася за 

замърсяването заедно с други фактори. За да се 

противодейства на това, участниците призовават 

за устойчива цифровизация с увеличаване на 

научните изследвания в областта на 

въздействието на цифровизацията върху околната 

среда и за информиране на потребителите 

относно въздействието на цифровите продукти 

върху околната среда (вж. примерната идея и 

проява). Бяха отправени и предложения за 

устойчиво производство, например с призив за 

повишаване на екологосъобразността на 

центровете за данни с екологични енергии (вж. 

идеята) или за производство на нови продукти с 

рециклирани електронни отпадъци или други 

устойчиви алтернативи (вж. примерната идея и 

друга идея). Друго направление в идеите се 

съсредоточава върху отпадъците от цифрови 

продукти, като например се отправя призив за 

удължаване на гаранцията на цифровите продукти 

(вж. идеята). Освен това се поставя акцент върху 

трайното цифрово оборудване, което да може да 

се ремонтира, произвежда се по справедлив и 

етичен начин, и може да се насърчава например с 

по-ниски данъци (вж. идеята). 

Някои участници се съсредоточават върху 

прилагането на принципите на устойчивостта и 

достъпността не само спрямо цифровите 

устройства, но и спрямо цифровите 

инфраструктури и развитието на интелигентни 

градове (вж. примерната идея). Друга категория 

идеи по тази тема предлага насърчаване на 

развитието на достъпни и устойчиви технологии 

чрез инвестиране в нискотехнологични решения 

(вж. идеята). 

Цифровизация на 
икономиката 

Във връзка с въпрос, попадащ в рамките на темата 

„По-силна икономика, социална справедливост и 

работни места“, много участници споделят идеята 

за пълно преминаване към цифрова икономика и 

единен цифров пазар (вж. примерната идея). 

Участниците обсъдиха например въвеждането на 

платформа на ЕС за блоковата верига (вж. 

примерната идея и друга идея). Също така се 

споменава идеята за програма за цифров единен 

пазар за насърчаване на електронната търговия и 

се посочват начини за повишаване на капацитета 

на МСП да използват цифрови инструменти и 

модерни технологии (вж. идеята). 

Други участници обсъждат също криптовалутите и 

отправят искания правителствата да приемат 

криптовалути в полза на и за развитие на цифрово 

и икономически активно общество (вж. примерната 

идея) или призовават за европейска криптовалута 

(вж. примерната идея). На платформата също се 

посочват контрааргументи, в които се обсъжда 

необходимостта криптовалутите да бъдат 

регулирани или забранени (вж. примерната идея). 

В допълнение няколко идеи се застъпват за 

въвеждането на цифрово евро като сигурен и 

удобен начин на плащане (вж. примерната идея). 

В друга група идеи се насърчават инвестициите и 

се повишава конкурентоспособността на 

европейския цифров пазар чрез утвърждаване на 

стратегия за цифровизация за малките и средните 

предприятия (МСП) (вж. примерната идея) и 

подобряване на пазарните условия за развитието 

на стартиращи предприятия в рамките на 

европейските цифрови инфраструктури (вж. 

идеята). Във връзка с това един от участниците 

предлага засилена цифровизация на икономиката 

с електронни касови бележки, опростяване на 

цифровите трансакции и подобряване на 

достъпността на онлайн банкирането чрез 

използване на телефон (вж. идеята). 

 

Цифрово 
здравеопазване 

В рамките на темата за цифровото 

здравеопазване редица идеи на платформата 

предлагат конкретни мерки за подобряване на 
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здравето на гражданите в цифровия свят, като 

например правото на служителите да се откъснат 

от работната среда (вж. примерната идея), 

въвеждането на ден без социални медии (вж. 

идеята),), психическото здраве (вж. примерната 

идея) или насърчаването на цифровото обучение 

на младите хора с цел популяризиране на 

невредящо на здравето и добре осъзнато 

използване на технологиите. 

В това отношение един от участниците призовава 

за засилено регулиране на компютърните игри и 

видеоигрите, особено на тези, които са насочени 

към (и популярни сред) децата, тъй като някои от 

тях могат, наред с другото, да породят склонност 

към хазарт (вж. идеята). 

По същия начин в темата за здравеопазването се 

отправя призив за цифрова здравна интеграция в 

рамките на ЕС (вж. примерната идея) или за 

въвеждане на цифрова европейска 

здравноосигурителна карта (вж. примерната идея). 

В по-подробно разработени идеи се предлага да 

се създаде единна платформа за електронно 

управление на здравето, което би представлявало 

интерес за многото европейци, възползващи се от 

възможностите за трансгранична мобилност (вж. 

примерната идея). Тази идея беше доразвита, така 

че да обхване създаването на електронни 

сертификати на ЕС (вж. примерната идея). 

Коментиращите участници обаче често изразяват 

загриженост относно неприкосновеността на 

личния живот и защитата на данните. Идеята за 

европейска цифрова здравна платформа често се 

обсъжда във връзка с ваксинациите срещу COVID-

19 и зеления паспорт (вж. примерната идея). 

 

Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 

Последните идеи, представени в рамките на 

темата за цифровата трансформация, бяха в 

съответствие с посочените по-горе. 

Значението на гарантирането на равен достъп 

до интернет навсякъде в Европа и 

осигуряването на демократична цифровизация 

бяха сред най-често повдиганите идеи. 

Образованието се разглежда като основна 

движеща сила на цифровизацията (вж. примера 

за идея). Технологичните иновации, подкрепени 

от политики в целия ЕС, в рамките на ефективна 

европейска институционална и правна рамка, 

като цяло се разглеждат като път за оказване на 

подкрепа за справедлива и приобщаваща 

цифровизация на европейското общество (вж. 

примера за идея).  

Семинарът в Унгария относно ИИ, споменат по-

горе, доведе до редица предложения, като 

например възможността за разширяване на 

използването на ИИ, което беше друго 

повтарящо се предложение (вж. идеята), и 

създаването на правна и институционална 

рамка за регулиране на използването на ИИ, 

също споменато по-горе (вж. идеята). В друга 

проява, проведена в България, също беше 

обсъдена необходимостта от регулация (вж. 

идеята). 

Освен идеите в подкрепа на технологичните 

иновации, в редица мнения се отправят призиви 

за по-голяма безопасност онлайн, по-специално 

по отношение на събирането и използването на 

лични данни (вж. примера за идея). В тази 

връзка беше обсъдена темата за цифровия 

суверенитет, за да се гарантира спазването на 

европейските ценности, особено правото на 

неприкосновеност на личния живот (вж. идеята).  

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205591?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/196582?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/153685?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=bg&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149029?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/313006?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/284099?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307726?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307731?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/297401?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307794?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/314361?locale=bg
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Фигура 19 — Карта на идеите по темата „Цифрова трансформация“, първа част 
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Фигура 20 — Карта на идеите по темата „Цифрова трансформация“, втора част 

 



 

© Kantar Public, 2022 г. 94 

По темата „Европейска демокрация“ на цифровата 

платформа са генерирани общо 2 539 идеи, 

4 606 коментара и 1 060 прояви. Най-често 

обсъжданите теми са изборите за Европейски 

парламент и преструктурирането на европейските 

институции (или дори федерализация на ЕС), 

последвани от широк спектър от предложения за 

увеличаване на участието и знанията на 

гражданите по европейските въпроси и за 

насърчаване на обща европейска идентичност. 

Като цяло изразените мнения по тази тема са 

конструктивни и насочени към бъдещето, макар 

при някои да е изразен страх, че ЕС е изложен на 

риск от разпадане поради напрежения, популизъм 

и национализъм. Като се отбелязват редица 

припокривания между различните теми и 

сравнимите в голяма степен равнища на 

ангажираност, в мненията са обхванати следните 

аспекти: 

 

 Избори за Европейски парламент 

 Федерализация на Европейския съюз 

 Гражданско участие и консултации 

 Институционални реформи 

 Насърчаване на обща европейска 

идентичност и обществено пространство 

 Защита и укрепване на демокрацията 

 

 

 

8. Европейска 
демокрация 
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Прояви 
По тази тема повече от една трета от общия 

брой завършени прояви от 21 февруари насам 

са проведени в Италия. При преобладаващото 

мнозинство на този вид прояви беше обсъждана 

темата за федерализацията на ЕС, като 

например събранието на гражданите, 

организирано в град Павия, с представители на 

организации на гражданското общество, 

политическите партии, нестопанския сектор и 

промишлеността (вж. проявата).  

При други прояви се обсъждаха въпроси, свързани 

с европейската демокрация, от гледна точка на 

младите хора. По време на една такава проява в 

град Монпелие, Франция, млади участници 

представиха различни предложения за конкретно 

подобряване на ЕС от гледна точка на младите 

хора (вж. проявата). Информационно-

комуникационна проява, организирана в Румъния, 

беше посетена от гимназисти, които бяха запознати 

с възможностите, предоставяни от Инструмента на 

Европейския съюз за възстановяване и онлайн 

платформата на Конференцията за бъдещето на 

Европа (вж. проявата). По време на проявата беше 

установен диалог между учащи, преподаватели и 

организатори, в рамките на който учащите се 

съсредоточиха върху своето виждане за ЕС и 

неговото бъдеще във връзка и с войната в Украйна. 

В Швеция беше организирана лекция за правата 

на човека и демокрацията като основи за 

европейското сътрудничество за аудитория, 

съставена от мигранти от ЕС и от трети държави 

(вж. проявата). По време на лекцията 

участниците също обмениха мнения с 

лекторите, по-специално за това колко е важно 

гласуването на избори за ЕС и да бъдат 

информирани как гражданите на ЕС могат да 

оказват принос за ЕС. 

Специалният фокус върху журналистиката и 

върху това как да се отразяват делата на ЕС 

беше ключовата характеристика на множество 

прояви, организирани в Хърватия. Дискусия със 

студенти се проведе в Загреб и се съсредоточи 

конкретно върху темата „Как да повишим 

интереса към репортажите за ЕС сред 

студентите по журналистика?“ (вж. проявата). 

Избори за 
Европейски 
парламент 

Група от идеи по темата „Европейска демокрация“ 

обсъждат промени в начина на провеждане на 

изборите за Европейски парламент като средство 

за засилване на гражданското участие в 

демократичните процеси на ЕС. Широко 

подкрепяна идея, която привлече различни 

реакции, се отнася до създаването на 

транснационални избирателни листи в целия ЕС 

(вж. идеята). Беше предложено също така 

създаването на нов избирателен район за 

европейци, живеещи в друга държава членка, за 

да се насърчат кандидатите да се съсредоточат 

върху европейски, а не върху национални 

проблеми (вж. идеята). Предложени бяха и други 

идеи за изборни реформи с цел насърчаване на 

общоевропейски дебат, като същевременно се 

скъсява дистанцията между членовете на 

Европейския парламент и гражданите (вж. 

примерната идея). Един конкретен вид 

избирателна реформа сред предложените има за 

цел да промени преразпределението на местата в 

рамките на Парламента, за да се замени 

настоящата пропорционална система с 

мажоритарна система, основана на коалиции (вж. 

идеята). Една идея се застъпва за това членовете 

на Европейския парламент да бъдат номинирани 

от националните законодатели, вместо да бъдат 

избирани пряко (вж. идеята).  

В някои от предложенията се разглеждат по-

конкретни начини за повишаване на 

избирателната активност в изборите за 

Европейски парламент. Отправят се призиви за 

въвеждане на задължително гласуване (вж. 

идеята), както и предложения за улесняване на 

участието, например чрез допускане на гласуване 

по пощата (вж. идеята) и регистрация на 

гласоподаватели в изборния ден, превръщане на 

деня за гласуване в неработен ден (вж. идеята) и 

дори гласуване в един и същи ден на няколко вида 

избори (вж. идеята). Някои участници обсъждат и 

цифровото гласуване, включително идеята за 

създаване на общоевропейска група от гласуващи 

по електронен път (вж. идеята). Въпросът за 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/141637?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/140714?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/146785?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/155134?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/161107?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561?locale=bg
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цифровото гласуване е обхванат и в рамките на 

темата „Цифрова трансформация“. 

Има и предложения за хармонизиране на 

минималната възраст за гласуване на изборите за 

Европейски парламент (вж. примерната идея), 

като предпочитанията са тя да бъде определена 

на 16 години (вж. идеята). Тези идеи, наред с 

другото, са насочени към насърчаване на младите 

хора да гласуват — въпрос, който често се счита 

за ключов от участниците. На семинар във Виена 

бяха обсъдени, наред с другото, начините за 

увеличаване на участието на младите граждани в 

изборите за Европейски парламент (вж. проявата). 

Предложенията, представени по време на 

семинара, подчертаха необходимостта от 

увеличаване на броя на младите членове на 

Европейския парламент, което ще позволи на хора 

на 16-годишна възраст да се кандидатират на 

изборите. Участниците в проява, организирана в 

Малта, обсъдиха резултатите от проекта 

Eurovoters — инициатива, насочена към обучение 

на млади гласоподаватели в страната. По време 

на тази проява бяха направени множество 

предложения, включително необходимостта да се 

изостави разглеждането на „младежта“ като 

единна група, което крие риск от пренебрегване на 

специфичните нужди в рамките на конкретни 

общности. На платформата има призиви да се 

даде възможност на младите хора редовно да 

представят възгледите си на Европейския 

парламент (вж. идеята), а друга идея предвижда 

вместо това да има друг вид платформа за 

запознаване на младите потребители с членовете 

на ЕП и техните политически предложения (вж. 

идеята). В свързано с тези идеи мнение се 

предлага да се установи квота за членове на 

Европейския парламент на възраст под 35 години 

(вж. идеята). 

Други участници разглеждат въпроса за правото 

на глас от перспективата на хората с увреждания 

или със здравословни проблеми, които 

ограничават възможността им да гласуват. Тези 

мнения подкрепят избори за Европейски 

парламент, които са по-приобщаващи за тези 

категории (вж. примерната идея). 

Един участник предлага за изборите за 

Европейски парламент да се състави списък за 

равнопоставеност между половете (вж. идеята). 

Някои идеи се отнасят до конкретни въпроси, 

свързани с политическите партии. Един от 

участниците, например, предлага да се използват 

само символите на европейските, а не на 

националните партии (вж. идеята), за да се 

подсили още повече транснационалният характер 

на изборите. Според друго мнение партиите 

следва да станат по-достъпни за хора с различен 

културен или социално-икономически произход 

(вж. идеята). 

 

Федерализация на 
Европейския съюз 

Голям брой участници по темата за европейската 

демокрация призовават за федерализация на 

Европейския съюз, като влагат различно 

разбиране в това понятие. Това е повтаряща се 

тема на проявите, свързани с тази област (вж. 

примерната проява). „Федерализацията“ също 

така генерира някои от най-подкрепяните идеи на 

платформата (вж. идеята и идеята), както и 

различни коментари от участниците. 

Някои участници считат, че федерализацията е 

най-добрият начин за постигане на пълния 

потенциал на ЕС (вж. примерната идея и 

примерната проява), а и средство ЕС да се сдобие 

с повече доверие и влияние на световната 

политическа сцена, както и със сила да се справя 

с транснационалните проблеми, пред които сме 

изправени днес, като изменението на климата и 

пандемията от COVID-19 (вж. идеята). Освен това 

според участниците, които подкрепят идеята, това 

се възприема като начин за преодоляване на 

евроскептицизма и националистическите 

настроения. 

Така например една силно подкрепяна и 

обсъждана идея се застъпва за създаването на 

учредително събрание за изготвянето на 

европейска конституция, в която да се определят 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/151537?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/164077?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/220144?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/224404?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315?locale=bg
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основните елементи и принципи на една 

демократична европейска федерация (вж. 

идеята). Наред с преустройството на институциите 

на ЕС в съответствие с федералистките принципи 

дискусията включва и по-конкретни призиви за 

обща фискална и икономическа политика (вж. 

идеята), включително идея за „Европейски съюз на 

данъкоплатците“ (вж. идеята), единна европейска 

армия и федерализация на външната политика. 

При все това някои участници гледат скептично на 

федерализацията. Безпокои ги фактът, че това 

може да доведе до прекомерна централизация на 

властта или да създаде дисбаланси между 

държавите членки. Други считат, че съществуват 

много проблеми, които трябва да бъдат решени, за 

да може подобна идея да се превърне в реалност. 

Някои участници се застъпват за децентрализация 

с по-големи правомощия на държавите членки 

вместо федерализация (вж. примерната идея), с 

повече свобода и зачитане на идентичността на 

държавите членки и свободно сътрудничество в 

области, в които това е полезно (вж. примерната 

идея). Една от тези идеи изразява загриженост 

относно понятието „все по-тесен Съюз“ и 

потенциалната власт на федералните съдилища, 

като се застъпва за конфедерация вместо за 

федерален съюз (вж. идеята). 

Като се имат предвид различните национални 

условия и степента на готовност на държавите 

членки да станат част от федерален съюз, някои 

участници развиват идеята за постепенна 

федерализация със система от „преходни зони“ 

(вж. идеята). Тези участници подкрепят идеята за 

федерална Европа, но я считат за нереалистична 

на настоящия етап и поради това се застъпват за 

Съюз на различни скорости, който би подобрил 

стратегическата автономност на ЕС в 

краткосрочен план и перспективата за 

федерализъм (вж. идеята). 

 

 

 

 

Гражданско участие 
и консултации 

Сред мненията, изпратени на платформата, има 

редица предложения за засилване на 

гражданското участие и чувството за ангажираност 

по отношение на вземането на решения в ЕС. 

Група от идеи и прояви обсъждат разработването 

на по-постоянни механизми, основани на 

демокрацията на участието и взаимодействието 

между гражданите, с цел укрепване и допълване 

на представителната демокрация, включително 

чрез надграждане върху опита от Конференцията 

за бъдещето на Европа. Участниците предлагат 

например по-систематично използване на 

граждански събрания и панели при вземането на 

най-важните и трудни политически решения в ЕС 

(вж. примерната идея). Един участник предлага 

тези събрания да се свикват пряко от гражданите 

след успешна европейска гражданска инициатива 

(вж. идеята). Някои участници предлагат 

„граждански парламент“, „асамблея на 

организациите на гражданското общество“ (вж. 

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

които да съветват Европейския парламент. 

Участниците обсъждат и идеята за референдуми в 

целия ЕС по институционални и политически теми 

на ЕС (вж. примерната идея). Някои участници 

считат, че това е алтернатива на провеждането на 

национален референдум по европейски въпроси, 

чиито резултати рискуват да блокират 

политическите инициативи на ЕС, независимо от 

равнището на предоставената от ЕС подкрепа за 

тях (вж. примерната идея). 

В някои от тези мнения се обсъждат по-специално 

достойнствата на многоезичната цифрова 

платформа, като се изказват не само похвала и 

критики, но се правят и предложения за 

подобрения. Например различни участници 

подчертават необходимостта от създаване на 

система за обратна връзка с цел проследяване на 

предложенията на гражданите по време на 

конференцията (вж. примерната идея). Друг 

участник отговаря на една идея, като предлага 

конференцията да стане постоянна и посочва 

необходимостта от периодично обобщаване на 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/242386?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145366?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/148965?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/101641?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/18614?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/139696?locale=bg
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съдържанието на платформата и от създаване на 

дискусия по нея (вж. идеята). 

Мненията включват и предложение за създаване 

на онлайн платформа за обслужване на едно 

гише, централизираща целия публичен принос в 

институционалната структура на ЕС за участие, 

независимо дали става въпрос за европейски 

граждански инициативи, жалби или петиции (вж. 

идеята), докато друг участник повдига идеята за 

платформа, посветена изключително на 

сдруженията (вж. идеята). 

Една от онлайн платформите, предложени от 

участниците за засилване на демократичното 

участие, има за цел създаването на система за 

лобиране „отдолу нагоре“, финансирана от 

обикновени европейски граждани чрез 

индивидуални дарения, и споделянето на идеи 

чрез същия портал (вж. идеята). 

Предназначението на тази платформа е да 

разреши проблема с неравностойността в 

оказването на влияние от страна на отделните 

граждани и големите организации. 

Други участници предлагат онлайн цифров форум, 

където гражданите на ЕС да могат да обсъждат 

законодателството на ЕС, като използват система 

за одобряване и коментари на основата на 

социалните медии (вж. идеята). В една свързана 

идея се предлага създаване на гражданска 

платформа за лобиране като алтернативен начин 

за канализиране на експертните познания и 

виждания на обикновените граждани на ЕС и по-

малките дружества относно законодателството в 

процеса на вземане на решения в ЕС (вж. идеята).

  

Значението на гражданските технологии, особено 

в настоящата епоха на нарастващо недоверие към 

политическите партии, се обсъжда от много 

участници (вж. идеята). Според тази идея 

гражданските технологии ще позволят да се 

разбере нарасналата сложност на публичното 

управление в нашето време и да се засили 

активната ангажираност и участие.  

Проява, организирана в италианския град 

Бриндизи, представи широк спектър от идеи за 

подобряване на преките демократични механизми 

на равнище ЕС, включително повишаване на 

осведомеността на обществеността за някои вече 

съществуващи инструменти, като петициите на 

ЕС, временните комисии, европейските медиатори 

и платформата Solvit. 

Намаляването на дистанцията между членовете 

на ЕП и гражданите също се разглежда като начин 

за подобряване на европейската демокрация. 

Един участник предлага различни стратегии за 

подобряване на комуникацията и насърчаване на 

прекия обмен на идеи между членовете на ЕП и 

техните избиратели (вж. идеята). Сред 

предложените идеи е членовете на ЕП да 

създават местни бюра в избирателните си райони. 

Тази идея отчасти наподобява предложението на 

друг участник за създаване на система от местни 

съветници на ЕС (вж.идеята), като начин отново да 

се намали дистанцията между институциите на ЕС 

и европейските граждани. 

 

Институционални 
реформи 

Значителна част от идеите обсъждат по-конкретно 

и реформи на европейските институции с цел те да 

станат по-ефикасни и прозрачни и да се доближат 

до гражданите. Идеите за напредък на 

институционалната реформа могат да включват 

предложения за по-широка реформа на 

институционалната структура (вж. примерната 

идея), както и стратегии за повишаване на 

отчетността на създателите на политики по 

отношение на ефективността на политическите 

инициативи. Например един участник предлага 

идеята оценките на въздействието да станат 

задължителни на всички етапи от законодателния 

процес (вж. идеята). 

Що се отнася до Европейския парламент, 

участниците най-често призовават да му бъдат 

предоставени реални правомощия за 

законодателна инициатива (вж. примерната идея). 

Има и призиви за предоставяне на фискални 

правомощия (вж. идеята). Обект на обсъждане е и 

седалището на Европейския парламент, като 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/84052?locale=bg
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827?locale=bg
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участниците призовават за избор между Страсбург 

и Брюксел (вж. примерната идея), също и като 

начин за намаляване на логистичните разходи (вж. 

идеята) 

В рамките на дискусиите за Европейския съвет и 

Съвета на Европейския съюз повтаряща се идея 

на платформата и в рамките на темата за 

европейската демокрация е да се премине към 

гласуване с квалифицирано мнозинство, поне в 

някои области на политиката (вж. примерната 

идея), и да се сложи край на правото на вето (вж. 

примерната идея). Обсъжда се и ролята на Съвета 

в институционалната структура на ЕС (вж. 

примерната идея), както и предложения за 

задълбочаване на двукамарната законодателна 

структура в ЕС (вж. примерната идея). 

Що се отнася до Европейската комисия, група от 

мнения засяга избора на председател на 

Комисията и назначаването на членове на 

Комисията, включително системата за водещ 

кандидат („Spitzenkandidaten“) (вж. примерната 

идея), и прякото избиране на председател на 

Комисията от гражданите (вж. примерната идея). 

Участниците повдигат и въпроса за броя на 

членовете на Комисията (вж. примерната идея). 

Една широко обсъждана идея е да има пряко 

избиран президент на ЕС например чрез сливане 

на ролите на председателя на Европейската 

комисия и на Европейския съвет (вж. примерната 

идея). Отправят се и призиви за създаване на 

единно звено за контакт, за да може ЕС да говори 

с един глас в областта на външните отношения 

(вж. примерната идея). Един участник предлага да 

се слеят ролите на председателя на Еврогрупата 

и на заместник-председателя на Европейската 

комисия, отговарящ за еврото, и да се създаде 

Министерство на икономиката и финансите като 

начин за засилване на координацията (вж. идеята). 

Освен това се посочва нуждата от реформиране 

на Комитета на регионите и на Икономическия и 

социален комитет, например за да функционират 

по-ефективно. Това включва предложения за 

реформиране на Комитета на регионите, така че 

да се включат подходящи канали за диалог за 

регионите, градовете и общините (вж. идеята) или 

да му се възложи по-силна роля (вж. идеята). Във 

връзка с това друг участник предлага 

еврорегионите да бъдат признати за 

институционални субекти (вж. идеята).  

В една от силно подкрепяните идеи се настоява ЕС 

да създаде ясен механизъм относно правото на 

самоопределение на националностите без 

държави (вж. идеята). 

Ролята на Съда на Европейския съюз също е обща 

тема на обсъждане (вж. примерната идея), с 

призиви за изясняване или дори укрепване на 

неговите правомощия (вж. примерната идея) и 

други призиви — за намаляването им (вж. 

примерната идея). 

Някои участници се съсредоточават върху ролята 

на Европейската централна банка (вж. идеята) и 

Еврогрупата (вж. идеята), като предлагат начини 

за реформиране на тези институции. Една идея 

призовава за завършване на банковия съюз с 

европейска схема за гарантиране на депозитите 

(вж. идеята). 

Различни идеи за реформи са фокусирани върху 

поколенията. Например един участник предлага да 

се въведе оценка на въздействието за политиките 

и законодателството на ЕС, която да измерва 

тяхното конкретно въздействие върху младежта 

(вж. идеята). По този начин „тестът за младежта“ 

ще спомогне за включване на перспективата на 

младите хора в работата на институциите и ще 

направи политиките на ЕС по-приобщаващи за тях. 

Що се отнася до преминаването от млада към 

напреднала възраст, друг участник предлага да 

има европейски комисар, отговарящ за 

възрастните хора (вж. идеята). 

Насърчаване на обща 
европейска 

идентичност и 
обществено 
пространство 

В рамките на тази тема участниците обсъждат 

общата европейска идентичност въз основа на 

общите европейски ценности на демокрацията 

(вж. проявата), обсъждани и по други теми. Те 
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обаче прокарват и практически идеи за 

насърчаване на такава обща европейска 

идентичност, както и на общо европейско публично 

пространство, включително чрез приноса на 

медиите. 

Най-обсъжданата тема е езиковата. Един общ език 

се разглежда като ефективен (а понякога и 

единствен) начин за създаване на силна 

европейска идентичност (вж. примерната идея). 

Есперанто често се представя като обединяващ 

език (вж. примерната идея), за да се заобиколи 

разделението между поддръжниците на 

националните езици. Въпреки че участниците се 

различават в мненията си кой език следва да бъде 

предпочетен за европейците, всички те са 

съгласни с необходимостта от насърчаване на 

езиковото обучение за използването на общ език 

(вж. примерната идея). Други мнения призовават 

за по-добро зачитане на принципа на 

многоезичието (вж. примерната идея), например 

чрез превод на всяка официална публикация на 

ЕС на всеки език на ЕС (вж. идеята). 

Има и идеи за създаване на спортен отбор на ЕС 

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

официален празник във всички държави членки 

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

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

Един участник предлага също така да се създадат 

туининг програми между служителите, за да се 

даде възможност на европейците извън училищна 

възраст да открият културата на друга държава от 

ЕС, например като посещават курс за обучение в 

чужбина (вж. идеята). Бъдещите поколения се 

разглеждат като основни двигатели на общата 

идентичност на ЕС, поради което много участници 

подчертават колко е важно младите хора да бъдат 

образовани по европейските политически въпроси 

(вж. идеята) — тема, която е широко обсъждана и 

в частта за образованието, културата, младежта и 

спорта. 

Освен езиците, културните продукти също се 

разглеждат като нещо, което може да свърже 

европейците. Ето защо един от участниците 

призовава за насърчаване на разпространението 

на културната продукция в рамките на 

европейските граници чрез създаване на 

пространство на „свободно движение на 

информацията“, което означава намаляване на 

авторските права и лицензионните ограничения в 

рамките на ЕС (вж. идеята). 

Редица мнения по темата за европейската 

идентичност засягат въпроса за медиите и начина, 

по който те могат да допринесат за 

разпространението на знания за ЕС и за 

създаването на европейски дух (вж. примерната 

идея). Едно повтарящо се предложение, получило 

относително висок брой одобрения, е фокусирано 

върху създаването на общоевропейски медии или 

мрежи (вж. примерната идея) или върху 

създаването на единен обществен радио- и 

телевизионен оператор на ЕС (вж. примерната 

идея). Основната цел на предложението е да се 

повишава осведомеността сред гражданите по 

въпросите, свързани с ЕС, например чрез 

излъчване на живо на дискусии и прояви, както и 

да се насърчава общ европейски дух, който чества 

европейските ценности и европейските култури, с 

документални филми за страните от ЕС. Някои 

участници се застъпват и за телевизионен и радио 

канал на ЕС, който да разпространява 

европейските ценности отвъд границите на ЕС (вж. 

примерната идея). 

Други участници предлагат журналистите да 

преминават обучение за отразяване на 

европейските въпроси или да се наложи 

задължение на обществените радио- и 

телевизионни оператори да посвещават процент 

от програмното време на теми, свързани с ЕС (вж. 

идеята). 

Защита и укрепване 
на демокрацията 

Редица идеи по тази тема са свързани със 

защитата на демокрацията в ЕС, с призиви за 

решителни действия срещу правителствата, които 

нарушават демократичните принципи, като се 

посочват по-специално Унгария и Полша (вж. 

примерната идея). Този въпрос е разгледан по-

подробно в темата „Ценности и права, 

върховенство на закона, сигурност“. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/215922?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/109?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683?locale=bg
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Участниците признават и потенциалната опасност 

за демокрациите, която крият дезинформацията и 

фалшивите новини. Отправят се призиви за 

прилагане на по-решителен подход за 

противодействие на разпространението на 

подвеждаща информация, включително 

предложения за създаване на мобилно 

приложение за проверка на фактите (вж. идеята) 

или независим институт на ЕС за проверка на 

фактите (вж. идеята). Някои участници се 

застъпват и за специален регламент на ЕС 

относно съдържанието, което може да бъде 

публикувано в социалните медии (вж. примерната 

идея). 

В редица идеи и коментари се обсъжда 

необходимостта от регулиране на лобирането, 

като се призовава за кодекс за поведение на 

политиците или за създаване на независим 

европейски орган с правомощия за борба с 

корупцията и нежеланото лобистко влияние (вж. 

примерната идея). Един участник призовава за 

забрана на използването на спонсорство по време 

на председателствата на Съвета на ЕС — 

практика, чрез която правителството на 

държавата — членка на ЕС, поела 

председателството, получава финансова 

подкрепа за показване на логотипи на марки върху 

официални онлайн или физически материали (вж. 

идеята). 

Има и призиви за предприемане на общи мерки за 

борба с корупцията, например при възлагането на 

обществени поръчки на местно равнище (вж. 

примерната идея). Един участник предлага 

въвеждането на единна база данни, която да 

съчетава настоящите множество системи на ЕС за 

докладване (вж. идеята). Предлага се също да се 

забрани на европейските политици и държавни 

служители, заемащи важни длъжности, като 

например членове на Европейския парламент или 

членове на Комисията, да притежават акции (вж. 

идеята). 

Участник изразява загриженост във връзка с 

нежеланото чуждестранно влияние върху 

европейската демокрация, като настоява за да се 

направи проверка каква част от ключовата 

инфраструктура на ЕС е собственост на Китай и 

отправя искане към ЕС да даде предимство на 

Индия пред Китай като стратегически 

икономически партньор в търговските 

споразумения (вж. идеята).  

Проява, организирана в Брюксел, подчерта 

ключовата роля на градовете и местните общности 

за укрепване на демокрацията и насърчаване на 

социалния напредък. Във време на силно 

прекъсване на връзката между институционалния 

център и периферията ролята на градовете и 

общините може да бъде от ключово значение за 

изграждането на гражданското доверие в 

демократичните институции. 

 

 

 

Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 

По-голямата част от мненията през изминалия 

период затвърдиха отбелязани по-рано теми. 

Обсъждаше се обаче и ново направление от 

идеи за по-голямо участие на националните 

правителства и парламенти в изготвянето на 

политиките на ЕС и за носене на по-голяма 

отговорност за политиките на ЕС, като по този 

начин се подхожда към темата за европейската 

демокрация от национална гледна точка. Сред 

това направление от идеи едно предложение 

предвиждаше установяване на минимален брой 

сесии, посветени на политическите въпроси на 

ЕС, във всеки национален парламент (вж. 

идеята). Друго предложение, съсредоточено 

върху ролята на националните парламенти при 

ратифицирането на договорите на ЕС, 

включваше идеята за съвместни сесии между 

Европейския парламент или отделни негови 

комисии и националните парламенти, по-

специално чрез видеоконферентни разговори 

(вж. идеята). В съответствие с констатациите, 

представени в последния доклад, най-често 

обсъжданата тема в последните коментари 

беше цялостният призив за защита и укрепване 

на демокрацията в рамките на ЕС, последван от 

изразената необходимост от институционални 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145268?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199554?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/189949?toggle_translations=true&locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/241297?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/314096?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/311191?locale=bg
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реформи (вж. примерната идея). Много идеи 

бяха свързани с обсъждане на предложените 

реформи на европейската избирателна система 

(вж. примерната идея). 

Необходимостта от усилия за увеличаване на 

участието на гражданите и консултациите също 

беше подчертана (вж. примерната идея). На 

практика ангажираността на гражданите 

понякога се обсъждаше във връзка със 

защитата на самата демокрация, например от 

участници, които призоваха за създаване на 

постоянна цифрова онлайн платформа за 

консултации с гражданите (вж. примерната 

идея). Беше предложено да се създаде 

уникална медийна платформа за разпръскване 

на европейско съдържание на множество езици, 

в съответствие със значението, което 

участниците на платформата отдават на 

журналистиката и свободата на печата (вж. 

идеята).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/272516?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/268958?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/269084?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/274264?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/292480?locale=bg
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Фигура 21 — Карта на идеите по темата „Европейска демокрация“, първа част 
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Фигура 22 — Карта на идеите по темата „Европейска демокрация“, втора част 
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От стартирането на платформата досега темата за 

миграцията е събрала общо 2700 мнения, 

включително 955 идеи, 1539 коментара и 

206 прояви. Повечето повтарящи се мнения по 

тази тема разкриват три общи тенденции. От една 

страна, една група мнения призовава за по-голяма 

солидарност и по-добри процедури за интеграция, 

докато други се застъпват за повече действия за 

контрол и намаляване на миграцията. Група от 

участници се застъпва за среден път, друга група 

пък е за насърчаване на международната 

мобилност, но само между икономически 

развитите демокрации. Участниците обсъдиха и 

наплива на украински бежанци. Анализират се 

съответно следните теми: 

 

 

 

 

 Обща политика на ЕС в областта на 

миграцията 

 Хуманен подход към миграцията 

 Интегриране 

 Миграцията от държави извън ЕС като 

заплаха 

 Граничен контрол 

 Справяне с първопричините за миграцията 

 

 

 

9.  Миграция 

 



 

© Kantar Public, 2022 г. 106 

Прояви 
Като част от неотдавнашните прояви, при които 

беше обсъждана миграцията от гледна точка на 

европейската политика, беше обърнато 

внимание на политиката на ЕС за бежанците и 

беше установена необходимостта от 

преосмисляне на политиките за бежанците и 

убежището и нуждата от рамка за общо 

разпределение на мигрантите в ЕС. В една 

проява, организирана в парламента на 

Канарските острови, участниците обсъдиха 

договарянето на Европейския пакт за 

имиграцията и убежището и призоваха за 

подобрена защита на непридружените деца 

мигранти (вж. проявата). По време на онлайн 

проява, организирана от италианска 

католическа организация, беше обсъден 

предстоящият Европейски пакт за имиграцията 

и убежището (вж. проявата). 

Един дебат в Дания също беше съсредоточен 

върху това дали Европа трябва да отвори или 

затвори външните си граници. При тази проява 

беше постигната значителна ангажираност с 

разнообразна аудитория и бяха повдигнати 

въпроси като последиците от 

екстернализирането на европейската граница, 

от създаването на центрове за убежище в трети 

държави и от сътрудничеството на ЕС със 

страни като Турция и Либия. (вж. проявата).  

В друга проява с пряко участие беше обсъдено 

дали миграцията представлява възможност или 

заплаха и бяха засегнати въпроси като 

редовната срещу нелегалната миграция и 

диференциацията въз основа на етническата 

принадлежност и културата, както в случая с 

украинските бежанци (вж. проявата). Тези 

проблеми бяха проучени и по време на една 

проява в Литва (вж. проявата). 

Във връзка с темата за интеграцията, 

необходимостта от подобрени интеграционни 

инфраструктури и програми за противодействие 

на расовата омраза и дискриминацията беше 

подложена на обсъждане по време на проява 

във Франция (вж. проявата).  

Във връзка с войната в Украйна беше 

организирана проява за обсъждане на 

международната солидарност и реакцията на 

ЕС спрямо войната в Украйна до момента, с 

произтичащите от това миграционни последици 

(вж. проявата). 

В една неотдавнашна проява, проведена в 

Полша, млади украинци участваха в дебат, 

свързан с европейската интеграция, миграцията 

и опасенията за бъдещето (вж. проявата).  

Обща политика на 
ЕС в областта на 
миграцията 

В много идеи по тази тема се настоява за обща 

миграционна политика на ЕС. Тези идеи често са 

придружени от призиви за по-голямо зачитане на 

правата на човека и ефективна система за 

преразпределяне. Често се споменава и 

необходимостта от реформиране на системата на 

Дъблинската конвенция. 

В рамките на подтемата за законната миграция 

тези, които се застъпват за по-строги миграционни 

политики, призовават за обща политика на ЕС за 

селективна миграция, с квоти, по-строг подбор и 

процедури за приемане (вж. примерната идея). 

Предлагат се алтернативни подходи към 

законната миграция, като европейска точкова 

имиграционна система, за която се счита, че е 

необходима за по-ефективно регулиране на 

миграционните потоци (вж. идеята). Участниците 

също така искат да се проучи модел, който 

позволява на търсещите убежище да бъдат 

преместени в центрове в държава партньор за 

разглеждане на техните казуси (вж. проявата). 

Мненията, които са по-отворени към миграцията, 

също настояват за единен и по-ефективен подход, 

в но по-голяма степен в съответствие 

европейските (социални) ценности. Например, в 

някои от изразените мнения се обсъжда по-

конкретно единна и ефективна процедура на ЕС за 

предоставяне на убежище (вж. идеята), като се 

посочва и необходимостта от реформа на 

Дъблинския регламент, за да се предотврати 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/151834?locale=bg
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неравномерното разпределение на лицата, 

търсещи убежище, и на мигрантите (вж. 

примерната идея). Някои от тези мнения 

предлагат на мигрантите да бъде предоставен 

временен паспорт на ЕС за достъп до право на 

работа и пребиваване (вж. примерната идея). Една 

силно подкрепяна идея по темата за миграцията 

също призовава за по-конкретна и по-справедлива 

европейска политика в областта на 

икономическата миграция, със законни канали за 

влизане и интеграционна политика, основана на 

равно третиране и пълно зачитане на правата на 

човека (вж. идеята). 

Едно мнение прокарва идеята за създаване на 

поста европейски комисар по въпросите на 

убежището и миграцията, който следва да действа 

в координация с другите институции, за да 

упражнява надзор върху общата система на ЕС за 

убежище (вж. идеята). 

Гражданите се застъпват и за политика на ЕС в 

областта на трудовата миграция или стратегии на 

ЕС за наемане на студенти и квалифицирани 

служители от страни от третия свят. Във връзка с 

това един участник подчертава необходимостта от 

увеличаване на компетентностите на ЕС в 

областта на миграцията, за да може да се 

управлява миграцията в съответствие с 

принципите и ценностите на Съюза (вж. идеята). 

Група участници подкрепя идеята за насърчаване 

на селективен вид имиграция. Те обикновено 

възприемат миграцията положително заради 

икономическите предимства, които тя създава. Те 

предлагат таргетиране на конкретни държави, за 

да бъдат привлечени техните таланти (вж. идеята), 

или облекчаване на критериите за мобилност 

между икономически напредналите демокрации, 

както на Запад, така и в Азия, особено в контекста 

на споразуменията за свободна търговия (вж. 

идеята). 

 

 

Хуманен подход 
към миграцията 

Участниците, които се придържат към тази по-

хуманистична позиция относно миграцията, се застъпват 

за промяна в посланието по отношение на мигрантите, 

особено с оглед на техния принос като здравни 

работници по време на пандемията (вж. проявата). 

Някои мнения се застъпват за създаването на 

хуманитарни коридори или пълноценна политика на 

отворени граници и критикуват липсата на солидарност 

по отношение на мигрантите (вж. примерната идея). 

Сред участниците, споделящи тези идеи, 

инициативите, насочени към патрулиране в 

Средиземно море с цел връщане на мигрантите, или 

споразуменията за контрол на миграционните потоци, 

като например споразумението между ЕС и Турция, 

обикновено се разглеждат като провал на 

миграционната система на ЕС (вж. примерната идея). 

Участниците призовават за спазване на човешките 

права с решения за борба с нерегулираната 

миграция и за имиграционна политика на ЕС с по-

лесни и по-достъпни процедури за предоставяне на 

убежище в държавите на произход, законни и 

безопасни миграционни маршрути и борба с трафика 

на хора, за да се избегне смъртта на бежанци по 

границите на ЕС (вж. примерната идея). 

Някои участници предлагат правна рамка за 

спиране на принудителното връщане на 

интегрирани лица и семейства в несигурни 

държави на произход (вж. идеята). Други 

участници пък подкрепят стратегия за доброволно, 

а не принудително връщане, въз основа на това, 

че първата, когато се прилага съгласувано със 

страните на произход, се оказва много по-

ефективна (вж. идеята). 

В някои от изразените мнения се засягат и 

въпроси, свързани с неравенството, които влияят 

върху съществуващия процес на търсене на 

убежище. Подчертава се например фактът, че 

делът на мъжете, търсещи убежище, е значително 

по-висок от този на жените или семействата, 

търсещи убежище (вж. идеята). Други съобщават 

за трудностите, пред които са изправени ЛГБТИК, 

търсещи убежище, и призовават за по-голяма 

защита и подкрепа за тази група ( вж. идеята). 
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Интегриране 

Много предложения са свързани с интеграцията на 

мигрантите. Участниците признават 

необходимостта от създаване на по-ефективни 

програми за интеграция, като се обръща 

специално внимание на езиковото обучение. 

Редица участници обсъждат и подкрепят една 

идея, приканваща ЕС да създаде програми за 

интеграция, като се представят различни гледни 

точки (вж. идеята). 

Много от идеите за обсъждане на интеграцията 

излизат с призиви за проследяване на напредъка 

на мигрантите, за да се гарантира пълно 

интегриране в държавите — членки на ЕС. Една 

идея вижда голям потенциал в признаването и по-

нататъшното активизиране на мигрантите и 

членовете на приемащите общности като 

носители на промяна (вж. идеята). Значението на 

участието на мигрантите в местни проекти и 

доброволчески дейности е застъпено многократно 

(вж. примерната идея). Един респондент 

подчертава, че е важно да се възприеме 

хоризонтален подход към интеграцията, 

съсредоточен върху възможността за 

прехвърляне на политиките, приети на местно 

равнище, както и друг подход, достигащ от 

институциите до местните сдружения, като ЕС 

отговаря за осигуряването на този вид рамка (вж. 

идеята). Счита се, че образованието има 

решаващо значение за интеграцията, като езикът 

и европейските ценности играят централна роля. 

Във връзка с това участниците смятат, че са 

необходими достатъчно финансирани програми в 

подкрепа на включването на децата мигранти в 

училищна възраст в обществената образователна 

система (вж. идеята). Други идеи са 

съсредоточени върху висшето образование като 

ключов лост за по-голяма интеграция. В това 

отношение един участник се застъпва за 

подобряване на достъпа на младите бежанци до 

университетски програми (вж. идеята). Специално 

предложение разглежда въпроса за езиковите 

бариери, като се лансира идеята за използване на 

изкуствен интелект за преодоляване на езиковото 

разделение (вж. идеята). 

Успешната интеграция на мигрантите на местния 

пазар на труда се счита за благоприятен фактор за 

европейската икономика. Това важи с особена 

сила в ситуацията след пандемията, както беше 

подчертано по време на двудневна проява, 

организирана съвместно от Европейската комисия 

и Европейския икономически и социален комитет в 

Брюксел (вж. проявата). Един участник подчертава 

по-специално благоприятните резултати от 

имиграцията в икономически изостаналите райони 

(вж. примерната идея). 

Отправят се призиви за информационни кампании 

и програми за повишаване на осведомеността на 

гражданите на ЕС за борба с расизма и 

преминаване към по-приобщаващо общество. 

Един от участниците призовава за по-голямо 

многообразие сред персонала, работещ в 

органите, които определят политиките, както и в 

публичните служби, свързани с миграцията (вж. 

идеята). Във връзка с мненията относно расизма и 

изключването от пазара на труда се отправят 

призиви за равно и справедливо третиране на 

законно пребиваващите граждани на трети 

държави (вж. идеята). Що се отнася до 

дискриминацията на пазара на труда, един 

участник посочва необходимостта от данни (от 

преброяване) за етническия произход на 

мигрантите, за да се осигури ефективна 

информация при изготвянето на политиките (вж. 

идеята). 

Някои участници се оплакват от ограничаване на 

правата на постоянно пребиваващите в ЕС. Те 

отбелязват, че Съюзът не предоставя право на 

глас на постоянно пребиваващите в него и 

изискват правото на глас да се основава на 

пребиваването (вж. идеята). 

Според някои участници този въпрос е особено 

належащ, когато става въпрос за британски 

граждани, които са живели в ЕС преди оттеглянето 

на Обединеното кралство от Съюза. Една от 

идеите, водещи до противоречиви дискусии, е 

въвеждането на ускорена процедура за 

получаване на права в целия ЕС за британските 

граждани, които са живели в ЕС преди оттеглянето 

на Обединеното кралство от Съюза (вж. идеята). 
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Миграцията от 
държави извън ЕС 
като заплаха 

Въпреки опозицията, изразена в някои мнения за 

миграцията, идеите, които открито я определят 

като заплаха за европейската цивилизация или 

политическата стабилност, са относително по-

малко одобрявани от идеите, свързани с 

интеграцията и зачитането на правата на човека. 

Когато са изяснени, опасенията относно 

европейската цивилизация и политическата 

стабилност се подкрепят в значителна степен от 

участниците (вж. примерната идея, която е силно 

одобрена). 

На проява в Унгария бяха обсъдени някои основни 

правни въпроси, свързани с миграцията. Сред 

въпросите, на които тази проява трябваше да 

отговори, беше и „правото (на обществото) да 

запази собствената си национална култура, 

идентичност и начин на живот“ в контекста на 

масовата миграция (вж. проявата). 

Коментарите на този тип мнения изразяват ясно 

своите идеи и възгледи по темата за миграцията. 

Сред очертаващите се теми е усещането, че 

миграцията от държави извън ЕС е заплаха за 

цивилизацията, идентичността, ценностите и 

културата на ЕС (вж. примерната идея). Тези 

участници призовават за мерки за ограничаване на 

миграцията от държави извън ЕС, по-строга 

политика на репатриране и стратегии за 

възпрепятстване на мобилността на мигрантите, 

като например по-строг граничен контрол (вж. 

примерната идея). 

Множество участници предупреждават за 

използването на незаконната миграция като 

(политическо) оръжие, като се позовават по-

специално на големия приток на мигранти от 

Беларус към литовската и полската граница (вж. 

примерната идея). Що се отнася до кризата с 

мигрантите на границата с Беларус, мненията на 

участниците се различават. 

 

Граничен контрол 

В относително голям брой идеи се подкрепя 

твърда позиция по отношение на имиграцията. 

Участниците, които приемат тази линия, се 

противопоставят на узаконяването на незаконните 

имигранти и призовават за даване на повече 

правомощия на европейските органи за граничен 

контрол, като например Frontex. Някои от тях 

обаче предпочитат национален, а не европейски 

подход към контрола на имиграцията, като се 

опасяват, че ЕС би бил твърде толерантен към 

търсещите убежище. 

Като цяло има подкрепа за по-организирани и 

координирани усилия по отношение на граничния 

контрол, с призиви за по-всеобхватен граничен 

контрол, включително орган за отблъскване (вж. 

примерната идея), по-голяма подкрепа за Frontex, 

с по-добро определяне на нейните функции (вж. 

идеята) и правно обвързващ подход към усилията 

за търсене и спасяване в Средиземно море (вж. 

идеята). Ролята на Frontex и на инициативите за 

морско патрулиране обаче често се обсъжда на 

платформата, като други участници искат да има 

по-голям контрол върху тяхното функциониране, 

за да се гарантира зачитането на правата на 

човека (вж. идеята). В една по-подкрепяна идея се 

настоява за бързо експулсиране от ЕС на 

мигрантите, извършили тежки престъпления (вж. 

примерната идея). Подобна идея, с която се иска 

връщането на незаконните мигранти, поражда 

дебат между участниците в подкрепа на 

незабавното репатриране и против него (вж. 

идеята). Един респондент предлага да се прекъсне 

предоставянето на чуждестранна помощ на 

държави, които не приемат да репатрират свои 

граждани (вж. идеята). 

В други мнения се призовава за по-голяма 

солидарност и зачитане на правата на човека. 

Обсъжданите тук идеи са например 

централизирана система на ЕС за разпределение, 

основана на солидарността, финансиране, с което 

да се подобрят граничните приемни 

инфраструктури (жилищно настаняване и храна), 

или наднационална агенция, отговаряща за 

европейските бежански лагери, управлявана 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008?locale=bg


 

© Kantar Public, 2022 г. 110 

съвместно от различни държави и финансирана 

със средства от ЕС (вж. примерната идея). 

Неотдавнашният дебат относно разширяването на 

финансирането от ЕС за изграждането на 

национални бариери срещу мигрантите е частично 

отразен в някои мнения, които настояват за по-

голяма финансова подкрепа от ЕС за неговите 

държави членки за укрепване на физическата 

защита на границите (вж. идеята). 

Когато обаче участниците призовават за по-голяма 

финансова подкрепа от ЕС за справяне с 

миграцията по границите, те невинаги се 

застъпват за изграждането на нови бариери. Някои 

от тях признават ключовата роля на местните и 

регионалните власти, действащи по националните 

граници, и искат увеличаване на финансирането 

за проекти, свързани с приемането и интеграцията 

на мигранти (вж. примерната идея). 

В проява, наречена „По-силни граници, по-силна 

Европа“, проведена в Будапеща, участниците се 

застъпиха за по-прагматична и по-строга гранична 

политика (вж. проявата). 

 

Справяне с 
първопричините за 
миграцията 

Една по-малка част от идеите отива по-далеч по 

въпроса за миграцията и разглежда 

необходимостта от предприемане на мерки за 

справяне с първопричините за миграцията на 

други места, наред с политическите мерки за 

управление на миграцията в ЕС. 

Сътрудничеството между европейските държави и 

държавите от третия свят, особено африканските, 

се счита за ключово за справяне с първопричините 

за миграцията (вж. примерната идея). С поглед 

към бъдещето на Европа участниците подчертават 

необходимостта от справяне с първопричините за 

миграцията, за да се преодолеят миграционните 

проблеми, пред които е изправен ЕС в момента. 

Ролята на международните партньорства, 

включително споразуменията с трети държави, в 

управлението на имиграционните потоци беше 

предмет на една проява в Португалия (вж. 

проявата). 

Предложенията в това отношение варират от 

установяване на равноправни търговски 

отношения, инвестиране в повече планове за 

помощ за развитие и академично обучение до 

професионално развитие на хората, живеещи в 

страни от третия свят (вж. идеята). Обща 

загриженост е, че държавите бенефициери 

злоупотребяват с помощта за развитие, което я 

прави неефективна. В това отношение един 

участник предложи да се подобри проследимостта 

на средствата и по този начин да се наблюдава 

тяхното използване, като се използват технологии 

на блоковата верига и интелигентни сертификати 

(вж. идеята). 

Специална група от мнения сочи с пръст ЕС 

заради това, че е допринесъл за регионалната 

дестабилизация, например чрез европейско 

военно участие или дестабилизиране на 

субсидирания износ на селскостопански продукти 

за развиващите се страни (вж. идеята). 

Също така, за да се преодолеят икономическите 

неравенства между развитите и развиващите се 

страни, някои участници се застъпват за 

насърчаването на устойчиво и издръжливо на 

измененията на климата селско стопанство в 

държавите от третия свят (вж. идеята). Това би 

спомогнало и за борбата с „климатичната 

миграция“ (вж. примерната идея и проява). 

Явлението „климатична миграция“ действително 

се разглежда до голяма степен от участниците, 

които настояват за по-голямо обществено 

внимание по този въпрос и признаване на статута 

на климатичен бежанец в международното право 

(вж. идеята). 

 

 

 

 

 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474?locale=bg
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Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 

Мненията по темата за миграцията през 

изминалия период затвърдиха наблюдаваните 

по-рано теми и подтеми.  

Авторите на многобройни предложения 

призоваваха за подобряване на 

съществуващите системи за миграция и 

убежище. В това отношение се смята, че общата 

европейска рамка за обработване на молби за 

убежище играе ключова роля (вж. идеята), 

включително реформа на дъблинската система 

(вж. примерната идея).  

Бяха представени няколко идеи за свързване на 

всеки новодошъл с „референтен“ имигрант, 

който вече е уседнал в държавата на пристигане 

(вж. примерната идея). Други участници 

подчертаха значението на законните пътища за 

миграция, така че да се улеснят процесите на 

интеграция (вж. идеята), и се застъпиха за 

разрешаване на работни визи (вж. идеята) или 

създаване на по-безопасни миграционни 

пътища, за да се ограничи броят на жертвите 

сред мигрантите по пътя им към Европа, 

особено на тези в морето (вж. примерната идея).  

Наскорошните мнения относно миграцията до 

голяма степен са поляризирани, както беше 

отбелязано по-рано. От една страна, някои 

участници гледат на миграцията като на ресурс 

за обществото (вж. примера за идея). От друга 

страна, някои участници се противопоставят на 

по-нататъшната миграция, тъй като се смята, че 

много мигранти не успяват да се интегрират (вж. 

идея). За да се улесни и насърчи интеграцията, 

един участник призова за намаляване на 

бюрокрацията, за да се намалят бариерите пред 

мигрантите, търсещи работа (вж. идеята). Беше 

препоръчана и по-положителна комуникация 

относно имиграцията, за да се улесни по-

плавната интеграция от страна на приемащата 

държава (вж. идеята).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303076?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/299614?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/292546?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301259?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/296506?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/273439?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301326?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/313271?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264597?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303279?locale=bg
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Фигура 23 — Карта на идеите по темата „Миграция“, първа част 
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Фигура 24 — Карта на идеите по темата „Миграция“, втора част 
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10. Образование, 
култура, младеж  
и спорт 

 

 

 

 

Предвид мултитематичния характер на областта 

„Образование, култура, младеж и спорт“ подадените 

по този въпрос идеи обхващат различни теми. Както и 

на други места на платформата, тук често се повтаря 

призивът за насърчаване на обща идентичност на ЕС 

по темите в тази област, като изразените мнения са 

свързани, наред с другото, с обмена, досега с други 

култури и мобилността. Тази тема е генерирала общо 

4976 мнения, от които 2063 идеи, 1757 коментара и 

1156 прояви. Различните идеи могат да бъдат 

групирани в следните теми: 

 

 

 Насърчаване на общата идентичност на ЕС 

 Мобилност в рамките на ЕС 

 Ориентирано към бъдещето образование 

 Несигурност на работното място и 

безработица сред младите хора 

 Европейско наследство 

 Достъп до образование и култура 

 Специалисти в творческия и академичния 

сектор 

 Приобщаване в спорта 
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Прояви 
В проявите, проведени през изминалия период, 

бяха обсъдени редица теми, като достъпа до 

висше образование, мобилността и 

хармонизирането на образователните системи и 

звания. Като пример за това, в провинциален 

град във Франция беше организиран 

подготвителен семинар с 30 млади участници, 

насочен към обсъждане на начини за 

подобряване на младежката мобилност в 

селските райони (вж. проявата). 

В Полша — една от държавите, в която са 

регистрирани най-голям брой прояви по тази 

основна тема, участниците също обсъдиха 

ролята на младите мигранти от Украйна, 

включително начини за насърчаване на тяхната 

интеграция (вж. проявата). При тази проява, 

която беше под формата на дебат, участниците 

обсъдиха по-специално решения, които да 

помогнат на децата, които не знаят езика, да се 

адаптират бързо към новата ситуация.  

В Испания — друга държава с голям брой 

прояви, свързани с тази основна тема, 

обсъжданите теми се отнасяха по-специално до 

възможностите и перспективите за трудова 

заетост на младите хора. В една проява в 

района на Навара общото усещане сред 

младите участници в проявата беше доста 

песимистично, като повечето от тях се 

оплакваха от липсата на възможности за 

еманципация и призоваваха за подобряване на 

училищния транспорт, увеличаване на достъпа 

до стипендии и по-голяма помощ при 

кандидатстване за програми за мобилност (вж. 

проявата). 

 

 

Насърчаване на 
общата идентичност 
на ЕС 

Що се отнася до темата за европейската 

идентичност, един от най-обсъжданите въпроси е 

изучаването на езици.  

Изхождайки от понятието „езиково образование“ 

като средство за насърчаване на междукултурния 

обмен и като начин за изграждане на общата 

идентичност на ЕС, няколко участници 

подчертават необходимостта от преодоляване на 

едноезичното образование и призовават за 

признаване на разнородния и многоезичен 

характер на Европа като ресурс (вж. примерната 

идея). По подобен начин в рамките на панелна 

дискусия в Берлин бяха разгледани многоезичието 

на Европа и начините за признаването и 

насърчаването му (вж. проявата). Друг участник, 

който се застъпва за многоезичието, призовава за 

по-голяма подкрепа за преподаването на 

малцинствените езици в училище (вж. идеята). 

Един участник предлага въвеждането на 

финансирани от ЕС ваучери за пътуване с цел 

езиков обмен. (вж. идеята). 

Според много участници създаването на общ 

европейски език се възприема като средство, 

което би могло да насърчи европейската 

интеграция (вж. примерната идея). Този въпрос 

беше широко обсъден и в рамките на темата 

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

разгледа различните предимства и недостатъци 

на такъв общ европейски език и различните 

възможни езици, сред които есперанто (вж. идеята 

и идеята, и двете силно одобрявани), латински (вж. 

примерната идея) или английски (вж. примерната 

идея). Разговорът по-специално за есперанто 

предизвика известен интерес онлайн, отразявайки 

активността на дебата около един неутрален език 

за всички държави от ЕС (вж. проявата). 

Друга идея сред най-подкрепяните се отнася до 

създаването на европейски обществен радио- и 

телевизионен оператор (вж. идеята). Няколко идеи 

са свързани със създаването на повече медийни 

портали на ЕС (телевизия, радио и социални 

медии) за по-успешно ангажиране на европейските 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/153649?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/146026?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/149260?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=bg
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граждани по въпроси и проблеми на ЕС, като 

крайната цел е укрепване на европейската 

идентичност и основните ценности (вж. 

примерната идея). Много участници развиват и 

идеята за насърчаване на разпространението на 

европейски медийни продукции, например чрез 

създаване на общ медиен пазар на ЕС (вж. 

примерната идея). Една от идеите е да се създаде 

специална медийна платформа на ЕС, пригодена 

за изучаване на езици (вж. идеята). 

Подгрупа от идеи е свързана с образованието, 

където участниците предлагат във всички средни 

европейски училища да се въведе задължителен 

курс за историята и институциите на ЕС като 

инструмент за изграждане на интерес и чувство на 

съпричастност сред по-младите поколения към ЕС 

и така да се засили процесът на изграждане на 

идентичност на ЕС (вж. примерната идея). 

Познаването на европейската история се 

възприема като ключово и от друг участник, който 

предлага да стартира европейско проучване за 

измерване на историческото съзнание на младите 

хора (вж. идеята), докато друг подкрепя идеята за 

създаване на официален учебник по европейска 

история (вж. идеята). 

Наличието на училищни прояви, свързани с ЕС, се 

счита за ключово от много участници (вж. 

примерната идея), като един от тях предлага да 

има учител, отговарящ за координирането на 

свързаните с ЕС прояви и програми (вж. идеята). 

Много идеи, свързани с насърчаването на обща 

европейска идентичност, предлагат различни 

форми на обмен или побратимяване между 

училища в различни държави членки с цел 

насърчаване на приятелството през границите на 

държавите членки (вж. идеята). Една идея 

предлага да се насърчи изучаването на 

европейската история в учебните програми, 

включително историята на всяка отделна 

европейска държава (вж. идеята). 

По подтемата в спорта във връзка с 

насърчаването на обща идентичност на ЕС се 

обсъжда организирането на повече 

транснационални, междуевропейски спортни 

прояви (вж. примерната идея) и възможността за 

сформиране на европейски спортен отбор, който 

да може да участва в международни състезания 

(вж. примерната идея). Освен това беше изтъкнато 

значението на общите символи на ЕС във връзка 

със създаването на обща идентичност на ЕС, сред 

които беше идеята знамето на ЕС да присъства 

върху спортното оборудване и екипите на 

спортистите от държавите — членки на ЕС (вж. 

идеята). 

Друга идея, която е по-подкрепена и широко 

спомената и в други теми, се застъпва за 

създаването на европейски официален празник на 

9 май с цел насърчаване на общ европейски дух 

(вж. примерната идея). 

Популяризирането на европейската култура, като 

например музиката на различни европейски езици, 

се споменава от един участник, който настоява 

радиото да излъчва поне 20 % неанглийска музика 

(вж. идеята). 

Храната се разглежда и като начин за изграждане 

на мостове между европейските държави и 

култури (вж. идеята), което кара един участник да 

предложи да се създаде финансирано от ЕС 

приложение за европейски готварски рецепти (вж. 

идеята). 

 

 

 

 

Мобилност в 
рамките на ЕС 

Темата за мобилността в рамките на ЕС генерира 

относително голям брой мнения. В тях се 

съдържат както идеи за подобряване на 

съществуващите програми за мобилност, така и 

нови първоначални предложения. 

Някои участници предлагат да се създаде онлайн 

портал под егидата на ЕС за кандидатстване във 

висши учебни заведения в ЕС. Този портал би 

могъл също така да позволи на бъдещите студенти 

да кандидатстват едновременно за различни 
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427?locale=bg
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програми в рамките на Европейския съюз (вж. 

примерната идея).  

Друга подтема, повдигната от няколко участници, 

се отнася до разширяването на обхвата на 

програмата „Еразъм“, за да се включат млади 

хора, които не учат в университет, например чрез 

обхващане на учениците от средните училища, 

включително обучаващите се в рамките на 

професионалното образование. Това би дало 

възможност на онези, които не са завършили 

висше образование, да живеят в чужбина, да 

обменят добри практики, да научат нови езици, да 

се запознаят с нови култури и да разширят своите 

умения като цяло (вж. примерната идея). 

Освен това участниците подчертаха 

необходимостта програмата „Еразъм“ да стане по-

приобщаваща за студентите с ниски доходи. Една 

от идеите е да се подобри адаптирането на 

стипендиите по програмата „Еразъм“ към 

жизнения стандарт във всяка държава (вж. 

идеята). В това отношение един участник предлага 

на университета в държавата на местоназначение 

да бъде възложена задачата да отпуска стипендии 

по програмата „Еразъм“, така че студентите да 

могат да кандидатстват директно в предпочитания 

от тях университет в държавата на 

местоназначение вместо от университета в 

родината си (вж. идеята). 

Желанието за подобряване на сегашната форма 

на програмата подчертава осъзнаването на 

значението на програмите за образователна 

мобилност. Това се доказва и от провеждането на 

различни прояви, свързани с тази тема и с двете 

идеи, посочени по-горе (вж. проявата). 

Един участник призовава студентите от 

Обединеното кралство да бъдат реинтегрирани в 

програмата „Еразъм+“ (вж. идеята). 

Като цяло често се появяват отново идеи, 

засягащи достъпността и приобщаващия характер 

на програмата „Еразъм“. Например последните 

мнения предлагат програмата „Еразъм“ да 

обхване и други категории обучение, като 

например в сферата на селското стопанство и 

занаятите (вж. идеята). 

Друга приоритетна област е инициативата 

DiscoverEU. Някои участници предлагат 

инициативата DiscoverEU да се разшири и да 

обхване всички млади европейци от 18-годишна 

възраст нагоре (вж. примерната идея). 

Накрая една идея за академичната мобилност 

засяга ратифицирането на договора за 

Лисабонската конвенция за признаване на 

квалификациите, за да се улесни 

професионалната и академичната мобилност в 

Гърция (вж. идеята). 

Една уникална идея относно мобилността, 

вероятно дошла от държави извън ЕС, се отнася 

до създаването на европейска схема за стипендии 

„Студенти в риск“ за студенти, които са обект на 

наказателно преследване в собствената си 

държава с цел защита на академичната свобода 

(вж. идеята). 

 

Ориентирано към 
бъдещето 
образование 

Много идеи показват необходимостта от 

преосмисляне на образованието в настоящата 

цифровизирана епоха, особено след като 

пандемията от COVID-19 промени практиките на 

преподаване в училищата и университетите. 

Според много участници преосмислянето на 

образованието в ерата на цифровите технологии е 

предпоставка за модернизацията и бъдещата 

конкурентоспособност на Европа в световен 

мащаб (вж. примерната идея).  

За да се улесни достъпът до образование, 

участниците предлагат да има цифрови учебни 

удостоверения и научноизследователски 

материали, както и единно хранилище на всички 

академични ресурси или единна европейска 

цифрова платформа, отворена за всички 

акредитирани висши учебни заведения в ЕС (вж. 

идеята). Този призив върви ръка за ръка с 

необходимостта от насърчаване на ИКТ в 

училищата и университетите, включително чрез 
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субсидиране на училищата за закупуване на 

хардуер (вж. примерната идея). 

Във връзка с въпроса за подходящото оборудване 

и пространства за образование, едно 

предложение, което беше силно подкрепено от 

ползвателите на платформата, е съсредоточено 

върху Европейския план за образование. Това би 

била „европейска стратегия, насочена към 

подпомагане на преките инвестиции в 

образователна инфраструктура и подобряване на 

достъпността, свързаността и качеството на 

образованието и ученето през целия живот“ (вж. 

идеята). Съгласно друга силно подкрепяна идея се 

предлага да се създаде право на учене и обучение 

през целия живот (вж. идеята). 

Насърчаването на „меките“ умения, и по-

специално на творческата дейност, често се 

възприема от участниците като друга ключова 

стъпка в изграждането на критично мислене у 

учениците от ЕС и укрепването на техните 

глобални ценности, особено в ранна възраст (вж. 

примерната идея). 

Използването на приобщаващи образователни 

методи и в по-общ план насърчаването на 

многообразието в образованието се счита за 

важна цел за бъдещето на образованието в ЕС 

(вж. идеята). Това отразява и идеите относно 

необходимостта от борба с убийствата на жени 

(вж. идеята) и антисемитизма чрез образование 

(вж. идеята). 

Една подгрупа от идеи разглежда необходимостта 

от реформиране на образователните практики, за 

да израстват възрастни хора, които могат да бъдат 

активни граждани на ЕС. Наред с обмена и 

образованието за ЕС, както беше обсъдено по-

горе, тази подтема включва идеи, в които се 

обсъжда необходимостта от насърчаване на 

активното социално участие на младите ученици в 

училищата (вж. идеята) или от натрупване на 

междукултурни умения, например с повече 

практики за изучаване на чужди езици (вж. идеята). 

По време на редица прояви беше проучена 

свързана идея, а именно многообразието от езици 

и ролята, която тяхното медийно представяне 

може да има за улесняване на ученето и 

създаването на обща европейска идентичност (вж. 

примерната проява). 

Група участници насочи вниманието към 

необходимостта от преосмисляне на настоящата 

образователна система, за да се подготвят 

младите хора за бъдещия свят. Участниците 

призовават за образование в областта на 

икономиката и финансите (вж. идеята) и 

изменението на климата (вж. примерната идея), 

включително създаването на Европейски корпус 

за климата (вж. идеята). Освен това те призовават 

за механизми за подобряване на уменията на 

младите хора в областта на науките, технологиите, 

инженерството и математиката (НТИМ), например 

чрез общоевропейска програма за основни умения 

в областта на НТИМ (вж. идеята). Освен това, 

както беше посочено в темата за цифровата 

трансформация, участниците призовават младите 

хора да бъдат обучени в областта на цифровото 

благосъстояние (вж. примерната идея). Въпросът 

за цифровото благосъстояние може да попадне и 

в обхвата на по-общия призив за увеличаване на 

подкрепата за психичното здраве в училищата (вж. 

идеята). 

В идеята за ориентирано към бъдещето 

образование, предложена от някои участници, 

учебните програми са гъвкави (вж. идеята) и 

училищата подкрепят сдруженията на учениците и 

дейностите за обучението им, за да могат те да 

станат самостоятелни възрастни (вж. идеята). В 

това отношение предложението за увеличаване на 

влиянието на организациите на гражданското 

общество в училищата може да върви ръка за ръка 

с тази основана на участието концепция за 

училището (вж. идеята). На това становище 

съответства и идеята за насърчаване на 

практикуването на спорт и увеличаване на 

спортните занятия в училище (вж. идеята). Други 

участници подкрепят идеята за оценяване на 

учителите, в идеалния случай по координиран 

начин от Европейския съюз (вж. идеята). 

Част от идеите са свързани и с хармонизирането 

на (професионалното) образование с 

професионалния свят (вж. примерната идея) и 

необходимостта от насърчаване на 

предприемачески умения в образованието (вж. 

идеята). Някои идеи, добавени в платформата, са 

съсредоточени върху обучението по иновации и 

предприемачество (вж. примерната идея) и върху 

необходимостта от по-добро признаване на 
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информалното учене (вж. примерната идея). В 

това отношение друго предложение включва 

въвеждането на задължителна професионална 

ориентация за оценяване на талантите и 

интересите на учениците на ранен етап от техния 

училищен курс (вж. идеята). 

Друга тема, която се появи след 

разпространението на онлайн обучението по 

време на пандемията, е домашното образование. 

Един участник призовава за признаване на 

домашното образование във всички страни от ЕС 

(вж. идеята). 

Един участник лансира идеята за въвеждане на 

стандартен изпит в края на обучението, който да 

бъде общ за всички държави от ЕС (вж. идеята). 

Несигурност на 
работното място и 
безработица сред 
младите хора 

Младежката заетост е повтаряща се тема на 

платформата, понеже тя е тясно свързана и с 

образованието и обучението. Много идеи за 

обсъждане на образователните програми са 

съсредоточени и върху пригодността за заетост и 

прехода към пазара на труда (вж. примерната 

идея). Въпреки това, що се отнася до младите 

хора, въпросът за безработицата и за незаетите с 

работа, учене или обучение младежи (NEET), 

също се разглежда като ключов от участниците, 

като някои от идеите, свързани с това, са силно 

подкрепяни (вж. примерната идея). Темата за 

несигурността на работното място за младите 

хора се обсъжда от множество участници, които 

призовават за подкрепа на младите хора в 

несигурни условия на труд чрез качествени 

работни места, справедливо възнаграждение и 

достъп до социална закрила (вж. идеята и идеята). 

Във връзка с несигурната заетост един респондент 

иска ЕС да премахне неплатените стажове (вж. 

идеята). Други предлагат да се разширят някои 

гаранции и форми на подкрепа за заетостта, 

предназначени за младите хора (вж. идеята), или 

дори да се прилагат стандарти за качество, които 

да са задължителни за всички работни места, 

създадени в рамките на европейските и 

националните планове за възстановяване (вж. 

идеята). Някои участници обръщат специално 

внимание на онези държави членки, които са по-

силно засегнати от младежката безработица, като 

например средиземноморските (вж. идеята). 

Една проява в Литва беше посветена на 

многобройните предизвикателства, пред които са 

изправени младите хора в периода след 

пандемията, включително безработицата. На 

проявата беше обсъдено дали Стратегическата 

програма на Европейския съвет за периода 2019—

2024 г. отчита изцяло специфичните проблеми на 

младите хора (вж. проявата). 

Европейско 
наследство 

Сравнително малко мнения призовават за защита 

и честване на европейската култура и наследство, 

например чрез определяне на комисар за 

културата на ЕС (вж. идеята), и като цяло за 

повече инвестиции за опазване на общото 

културно наследство на ЕС. Има и призиви за 

опазване на традициите, изразени по-специално 

от малцинствените групи (вж. проявата), както и на 

религиозното културно наследство (вж. идеята). 

В по-общ план беше предложено създаването на 

виртуална библиотека, свързана с библиотеките 

на различни държави — членки на ЕС, с цел 

редките книги и произведения на изкуството да 

станат по-широко достъпни за всички граждани на 

ЕС (вж. идеята). 
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479?locale=bg
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Достъп до 
образование и 
култура 

Темата за достъпа до образование е често 

споменавана. В нея са засегнати различните 

видове неравенства по отношение на достъпа, 

както и различните образователни равнища, със 

специален акцент върху висшето образование. 

Въпреки че идеите, свързани с тази тема, се 

обсъждат сравнително по-рядко, някои участници 

приветстваха предложението достъпът до 

образование да стане безплатен за всички (вж. 

идеята). 

Преходът между средното и висшето образование 

се счита за ключов от участниците. В това 

отношение има множество призиви в подкрепа на 

студентите в този решаващ преход (вж. 

примерната идея), включително чрез подобрени 

университетски програми за ориентиране (вж. 

идеята). Някои категории са особено 

необлагодетелствани, когато става въпрос за 

достъп до висше образование. В това отношение 

има призиви за подкрепа на етническите 

малцинства и хората с увреждания при достъпа до 

висше образование (вж. идеята). Други участници 

са наясно, че други пречки пред образованието 

могат да бъдат от географско или икономическо 

естество. За тяхното преодоляване множество 

участници призовават да има по-големи 

образователни ресурси в селските райони (вж. 

примерната идея), а някои предлагат да се 

въведат различни видове социални помощи, 

финансирани от ЕС, за да се гарантира 

финансовата автономност на студентите (вж. 

примерната идея). 

Неравенствата по отношение на достъпа засягат 

не само висшето образование, но и културните 

обекти и музеите. Ето защо един участник 

призовава за улесняване на достъпа до музеите за 

хората с увреждания (вж. идеята). Това беше и 

темата на кампанията „Всички имаме нужда от 

театър“ (вж. проявата), посветена специално на 

достъпността на театрите за хората с увреждания. 

Друго предложение се отнася до въвеждането на 

пропуск за музеите на ЕС, за да станат по-

достъпни (вж. идеята). Тази идея намира 

отражение в представената от много участници 

идея за въвеждане на културни пропуски или 

ваучери (вж. примерната идея). Целта на друга 

идея вместо това е въпросът да бъде разгледан в 

по-широка перспектива, като се предлага да се 

увеличи публичното финансиране за културата и 

по този начин да се намали зависимостта ѝ от 

частни средства (вж. идеята). 

Както изтъква един участник, особено 

неблагоприятно е положението на бившите 

затворници. Въпреки че са изтърпели присъдите 

си, много бивши затворници се връщат трудно към 

нормален социален живот, което увеличава риска 

отново да се превърнат в нарушители. Поради 

това образованието и обучението в затворите са 

особено важни (вж. идеята). 

Като начин за повишаване на осведомеността по 

тези въпроси един участник популяризира идеята 

за създаване на Ден на равните възможности на 

европейско равнище (вж. идеята). 

Специалисти в 
творческия и 
академичния 

сектор 

Както вече беше споменато, въпросът за 

несигурността на работата, по-специално за 

младите хора, предизвика значително внимание от 

страна на участниците на платформата. 

Творческият сектор е особено засегнат от 

несигурната заетост. 

Въздействието на пандемията от COVID-19 върху 

условията на труд на културните дейци, както и на 

творческите общности, доведе до сериозен 

размисъл относно техния статут и ролята на 

институциите на ЕС за осигуряването на правна 

рамка, която би подобрила несигурността в 

сектора (вж. примерната идея). Един участник 

отправя искане към ЕС да подкрепи творческия 

сектор, за да се гарантира справедливо 

възнаграждение за творците (вж. идеята). Според 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859?locale=bg
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друго мнение средствата от фонда за 

възстановяване следва да се използват за 

финансиране на сектора на културата, и по-

специално на сектора на книгоиздаването (вж. 

идеята), а друг участник изрично изисква 

увеличаване на финансовата подкрепа за 

танцовите школи (вж. идеята). 

Професионализацията на работещите в сферата 

на културата беше основна тема на дискусиите по 

време на няколко прояви за културата, 

организирани в цяла Европа (вж. примерната 

проява). Един участник предлага ЕС да признае 

статута на хората на изкуството, което би улеснило 

и културния обмен (вж. идеята). 

Други препоръки по отношение на творческата 

сфера се отнасят както до подкрепата за 

организации, които работят на местно равнище, 

така и до създаването на интегрирана система за 

национално и регионално съфинансиране, която 

би допринесла за по-голямо международно 

културно сътрудничество (вж. примерната идея).  

Академичните специалисти и изследователите са 

друга професионална категория, която е силно 

засегната от несигурността на работата. Една 

идея предлага да се промени начинът, по който се 

разпределят безвъзмездните средства за научни 

изследвания, така че те да станат по-подходящи за 

междусекторни научни изследвания (вж. идеята).  

 

Приобщаване в 
спорта 

Идеите, свързани със спорта, особено когато той 

се обсъжда като тема сама по себе си, заемат по-

малко място на платформата. Темата за спорта 

обаче беше обсъдена от множество участници. 

Както вече беше споменато, много участници се 

застъпват за европейски спортен отбор, а други 

призовават за повече спортни занимания в 

училищата, но темата за спорта често се 

споменава и във връзка с други теми, като 

например приобщаването. Участниците поставят 

под въпрос способността на спорта да бъде 

приобщаващ (вж. примерната идея) и предлагат 

идеи за подобряване на приобщаването в спорта 

(вж. примерната идея). В едно мнение се отправя 

искане към ЕС да гарантира равенството между 

половете в спорта, включително чрез създаването 

на специален европейски орган (вж. идеята). На 

среща, организирана от Europa Press, участниците 

обсъдиха въпроса дали спортната мода е 

сексистска. Друг участник недоволстваше срещу 

голямото разнообразие от университетски 

системи за данъчно облагане в ЕС, в някои случаи 

доста високо, и призова за справедливо 

университетско данъчно облагане (вж. идеята). 

Друг често споменаван аспект на спорта е 

неравностойното обществено познание за по-

малко масовите спортове (вж. примерната идея). В 

това отношение според една идея институциите 

следва да се намесят, за да подкрепят по-малко 

практикуваните спортове (вж. идеята). 

На проява в Германия с участници, които са 

предимно членове на спортни клубове, беше 

обсъдено как спортът може да допринесе за 

действията в областта на климата и бяха 

споделени примери за добри практики (вж. 

проявата).  

 

Нови идеи през 
изминалия период 
(21.2.2022 г.—9.5.2022 г.) 
Не са добавяни нови теми или подтеми при 

последните мнения.  

От гледна точка на идеите бяха направени 

няколко предложения, свързани с темата за 

ориентирано към бъдещето образование, като 

модернизирането на училищните учебни 

програми (вж. примера за идея) или реформата 

и хармонизирането на различни образователни 

системи (вж. примера за идея). Установяването 

на схеми за обучение на учители също беше 

предложено, като участниците в една проява в 

Италия подчертаха необходимостта от 

обучение на учителите за възможностите, 

предлагани от ЕС (вж. идеята и проявата). 

Темата за психичното здраве също беше 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278423?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294230?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/292315?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278521?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/145135?locale=bg
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повдигната, като един участник предложи 

безплатна психологическа помощ в училищата 

(вж. идеята). 

Друга тема, която се появява често, е свързана 

с насърчаването на обща идентичност на ЕС 

(вж. примера за идея). Както беше посочено по-

рано, участниците смятат, че програмите за 

обмен играят ключова роля за насърчаване на 

многообразието и увеличаване на доверието на 

хората в ЕС (вж. идеята). 

Голям брой идеи бяха свързани с мобилността 

в рамките на ЕС, като участниците призоваха за 

разширяване на инициативите за обмен (вж. 

примера за идея).  

В младежки дебат, организиран в Неапол от 

Europe Direct, бяха генерирани редица идеи по 

темата за образованието, като например 

необходимостта от създаване на обща 

европейска образователна система, с 

признаване на академичните квалификации 

между различните държави от ЕС, посочена 

като ключова стъпка в тази посока (вж. идеята). 

При друго предложение беше изразена 

необходимостта от увеличаване на достъпа до 

висше образование и култура (вж. идеята).  

По темата за младежта мненията бяха свързани 

с проблемите на младежката заетост, като този 

въпрос се разглежда и в други теми. Освен това 

един участник се застъпва за укрепване на 

ролята на младите хора в медиите, за да се 

гарантират справедливо представяне и по-

малко стереотипно, негативно отразяване (вж. 

идея). 

Значението на спорта и развлекателните 

дейности също беше подчертано от много 

участници, които наблегнаха върху ключовата 

роля на спортното образование, но също и 

върху общоевропейските дейности, свързани с 

това (вж. примера за идея за спортно 

образование).  

По-рядко бяха споменавани идеи, свързани с 

творчески и академични професионалисти, 

както и а подкрепа за трансгранични академични 

изследвания и сътрудничество в науката (вж. 

примера за идея). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/314769?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/284298?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312480?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/275914?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278356?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278488?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312084?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294559?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278455?locale=bg
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Фигура 25 — Карта на идеите по темата „Образование, култура, младеж и спорт“, първа част 
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ПРИЛОЖЕНИЕ І: Списък 
на най-одобряваните и 
коментирани 
понастоящем идеи по 
теми 
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Най-одобрявани и коментирани идеи по теми 
(19.4.2021 г.—9.5.2022 г.) 

 

В настоящото приложение са представени най-одобряваните и коментирани идеи по всяка тема към 9 май 

2022 г., включително предложенията, направени от отделни лица, както и идеите, популяризирани от 

организациите. Приложението включва и посочените идеи в раздел „Други идеи“; В останалата част на 

доклада идеите по този раздел са включени в една от споменатите по-горе девет теми или в няколко теми, 

когато става дума за междусекторни въпроси. Целта на настоящото приложение е да отрази високата степен 

на интерес или дебат по някои идеи на платформата. 

Моля, имайте предвид, че одобренията са подобни на „харесвам/подкрепям“ в социалните медии. Те 

показват интереса на участниците към дадена идея и общото им одобрение, но не дават указания за 

евентуално противопоставяне на идеята. Поради това броят на одобренията не е показател за цялостната 

подкрепа за идеята, а само един от многото аспекти, които се вземат под внимание при анализа на 

изпратените на платформата мнения. Коментарите могат да бъдат в широк диапазон — от неутрални до 

одобрителни или силно неодобрителни. За повече информация относно анализа на мненията на 

платформата вж. приложение II. 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Изменение на климата и 
околна среда 

Идея: Справедлив преход 
(вж. идеята) 

Одобрения: 477 

Коментари: 19 

Идея: Насърчаване на 
ядрената енергия там, където 
не може да се използва 
енергия от възобновяеми 
източници (преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 120 

Коментари: 162 

Идея: Спиране на всички 
субсидии за изкопаеми 
горива (преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 326 

Коментари: 28 

Идея: Подобряване на 
опазването на природата, 
околната среда, 
биологичното разнообразие 
и човешкото здраве при 
изграждането на промишлени 
вятърни електроцентрали в 
Европа (вж. идеята) 

Одобрения: 36 

Коментари: 96 

Идея: Превръщане на 
европейската железопътна 
мрежа в по-достъпна и 
препоръчителна като 
заместител на връзките в 
рамките на ЕС (вж. идеята) 

Идея: Поставяне на ядрената 
енергия в центъра на 
екологичната трансформация 
(вж. идеята) 

Одобрения: 37 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985?locale=bg
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Одобрения: 240 

Коментари: 35 

Коментари: 79 

Идея: Euro Trainscanner 
(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 203 

Коментари: 63 

 

Идея: Намаляване на 
замърсяването на околната 
среда чрез имиграционна 
политика (вж. идеята) 

Одобрения: 8 

Коментари: 74 

 

Идея: Забрана на риболова 
на жива стръв в рамките на 
ЕС (вж. идеята) 

Одобрения: 177 

Коментари: 23 

 

Идея: Euro Trainscanner 
(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 203 

Коментари: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=bg
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

Здравеопазване Идея: Технологии за 
основаващо се на науката 
дълголетие в добро здраве: 
развитие и достъп (вж. 
идеята) 

Одобрения: 603 

Коментари: 83 

 

Идея: Край на преминаването 
към лятно часово време: 
Приемане на астрономически 
вярното време и по избор 
възможност за преместване 
на работното време с 1 час 
по-рано (вж. идеята) 

Одобрения: 41 

Коментари: 131 

 

Идея: Равен достъп до 
висококачествени 
обществени услуги на 
достъпни цени, включително 
здравеопазване (вж. идеята)  

Одобрения: 462 

Коментари: 17 

 

Идея: Технологии за 
основаващо се на науката 
дълголетие в добро здраве: 
развитие и достъп (вж. 
идеята) 

Одобрения: 603 

Коментари: 83 

 

Идея: Изследване на 
миалгичния енцефаломиелит 
(ME/CFS) (вж. идеята) 

Одобрения: 217 

Коментари: 5 

 

Идея: По-ефективна помощ 
благодарение на общ език: 
есперанто (преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 43 

Коментари: 36 

 

Идея: Фокус върху научните 
изследвания за борба със 
стареенето и за дълголетие 
(вж. идеята) 

Одобрения: 168 

Коментари: 32 

 

Идея: Многоезичието в 
болниците: медицинският 
персонал трябва да изучава 
международния език 
есперанто (преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 22 

Коментари: 35 

 

Идея: Промяна на Договора с 
цел укрепване на 
правомощията на ЕС в 
областта на 
здравеопазването (вж. 
идеята) 

Одобрения: 117 

Коментари: 7 

 

Идея: Фокус върху научните 

изследвания за борба със 

стареенето и за дълголетие 

(вж. идеята) 

Одобрения: 168 

Коментари: 32 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=bg
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

По-силна икономика, 
социална справедливост и 
работни места 

Идея: Превръщане на 
бюджета на ЕС в услуга на 
европейците: фискален съюз 
(вж. идеята) 

Одобрения: 581 

Коментари: 33 

 

Идея: Безусловни базови 
доходи в целия ЕС, които 
гарантират материалното 
съществуване и 
възможността на всяко лице 
да бъде част от обществото 
(вж. идеята) 

Одобрения: 319 

Коментари: 127 

 

Идея: Нов икономически 
модел и управление на ЕС 
(вж. идеята) 

Одобрения: 561 

Коментари: 34 

 

Идея: Колко средства ще 
спести есперанто на 
Европейския съюз? (вж. 
идеята) 

Одобрения: 79 

Коментари: 85 

 

Идея: Европейският стълб на 
социалните права за 
социална пазарна икономика 
(вж. идеята) 

Одобрения: 557 

Коментари: 37 

 

Идея: Безусловен базов 
доход (преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 77 

Коментари: 83 

 

Идея: Обновен социален 
договор за Европа за 
справедливо 
възстановяване (вж. идеята) 

Одобрения: 528 

Коментари: 32 

 

Идея: Социален протокол в 
Договорите за спиране на 
дъмпинга на заплатите и 
условията (вж. идеята) 

Одобрения: 329 

Коментари: 66 

 

Идея: Социален протокол в 
Договорите за спиране на 
дъмпинга на заплатите и 
условията (вж. идеята) 

Одобрения: 329 

Коментари: 66 

 

Идея: Подемане на борба с 
данъчните убежища във и 
извън ЕС (вж. идеята) 

Одобрения: 269 

Коментари: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=bg
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

ЕС в света Идея: ЕКП призовава за 
реформа на търговската и 
инвестиционната политика на 
ЕС и за възобновяване на 
глобалното многостранно 
сътрудничество (вж. идеята) 

Одобрения: 463 

Коментари: 17 

 

Идея: Създаване на 
европейска армия (вж. идеята) 

Одобрения: 441 

Коментари: 204 

 

Идея: Създаване на 
европейска армия (вж. идеята) 

Одобрения: 441 

Коментари: 204 

 

Идея: Интернет порталът 
„Европейски съюз — новини“ 
следва също така да 
информира на световния 
спомагателен език есперанто 
(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 40 

Коментари: 64 

 

Идея: Действащи като едно 
цяло: ЕС като глобален 
фактор (вж. идеята) 

Одобрения: 301 

Коментари: 25 

 

Идея: Обединяването на 
Европа: Разширяването на ЕС 
трябва да продължи (вж. 
идеята) 

Одобрения: 230 

Коментари: 61 

 

Идея: Външната политика на 
равнище ЕС, основана на 
абсолютно мнозинство, а не 
на единодушие (преведено) 
(вж. идеята) 

Одобрения: 258 

Коментари: 51 

 

Идея: Външната политика на 
равнище ЕС, основана на 
абсолютно мнозинство, а не 
на единодушие (преведено) 
(вж. идеята) 

Одобрения: 258 

Коментари: 51 

 

Обединяването на Европа: 
Разширяването на ЕС трябва 
да продължи (вж. идеята) 

Одобрения: 230 

Коментари: 61 

 

Идея: Интегриране на 
въоръжените сили на 
държавите членки на 
европейско равнище (вж. 
идеята) 

Одобрения: 22 

Коментари: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175?locale=bg
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

Ценности и права, 
върховенство на закона, 
сигурност 

Идея: 10 милиона гласа: 
каталонският да стане 
официален език на ЕС (вж. 
идеята) 

Одобрения: 923 

Коментари: 119 

 

Идея: Защита на уязвимия 
човешки живот: ценност на 
Европа (вж. идеята) 

Одобрения: 244 

Коментари: 190 

 

Идея: Не на двойните 
стандарти в защитата на 
демокрацията и 
върховенството на закона 
(вж. идеята) 

Одобрения: 628 

Коментари: 48 

 

Идея: Създаване на обща 
европейска армия (вж. идеята) 

Одобрения: 68 

Коментари: 183 

 

Идея: Засилено прилагане на 
правните инструменти в 
областта на правата на 
човека (вж. идеята) 

Одобрения: 480 

Коментари: 14 

 

Идея: Синдром на Даун: 
искаме повече... (вж. идеята) 

Одобрения: 82 

Коментари: 142 

 

Идея: Равенство между 
половете (вж. идеята) 

Одобрения: 468 

Коментари: 21 

 

Идея: Защита на основните 
ни ценности:основна ценност 
механизъм за демокрацията, 
върховенството на закона и 
основните права (вж. идеята) 

Одобрения: 257 

Коментари: 116 

 

Идея: Защита на основните 
ни ценности:основна ценност 
механизъм за демокрацията, 
върховенството на закона и 
основните права (вж. идеята) 

Одобрения: 257 

Коментари: 116 

 

Идея: Признаване на 
есперанто като един от 
културните езици на 
гражданите на ЕС. (вж. идеята) 

Одобрения: 223 

Коментари: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?locale=bg
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

Цифрова трансформация Идея: Справедлива 
цифровизация (вж. идеята) 

Одобрения: 494 

Коментари: 43 

 

Идея: EU-CAP = Европейска 
платформа за гражданска 
осведоменост (вж. идеята) 

Одобрения: 1 

Коментари: 81 

 

Идея: Публична подкрепа за 
софтуер и хардуер с отворен 
код (преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 153 

Коментари: 9 

 

Идея: Забрана на 
криптовалутите (вж. идеята) 

Одобрения: 14 

Коментари: 53 

 

Идея: Към етичен ИИ: 
насърчаване на дебата и 
избягване на неравенствата 
(вж. идеята) 

Одобрения: 125 

Коментари: 6 

 

Идея: Популяризиране на 
радио и телевизионни 
програми, които предоставят 
информация и на световния 
спомагателен език есперанто 
чрез цифров канал за 
разпространение (DAB+ или 
DVB-T2)(преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 26 

Коментари: 47 

 

Идея: Производство на 
чипове в Европа (преведено) 
(вж. идеята) 

Одобрения: 120 

Коментари: 34 

 

Идея: Универсален доход за 
лицата, които поддържат 
отворен код (вж. идеята) 

Одобрения: 59 

Коментари: 43 

 

Идея: ОРЗД: отказът за 
събиране на лични данни 
следва да стане поне толкова 
лесен, колкото даването на 
съгласие Одобрения: 105 
Коментари: 5 

Идея: Справедлива 
цифровизация (вж. идеята) 

Одобрения: 494 

Коментари: 43 

 

 

 Най-одобрявани Най-коментирани 

Европейска демокрация Идея: За изясняващ 
механизъм относно правото 
на самоопределение (вж. 
идеята) 

Одобрения: 1009 

Идея: За изясняващ 
механизъм относно правото 
на самоопределение (вж. 
идеята) 

Одобрения: 1009 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=bg
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=bg
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Коментари: 211 

 

Коментари: 211 

 

Идея: По-силни заедно: 
демократична европейска 
федерация (вж. идеята) 

Одобрения: 946 

Коментари: 184 

 

Идея: Нужен ни е общ 
европейски език (вж. идеята) 

Одобрения: 121 

Коментари: 191 

 

Идея: Премахване на ветото в 
Съвета! (Петиция до 
представителите на 
Конференцията) (вж. идеята) 

Одобрения: 784 

Коментари: 88 

 

Идея: По-силни заедно: 
демократична европейска 
федерация (вж. идеята) 

Одобрения: 946 

Коментари: 184 

 

Идея: План за реформи за 
европейска демокрация на 
гражданите (вж. идеята) 

Одобрения: 613 

Коментари: 62 

 

Идея: Пряко избиране на 
президента на Европейския 
съюз (вж. идеята) 

Одобрения: 222 

Коментари: 114 

 

Идея: Не може да има 
истинска европейска 
демокрация без автономни 
фискални правомощия на ЕС 
(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 588 

Коментари: 38 

Идея: По-добри езикови 
умения — по-добра 
демокрация. Английски и 
есперанто! (вж. идеята) 

Одобрения: 180 

Коментари: 110 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420?locale=bg
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

Миграция Идея: Обща политика в 
областта на миграцията и 
убежището, основана на 
зачитането на правата и 
равното третиране (вж. идеята) 

Одобрения: 484 

Коментари: 56 

 

Идея: Премахване на 
имиграцията от държави, 
които са извън Европа или 
не са сред най-богатите в 
света (вж. идеята) 

Одобрения: 135 

Коментари: 139 

 

Идея: Премахване на 
имиграцията от държави, 
които са извън Европа или не 
са сред най-богатите в света 
(вж. идеята) 

Одобрения: 135 

Коментари: 139 

 

Идея: Извеждане на лица, 
търсещи убежище/мигранти, 
които нямат разрешение
 (преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 45 

Коментари: 91 

 

Идея: Няма граници за 
човечеството: единна 
имиграционна политика (вж. 
идеята) 

Одобрения: 90 

Коментари: 12 

 

Идея: Миграция и интеграция 
(вж. идеята) 

Одобрения: 76 

Коментари: 71 

 

Идея: Експулсиране от ЕС 
(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 90 

Коментари: 40 

 

Идея: Преподаване на 
националния език чрез 
есперанто: популяризиране 
на организации, които се 
занимават с това 
(преведени) (вж. идеята) 

Одобрения: 28 

Коментари: 59 

 

Идея: Миграция и интеграция 
(вж. идеята) 

Одобрения: 77 

Коментари: 71 

 

Идея: Обща политика в 
областта на миграцията и 
убежището, основана на 
зачитането на правата и 
равното третиране (вж. 
идеята) 

Одобрения: 484 

Коментари: 56 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=bg
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

Образование, младеж, 
култура и спорт 

Идея: ЕС се нуждае от по-
добро езиково обучение (вж. 
идеята) 

Одобрения: 729 

Коментари: 157 

 

Идея: ЕС се нуждае от по-
добро езиково обучение (вж. 
идеята) 

Одобрения: 729 

Коментари: 157 

 

Идея: Младеж. ЕС не може да 
финансира несигурността 
(вж. идеята) 

Одобрения: 477 

Коментари: 20 

 

Идея: По-щастливи 
изучаващи езици, по-успешни 
преподаватели по езици 
(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 141 

Коментари: 98 

 

Идея: Ученето през целия 
живот и правото на обучение 
да се превърнат в реалност 
за всички в Европа (вж. 
идеята) 

Одобрения: 466 

Коментари: 21 

 

Идея: Езиковото обучение в 
Европа (преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 184 

Коментари: 83 

 

Идея: Урок, посветен на 
есперанто, за учениците в 
Европейския съюз (вж. 
идеята) 

Одобрения: 238 

Коментари: 62 

 

Идея: Урок, посветен на 
есперанто, за учениците в 
Европейския съюз (вж. 
идеята) 

Одобрения: 235 

Коментари: 62 

Идея: Създаване на 
европейски обществен 
радио- и телевизионен 
оператор (вж. идеята) 

Одобрения: 195 

Коментари: 54 

 

Идея: Есперанто — 
международен спомагателен 
език (вж. идеята) 

Одобрения: 111 

Коментари: 61 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536?locale=bg
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 Най-одобрявани Най-коментирани 

Други идеи Идея: За европейски 
суверенитет. Необходимите 
реформи (преведено) (вж. 
идеята) 

Одобрения: 508 

Коментари: 26 

Идея: Есперанто, общ 
неутрален език, 
предназначен да бъде лесен 
за учене, инструмент за по-
обединен Европейски съюз 
(вж. идеята) 

Одобрения: 261 

Коментари: 233 

Идея: Официално признаване 
на есперанто като един от 
езиците на гражданите на ЕС 
(вж. идеята) 

Одобрения: 325 

Коментари: 138 

Идея: Официално признаване 
на есперанто като един от 
езиците на гражданите на ЕС 
(вж. идеята) 

Одобрения: 325 

Коментари: 138 

Идея: Есперанто, общ 
неутрален език, 
предназначен да бъде лесен 
за учене, инструмент за по-
обединен Европейски съюз 
(вж. идеята) 

Одобрения: 261 

Коментари: 233 

Идея: Поздравите на 
европейското знаме 
(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 1 

Коментари: 120 

 

Идея: План за действие за 
преход към наука без опити с 
животни (вж. идеята) 

Одобрения: 236 

Коментари: 23 

 

Идея: Европейският съюз — 
федерална държава 
(преведено) (вж. идеята) 

Одобрения: 126 

Коментари: 82 

 

Идея: Спиране на 
страданието на животни в 
търговията с екзотични 
домашни любимци с 
позитивен списък (вж. идеята) 

Одобрения: 228 

Коментари: 8 

 

Идея: Приемане на 
европейски език (преведено) 
(вж. идеята) 

Одобрения: 75 

Коментари: 73 

 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730?locale=bg
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Показателите, използвани за анализа в настоящия 

доклад, са взети от активна платформа, където 

данните се модерират и актуализират постоянно, 

включително в периода на анализ на данните, 

извършен от изследователския екип. Това може да 

доведе до леки отклонения в цифровите данни. 

Основните показатели, използвани за 

количествения анализ, са следните: 

 Цифрови данни за идеите, подадени от 

участниците, независимо дали като 

физически лица или като представители на 

организация. Цифровите данни се състоят 

от редица идеи — като цяло и в рамките на 

различните теми. 

 Цифрови данни за одобренията: 

одобренията са подобни на 

„харесвам/подкрепям“ в социалните 

медии. Те помагат да се покаже интереса 

на участниците към дадена идея и общото 

им одобрение, но не дават указания за 

евентуално противопоставяне на идеята. 

Поради това броят на одобренията сам по 

себе си не е показател за цялостната 

подкрепа за идеята, а само един от 

многото аспекти, които се вземат под 

внимание при анализа на изпратените на 

платформата мнения. Цифровите данни 

включват броя одобрения — като цяло, в 

рамките на различните теми и за конкретна 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Методика 
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идея (използвани и за подреждането на 

идеите въз основа на броя одобрения). 

 Цифрови данни за коментарите на 

участниците: анализът обхваща и броя на 

коментарите на участниците по останалите 

идеи, тъй като той показва степента на 

активна ангажираност с дадена идея. По 

същество коментарите могат да бъдат в 

широк диапазон — от неутрални до 

одобрителни или силно неодобрителни. 

Това е отразено в качествения анализ (вж. 

по-долу). Цифровите данни се състоят от 

броя на коментарите — като цяло, в 

рамките на различните теми и по конкретна 

идея (използвани и за подреждането на 

идеите въз основа на броя коментари). 

 Цифрови данни за проявите: участниците 

могат да създават прояви на платформата 

и да качват съобщения за прояви. 

Цифровите данни обхващат редица 

прояви — като цяло и в рамките на 

различните теми. 

 Социално-демографски данни 

(анонимизирани): Преди да се ангажират с 

платформата, участниците се приканват 

да предоставят информация за своята 

държава на местопребиваване, 

образование, възраст, пол и трудов статус. 

Данните се обработват анонимно. Тъй като 

тази информация се споделя на 

доброволна основа (около 70,5 % от 

участниците я предоставят), съществуват 

ограничения по отношение на 

аналитичните изводи, които могат да се 

направят за профилите на участниците. 

Особено малка е вероятността 

респондентите да предоставят 

информация за своята професия, 

образование и държава на пребиваване. 

При организации може да се посочи само 

държавата на пребиваване. 

Основният акцент в доклада е качественият 

анализ въз основа на идеите, коментарите и 

докладите за проявите, за да се направи обзор на 

съдържанието на платформата. Темите и 

подтемите се определят в рамките на 

предварително зададените теми. 

На практика в рамките на всяка тема 

изследователски екип извърши ръчен текстови 

анализ и групиране на всички предложени идеи и 

приключили прояви и изготви доклади за проявите. 

За да се подпомогне тази работа, достъпното на 

платформата съдържание беше обработено от 

автоматизирана система за текстови анализ, която 

беше използвана в помощ на анализаторите за 

разбиране на големи обеми въведени текстове. 

Това дава възможност за групиране (групиране) на 

мненията по езици и за търсене на сходно 

съдържание в рамките на платформата и на 

различните езици. Анализаторите използват 

системата за текстови анализ, за да улеснят 

многоезиковия анализ на съдържанието и да 

идентифицира по-лесно многократно повтарящи 

се идеи в различни мнения. Това помага да се 

оцени степента на повторение на определена тема 

или подтема. Системата за текстови анализ 

оценява само подаденото на платформата 

съдържание. Това включва псевдонимизирани 

отговори на социално-демографския въпросник, 

който се използва за съставяне на социално-

демографските данни, и другото съдържание 

(идеи, коментари и потвърждения), представено 

на платформата (включително свързаните 

метаданни, като например времето, когато е 

направено въвеждането). Впоследствие 

изследователският екип прочете идеите в рамките 

на определените групи, както и описанията на 

проявите и докладите за тях, за да направи 

резюме на общите теми и възможните подтеми, 

като същевременно отбеляза разликите и 

потенциалните спорни въпроси в раздела за 

коментари. Посочени са също така силно или 

често одобрявани идеи, обхващащи темата или 

подтемата. Набелязаните теми и подтеми са 

представени по реда на степента на повторение, 

оценена от анализатора с помощта на системата 

за текстови анализ. 

Крайната цел на този качествен подход е не само 

да се установят темите или идеите, които 

привличат най-голямо внимание на платформата, 

но и да се регистрират обхватът и разнообразието 

на идеите, попадащи в една тема. Ако няколко 
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идеи, представени на платформата, са на практика 

израз на една и съща идея или подтема, в 

резюмето са дадени качествени указания за това, 

като се използва формулировката „повтаряща се“ 

или „значима“ идея или подтема. 

Резюметата включват и връзки към илюстративни 

идеи или прояви, в които се описва конкретно 

предложение или се прави добро обобщение на 

общия аргумент на набелязаната тема или 

подтема. 

При анализа на проявите изследователският екип 

се съсредоточава върху приключилите прояви и 

изготвя доклад за проявите. Особено внимание се 

обръща на консултативните прояви с по-голямо 

участие и съвещателност, за да се включат 

гласовете и мненията на онези граждани, които не 

биха могли да намерят по друг начин своя път към 

цифровата платформа. 

Разбивката на дадена област по теми и подтеми 

или идеи е представена визуално в съответната 

карта на идеите. 

 


