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Увод

Този принцип беше изразен ясно и убедително по време на тазгодишното издание на Европейското 
младежко събитие (EYE). Освен заявените намерения, с какво допринасят младите хора в съвременна 
Европа и каква е визията ни за бъдещето?

Не може да се отрече, че светът се промени драстично през последните няколко години. Посланието на 
европейския проект е за мир и сигурност за гражданите в рамките на Европа; става ясно обаче, че без 
съгласувани усилия е възможно младите хора да наследят много по-нестабилна Европа, отколкото тази, в 
която са израснали. 

Но все пак повод за оптимизъм има. Ако коренно променим начина си на живот и общуване, тази промяна 
вероятно ще повлияе на начина, по който нашето общество се управлява в бъдеще. Често младите хора 
биват обвинявани в апатия и неангажираност. Настоящият доклад все пак показва, че младите хора са 
информирани, имат разумен подход към политиката и се ангажират с идеи за това как бъдещето да бъде 
по-справедливо и по-устойчиво.

И докато много хора се безпокоят за евентуалните последици от по-нататъшния технологичен напредък 
в бъдеще – било то като заплаха за работните места или дори за личната свобода – младите хора вече са 
начело на промяната и предлагат начини за справяне с очакваната пета индустриална революция. 

Една от основните идеи, произтичащи от доклада, засяга изборите за Европейски парламент през 
следващата година. Тя е сравнително проста: включете младите хора в политическия процес. Проявете 
смелостта да излъчите млади кандидати и чуйте техните тревоги, идеи и решения. 

Политиците следва да възприемат по-младежка перспектива в дискусиите за бъдещето; в същото 
време е необходимо младите хора да подхождат с вяра в идеалите на толерантността и оптимизма към 
възможностите, които се откриват с тези промени.

Предишните поколения преминаха през по-бурни времена при изграждането на социален договор, чиято 
цел беше защита на интересите на по-голямата част от населението. Сега е наш ред.

Съдържанието на настоящия доклад е амбициозно. Някои от идеите са може би по-скоро идеалистични, 
но други идеи следва да дадат конкретен повод за размисъл на законодателите.  Докладът съдържа 
много предложения: част от тях показват въображение, други са по-конкретни. Смайващи технологични 
възможности, трайна и недискриминационна сигурност, по-силен политически ангажимент, гарантиране, 
че хората няма да работят повече за по-малко пари – това са само част от темите и идеите.

Призоваваме както политиците, така и младежите за участие и критични отзиви. Целта е провеждане 
на диалог, определящ общи ценности и цели, които бихме желали да поддържаме или постигнем през 
следващите десетилетия. 

Истината е такава: въображаемото „бъдеще“ бързо се превръща в настояще и младите хора започват да 
изказват мнението си. 

Младите хора  
не са бъдещето,  
те са настоящето.

Greg Bianchi & Julie Mahlerová 
Chief Editors
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Встъпление

Антонио Таяни 
Председател на Европейския парламент

За трети път Европейският парламент отвори вратите си за хиляди млади хора от целия 
континент, които се събраха за Европейското младежко събитие през 2018 г. По време 
на това уникално по рода си събитие над 8 000 млади граждани взеха участие в открит 
дебат за бъдещето на Европа, като съдействаха със своите идеи за работата на нашата 
институция. 

За всички нас това беше истинско вдъхновение. Ролите бяха разменени: младите хора 
участваха в дебати, а членовете на Европейския парламент слушаха. Това е напомняне, 
че младежта е нашето настояще и нашето бъдеще.

По време на двудневното събитие бяха проведени редица вдъхновяващи дискусии 
и дебати. В основата им беше силното желание на младежите да бъдат посланици на 
промяна и активно да участват в изграждането на бъдещето си.

Този диалог е изключително важен във време, когато Европа е изправена пред 
множество предизвикателства:  бежанската и миграционната криза, по-нататъшното 
възстановяване от икономическата криза и постоянно съществуващата заплаха от 
тероризъм. Отговорът на тези предизвикателства не е връщане към националните 
граници. Напротив, решението е да се засилят сътрудничеството и доверието, да се 
укрепят солидарността и нашите европейски ценности и да се отстояват европейските 
интереси на световната сцена въз основа на многостранен подход.  

По време на Европейското младежко събитие стана ясно, че младите хора имат желание 
да се справят с тези предизвикателства и да работят за по-добро бъдеще.  

Младите хора могат да предизвикат промяна и аз съм сигурен, че те ще допринесат за 
все по-динамична европейска демокрация. Европейските избори на 23 – 26 май 2019 г. 
ще бъдат чудесна възможност за всички граждани да определят политическия курс на 
нашия Съюз, за да се запазят просперитетът, стабилността и мира, които успяваме да 
гарантираме вече над 60 години. Всъщност именно в тази среда европейските граждани 
могат да упражняват своите свободи. 

Като членове на Европейския парламент ще продължим този важен диалог с Вас, 
младите хора в Европа, и ще работим, за да гарантираме, че Вашето бъдеще е в по-добър 
и по-силен Европейски съюз.
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Клаус Веле 
Генерален секретар на Европейския парламент

Младите хора, младите европейци, са бъдещето на Европейския съюз. Макар и вече да 
съм извън възрастовия диапазон на участниците в Европейското младежко събитие, 
аз бях решителен млад активист в началото на кариерата си и днес все още съм 
силен поддръжник на младежта. Това беше причината, поради която предложих на 
политическото ръководство на Парламента да провежда Европейско младежко събитие 
като централно място за открит, структуриран и постоянен диалог между членовете на 
Европейския парламент и младите хора.

Първото издание на EYE през 2014 г. и последвалите срещи бяха изключително успешни, 
особено защото младите хора имаха до голяма степен думата при изготвянето на 
програмата. Понастоящем EYE се провежда на всеки две години като повод за младите 
европейци да изразят и обменят идеите си за по-добра Европа. Събирането на над 8 000 
младежи на такова единствено по рода си място като Европейския парламент им дава 
възможност да създадат европейска идентичност. 

Европейското младежко събитие е възможност за активните млади граждани да 
оставят своя отпечатък върху европейската политика и да изразят мнението си относно 
политиките, които ще засегнат живота им. 

Този процес продължава и доста след събитието. В настоящия доклад са събрани най-
новаторските идеи от EYE2018, които ще бъдат представени на членовете на Европейския 
парламент.

Авторите, избрани със съдействието на Европейската младежка преса, са уловили 
впечатляващия обхват на  идеите и предложенията на младите участници в срещата, 
проведена в Страсбург на 1 – 2 юни 2018 г.

Успехът на EYE се дължи на няколко фактора: политическото ръководство на Парламента, 
службите на Парламента, отговарящи за подготовката, партньорите на събитието и 
младежките групи с принос към програмата, големия брой доброволци и разбира се, 
най-вече на самите участници и ентусиазирания им ангажимент преди, по време на и 
след събитието. 

Диалогът между членовете на Европейския парламент и младите хора не приключва 
след EYE. Този диалог продължава чрез настоящия доклад и предстоящите младежки 
изслушвания в края на тази година в рамките на подготовката за европейските избори 
през 2019 г. 
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Списък на 100-те идеи, обособени  
по теми (заглавия и номерация)

1. МЛАДИ И СТАРИ: 
B крак с цифровата революция

 1  Възприемане на електронно портфолио за радикална промяна в 
начина на наемане на работници

 2  подкрепа за професионалното образование и обучение и прилагане 
на дуална система на обучение

 3  създаване на специализирани отдели за младежта в институциите

 4  преносима система за социални придобивки за работниците

 5  реформа на гаранцията за младежта

 6  създаване на междупоколенческа харта на работната сила

 7  европейска схема за преодоляване на несъответствието между 
търсените и предлаганите умения

 8  създаване на европейска агенция за роботика и знак за съответствие 
в областта на роботиката

 9  регулиране на използването на изкуствен интелект за военни цели

 10  създаване на европейска платформа за колективно финансиране

 11  инвестиране в технологии за култура и културно наследство

 12  създаване на европейска оценка на роботите

 13  създаване на общоевропейски медии

 14  предприемачески програми и междуличностни умения

 15  използване на „Eразъм“ за подпомагане на борбата с обезлюдяването

 16  учебни часове по житейски умения

 17  насърчаване на любопитството, развитието на личността и 
отговорността

 18  въвеждане на часове по „предизвикателство“, за да се насърчават  
по-креативни студенти

 19  сътрудничество по проекти между училищата

 20  инструменти срещу цифровата изолация и за психичното здраве
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Да говорим за Eвропа! Списък на 100-те идеи, обособени по теми

2. БОГАТИ И БЕДНИ:  
Призив за справедлива подялба

 21  Стремеж към универсален основен доход за справяне с неравенството

 22  Насърчаване на ученето през целия живот

 23  Основни доходи, но не и универсални

 24  Единен данък и трудови права в ес

 25  Достъп до здравеопазване за трансполовите лица

 26  Премахване на „розовия данък“

 27  Насърчаване на правата на човека в сектора на текстила

 28  Предоставяне на достъпни курсове в цяла Eвропа 

 29  Подкрепа за по-приобщаващ характер на EYE 

 30  Данък „робот“!

 31  Предотвратяване на данъчните измами

 32  Равнопоставено представяне в Европейския Парламент

 33  Направете ни по-щастливи, спрете да използвате бвп като 
единствения показател за напредък

 34  Увеличаване на привлекателността на селските райони за младите 
хора 

 35  Предоставяне на възможности и интеграция на бежанците чрез 
включването им в националната образователна система

 36  Всеобхватно сексуално образование

 37  Подкрепа за социалното предприемачество и икономиката на 
споделянето

 38  Национални механизми за защита на журналистите в Eвропа 

 39  Популяризиране на жестомимичния език

 40  Създаване на временно жилищно настаняване



EMC 2018 Доклад         10

3. ПООТДЕЛНО И ЗАЕДНО:  
Стремеж за по-силна Eвропа

 41  Гарантиране на възможности за образование в обединеното кралство 
след брекзит

 42  Създаване на европейски ден на бежанците
 43  Инвестиции в чуждестранна помощ и използване на дипломацията за 

възпиране на миграционните потоци
 44  Насърчаване на повече обмен между Eвропа и Турция
 45  Създаване на доброволна система за свързване на мигрантите с 

европейските граждани
 46  Засилване на външните граници и обмена на данни
 47  Насърчаване на младите хора да се кандидатират на избори
 48  Използване на социалните медии за информиране на младите хора за 

гласуването
 49  Създаване на годишна сесия с въпроси и отговори с участието на 

лидерите на ес и младите хора
 50  Определяне на обща възраст за участието на млади хора като 

кандидати в избори
 51  Развиване на електронно гласуване за насърчаване на избирателната 

активност
 52  Въвеждане на избирателно право на 16 годишна възраст за 

европейските избори 
 53  Използване на дружества и приложения за разпространение на 

информацията за гласуването
 54  Свързване на Eвропа с националните платформи за насърчаване на 

ангажираността
 55  Развитие на европейската гражданска инициатива
 56  Популяризиране на класическите езици и европейската история
 57  Създаване на платформа за квалифицирани бежанци, които да 

изпълняват образователни роли
 58  Въвеждане на тема „политика“ в часовете по гражданско образование
 59  Финансиране на младежка карта за намаления при посещенията на 

културни обекти
 60  Създаване на инициатива за мобилни директори на училища
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Да говорим за Eвропа! Списък на 100-те идеи, обособени по теми

4. БЕЗОПАСНО И ОПАСНО:  
Оцеляване в бурни времена

 61  Заемане на водеща роля чрез изпълнението на резолюция 2250 за 
младежта на съвета за сигурност на оон

 62  Отдаване на приоритет на правата на човека в търговските 
споразумения

 63  Придаване на европейско измерение на правосъдието

 64  Борба с изключването за спиране на екстремизма

 65  Превръщане на социалните медии в обществена услуга

 66  Насърчаване на засилено военно сътрудничество

 67  Създаване на хуманитарни коридори за бежанците

 68  Създаване на общоевропейска база данни за прозрачност

 69  Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности

 70  Обучение на полициейските служители за борба с престъпленията от 
омраза в интернет

 71  Създаване на фонд за млади кандидати

 72  Декларация за онлайн правата

 73  Задължително обучение за оказване на първа помощ

 74  Гарантиране на прозрачност в спорта

 75  Интегриране и хармонизация на киберсигурността

 76  Превръщане на образованието в областта на киберсигурността в 
стандартна практика

 77  Насърчаване на сътрудничество в областта на разузнаването в ес

 78  Насърчаване на образованието по молекулярна и клетъчна биология

 79  Инвестиции в технологии за генно редактиране

 80  Създаване на безплатен антивирусен софтуер за гражданите на ес
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5. НА МЕСТНО И НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ:   
Защита на нашата планета

 81  Създаване на европейска програма за зелени покриви

 82  Използване на „зелената дипломация“ в преговори по климата

 83  Феминизмът в борбата с изменението на климата

 84  Подкрепа за младите земеделски производители и нови технологии

 85  По-малко субсидии за месото

 86  Насърчаване на биологичното разнообразие и по-високи стандарти за 
животните в стопанствата

 87  Подкрепа за устойчивите домакинства да продават енергия обратно 
на мрежата

 88  Определяне на график за преустановяване на използването на 
изкопаеми горива и ограничаване на загубата на работни места

 89  Насърчаване на европейска енергийна общност и европейски 
енергиен пазар

 90  Възможност за инфраструктури в европейски мащаб и обща 
транспортна политика

 91  Интелигентни градове и обществен транспорт

 92  Подкрепа за екологосъобразно предприемачество и проекти 

 93  Насърчаване на рециклирането на електронни устройства

 94  Насърчаване на подход „не на пластмасите“

 95  Финансиране на отстраняването на пластмасите от океаните

 96  Нова култура за хранителните магазини и данъчно облагане

 97  Въвеждане на правна възможност и задължение за намаляване на 
разхищението на храни

 98  Опростяване на процедурата за даряване на храни

 99  Обучение по устойчивост в училищата

 100  Разработване на система за използване на дъждовна вода за 
водоснабдяване



13

Обобщение на данните от въпросника1

1 943 респонденти от 28 държави – членки на Европейския съюз. Отговорите по въпросника бяха събрани в периода 12 март – 19 април 2018 г. Резултатите бяха споделени с 
участниците в EYE и Европейския младежки форум

От общо 943 респонденти 
отговорили на въпросника

553 
са членове на 

младежка 
организация,

а 

390 
не са.

-24

+24

80%

80%

20%

67%

Повечето от респондентите – членове 
на младежка организация (80%), са на 

възраст под 24 години.

67% от респондентите 
заявяват, че са изцяло 

заинтересовани от 
перспективата да 

работят, живеят и учат 
в друга държава.

80% смятат, че младите хора изцяло 
или почти изцяло имат полза от 

ЕС. Останалите не знаят или не са 
съгласни.

МНЕНИЕВ ЧУЖБИНА

ВЪЗРАСТ
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2 Въпросът беше със свободен отговор, т.е. констатацията би могла да се отнася до всеки аспект на имиграцията (например дали правим достатъчно, за да помогнем на бежанците, 
дали е необходимо да засилим граничните проверки и т.н.) и не означава непременно противопоставяне на имиграцията

Респондентите в ЕС

29%2

18%

20%

са загрижени най-много 
за въпросите на

и социалните въпроси.

Други поводи за  
загриженост са също 

и

имиграцията 

неравенството

околната среда

ТРЕВОГИТЕ
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1. МЛАДИ И СТАРИ: 
 B крак с цифровата революция
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Живеем в свят, в който младежите са изправени пред все повече 
трудности. Разбира се, в сравнение с миналото доста неща са се подобрили: 
избледнява споменът за миналото, когато цяла Европа беше въвлечена в 
конфликт, днес е налице широк достъп до образование и младите хора в 
Европа принципно се радват на добри условия на живот. В същото време 
нарастват неравенствата между младото и по-възрастното поколение. 
Според Евростат нивата на безработица сред младите хора са като 
цяло доста по-високи от нивата на безработица в другите възрастови 
групи и има много незаети с работа, учене или обучение хора (NEET).3 
Цифровизацията променя света на труда, като налага изискването за нови 
умения и перспективи. Работните практики стават все по-променливи и 
позволяват гъвкавост, но това крие и риск, свързан с несигурни начини на 
живот и ограничен достъп до форми на социална защита.

В същото време автоматизацията и роботиката правят гигантски стъпки напред 
във всички области. Машините несъмнено подобряват много аспекти на човешкия 
живот, като например в областта на медицината и автомобилостроенето, но те 
също така повдигат етични и практически въпроси, включително опасения, 
че ще доведат до закриването на работни места. Някои предупреждават за 
сценарии, граничещи с научната фантастика, в които изкуственият интелект 
(ИИ) може да застраши самото съществуване на човешкия вид. Появата на 
толкова много митове и страхове по повод на цифровизацията подсказва, че 
все още има етични и нормативни въпроси, които изискват отговори. В този 
контекст образователните системи не са добре подготвени за такъв бърз темп 
на обществените и технологичните промени; училищата и университетите често 
не разполагат с необходимите ресурси, подготовка и нагласа, за да помогнат на 
учениците и студентите да постигнат правилния баланс между специализираните 
професионални умения и междуличностните умения (т.нар. „твърди“ и „меки“ 
умения), нужни за участие на новия цифровизиран пазар на труда. Това често 
води до несъответствие между способностите, които те могат да предложат, и 
изискваните от работодателите способности. 

Съвкупното социално въздействие на всички тези тенденции е изключително 
сложно и донякъде опасно. Младите хора учат по-дълго време и по-късно имат 
достъп до стабилни работни места, което забавя финансовата им независимост 
във времето. Те започват да плащат вноски в пенсионната система по-късно и по 
по-разпокъсан начин, което означава, че те не са в състояние да допринасят в 
голяма степен за програмите за социална сигурност, включително за здравните 
грижи за възрастните хора до по-късна възраст. Очакваната продължителност 
на живота се е увеличила, но в същото време раждаемостта постоянно намалява, 
което означава, че има все по-малко ресурси, за да се осигури добър живот на 
застаряващото население. 

Бедността сред младите хора се увеличава – елемент, който в съчетание с 
безработицата, заплашва не само положението им на данъкоплатци, но и 
психичното им благосъстояние. Според изследване на института McKinsey Global 
Institute от 2016 г.1 това е първото поколение в историята, което се намира в по-
лошо положение в сравнение със своите родители, факт, за който се признава, че 
има потенциално разрушителни последствия за цялата система, в която живее 
нашето общество. Младите хора трябва да бъдат определени като приоритет във 
всички сектори и във всички институции на местно, национално и европейско 
равнище. И дори това да е начало, какви мерки следва да бъдат предприети 
за подобряване на пазара на труда, на процеса на технологично развитие и на 
образователните системи в Европа, за да се гарантира, че младите хора могат да 
се възползват от тях? Над 8 000 млади хора се събраха на Европейското младежко 
събитие (EYE), за да обсъдят тези теми. Младите хора имат тревоги, но имат и 
амбиции. Време е политическите стратези да възприемат този младежки дух.

3 Евростат, Статистически данни за безработицата, Eurostat Statistics explained (Наръчник за европейската статистика), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_
statistics#Recent_developments (достъп от юли 2018 г.)
4 Richard Dobbs et al., Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies (По-бедни от своите родители? Еднакви или намаляващи доходи в развитите държави), McKinsey Global 
Institute, юли 2016  г., https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Poorer%20than%20their%20parents%20A%20new%20perspective%20
on%20income%20inequality/MGI-Poorer-than-their-parents-Flat-or-falling-incomes-in-advanced-economies-Full-report.ashx (достъп от юни 2018 г.)
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ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

Последиците от финансовата криза от 2008  г. засегнаха някои групи от населението, 
включително младите хора, по-сериозно, отколкото други групи. През 2017  г. 
средната стойност на младежката безработица в ЕС-28 е била 16,8% (Евростат), или 
приблизително на същото равнище като 10 години по-рано (15,8%).5

5 Прессъобщение на Евростат, Unemployment in the EU regions in 2017 (Безработица в регионите на ЕС през 2017 г.), http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8830865/1-26042018-AP-EN.
pdf/bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-aadc4d1e2aae (достъп от юни 2018 г.)
6 Евростат, Statistics on young people neither in employment nor in education or training , Eurostat Statistics explained (Статистически данни относно неработещите, неучещите и необучаващите се 
млади хора, Наръчник за европейската статистика),  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training 
(достъп от юни 2018 г.)
7 Евростат, Young people - social inclusion (Младите хора – социално приобщаване),Eurostat Statistics explained (Наръчник за европейската статистика), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion (достъп от юни 2018 г.)
8 Европейска комисия, „Гаранция за младежта“, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=bg (достъп от юли 2018 г.)
9 Европейска комисия, „Инициатива за младежка заетост“, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=bg (достъп от юни 2018 г.)
10 Caritas Europa, Europe’s youth. Between hope and despair (Младите хора на Европа. Между надеждата и отчаянието),  
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas-europesyouth-en-web.pdf (достъп от юни 2018 г.)

Младите хора бяха особено тежко засегнати по време на финансовата криза. Въпреки че през последните години 
се наблюдава подобрение, равнищата на заетостта едва достигат до равнищата отпреди кризата, като през 
първото тримесечие на 2013 г. младежката безработица е била 23,9%. Равнището на безработицата е различно 
в държавите от ЕС, като варира от 6% в Германия до 42% в Гърция, което ясно показва, че младите хора в южна 
и източна Европа са изправени пред по-големи пречки във връзка с достъпа до пазара на труда. Освен това делът 
на неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора се увеличава: през 2017 г. броят на младите хора на 
възраст между 20 и 34 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, е възлизал 
на почти 17 милиона души (18,3%), или почти един от всеки петима млади хора, според Евростат6. Освен това 
разграничението между считаните за заети и считаните за безработни лица обикновено не включва лицата, които, 
дори ако работят, не са заети на пълно работно време, работят незаконно или са ниско платени. Несигурните 
работни места се увеличават, което се подчертава от явлението на т.нар. икономика на работата по отделни 
заявки с предлагане на временна заетост; успехът на концепцията за гъвкава сигурност (гъвкавост и сигурност) все 
още не е доказан и въпреки че все повече млади хора работят, те продължават да бъдат бедни (един от всеки трима 
млади хора в Европа според Евростат).7 Новите форми на труд налагат гъвкавост, което твърде често е по-скоро 
принудителен, отколкото свободен избор. Това води до нови, обезпокоителни явления като „SINKies“ – един доход, без 
деца (Single Income, No Kids), отнасящо се до млади работещи двойки, чиито заплати, взети заедно, едва достигат 
еквивалента на един „достоен“ доход. Всичко това засяга способността на младите хора да получат достъп до 
специфични групи от социални права, като например жилищно настаняване, работа и образование.

За да противодейства на тези тенденции, ЕС въведе мерки като гаранция за младежта8 и инициативата за 
младежка заетост9. Въпреки че те се възприемат като силни мерки за справяне с кризата в областта на младежката 
заетост, според Caritas (2018  г.) европейските ответни мерки се характеризират с известно фиксиране върху 
заетостта и пригодността за заетост, като изглежда те да са насочени по-скоро към количеството, отколкото 
към качеството на предлагането.10 Освен това те не винаги успяват да достигнат до силно маргинализирани 
групи и не предвиждат мерки за защита. Неплатените стажове са класически пример за тези проблеми. „Сега, 
когато изглежда, че икономиката се подобрява, е време да се коригира този недостатък, като се гарантира 
качеството на заетостта и на професионалната подготовка“, казват от Caritas. Действително едно от нещата, 
за които младите хора най-много настояват, са справедливите условия на труд – като се започне от очакванията 
за заплатите.
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трудов опит

справедлива 
търговия

глобализирана 
търговия

разделение 
градски-селски 

райони

ОБЩО ОТ ЕС-28
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 3. СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОТДЕЛИ  
      ЗА МЛАДЕЖТА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

Ана

Вярвам, че би било от полза, ако всички дружества, държавни 
и публични институции, неправителствени и правителствени 
организации имат специален отдел за младежта. Този отдел 
следва да изготви програма за работа на младите хора, която 
да е подходяща за техния профил. Програмите ще дадат 
необходимите стимули на младите хора, които ще придобият 
професионален опит. 

Приемането на младите хора в такива програми трябва да се 
основава на мотивация, академични резултати и лични качества. 
В идеалния случай академичните институции ще си сътрудничат 
с дружествата и други организации за създаването на тези 
програми с цел по-добро съчетаване на теорията и практиката. 

Това ще бъде от полза и за двете страни: работодателите биха 
могли да намерят подходящия персонал за дружеството/
институцията си, като преподават на младежите необходимите 
умения по време на стажа, а младите хора могат да се докажат и 
да получат работа. 

 1. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО  
      ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА  
      НАЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ 

Имен и Симон

Когато придадем смисъл на работата си, придаваме смисъл и на 
живота си. Трябва да променим системите за наемане на работа 
в предприятията и да прескочим частта с автобиографиите. Един 
от практическите начини за постигането на тази цел би бил ЕС да 
насърчава използването на електронно портфолио (e-portfolios) 
– нова форма на автобиографии, чиято цел е да се създаде нов 
подход към идентичността в ЕС.

Така ще бъдат постигнати много неща: хората и работните 
места ще бъдат свързани по начин, който е по-динамичен; 
на хората ще бъде предоставена възможност да проявяват 
индивидуални умения и да използват нови начини за учене 
(особено за преподавателите); ще бъдат подобрени и обогатени 
платформите на ESCO (Европейска класификация на уменията, 
компетентностите, квалификациите и професиите) при 
търсенето на работа. Електронното портфолио действа, като на 
дружествата се представят предложения: „ето с какво мога да 
допринеса за Вашия бизнес“.

Подобно решение би могло да насърчи младите хора активно 
и целенасочено да помислят каква работа искат, и би имало 
мотивиращ ефект за работодателите. То също би имало 
добавена стойност с това, че уменията, компетентностите и 
квалификациите ще се използват по по-интерактивен начин. 
В крайна сметка, това означава повече видимост на пазара на 
труда и по-малко затруднения при намирането на работа или на 
работници.

Европейският съюз би могъл да постигне водеща роля, като 
насърчи създаването на електронно портфолио и като се стреми 
да създаде централизирана база данни, в която търсещите 
работа лица могат редовно да актуализират информацията 
относно своя напредък и да кандидатстват за работни места по 
по-рационализиран и целенасочен начин.

 2. ПОДКРЕПА ЗА  
      ПРОФЕСИОНАЛНОТО  
      ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  
      И ПРИЛАГАНЕ НА ДУАЛНА  
      СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Томас 

Професионалното образование и обучение 
(ПОО) все повече се разглежда като 
начин за преодоляване на пропастта 
между образованието и заетостта. Това 
дава възможност за по-гъвкава нагласа 
за придобиване на нови умения и за 
подпомагане на баланса между работа 
и семеен живот с потенциална промяна 
на професионалното развитие. То също 
така взема предвид психичното здраве на 
хората, като се избягват дълги периоди на 
безработица. Трябва да се обърне внимание 
на потенциалните проблеми с ПОО, като 
например отдалечеността на училищата или 
разходите за материали и транспорт.

Един от възможните подходи е 
възприемането на общоевропейска 
дуална система на обучение като тази в 
Германия. Германските ученици съчетават 
посещаването на училище с учене на място 
чрез професионално обучение. Те отиват в 
предприятията и добиват професионална 
практика, като получават възнаграждение 
за това. 

Тази система ще помогне на младите хора и 
ще бъде от полза и за предприятията, които 
могат да се възползват от задържането на 
служители, в които са инвестирали. 

МЛАДИ И СТАРИ: B крак с цифровата революция
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 6. СЪЗДАВАНЕ НА  
      МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКА ХАРТА  
      НА РАБОТНАТА СИЛА 

Идея, чута на семинар

Европейският съюз следва да прилага 
междупоколенческа харта на работната 
сила, за да използва уменията на различните 
поколения и да постигне по-голяма хармония 
на работното място. Това би помогнало да се 
признае съществуването на разнообразни видове 
натиск, като например несъответствието между 
търсените и предлаганите умения, и по-специално 
по отношение на уменията и обучението, което 
е проблем за различните поколения; това 
също би способствало да се използват техните 
комбинирани таланти, за да се преодолеят общите 
предизвикателства. Например, докато за младите 
хора често се счита, че имат добре развити 
определени технологични умения, по-възрастните 
работници могат да бъдат полезни със своите 
познания и мъдрост, придобити благодарение на 
десетилетия работа в сектора, или да предложат 
доказали своята ефикасност решения.

Междупоколенческата харта на работната сила в 
ЕС ще бъде доброволен кодекс на практиките, с 
който организациите се ангажират да използват 
комбинираните умения на работниците от 
различни поколения чрез насърчаването на 
практики, като например наставничество от 
по-възрастното поколение за по-младото или 
обратно наставничество, когато младите споделят 
знания с по-възрастните си колеги.

Скоро работната сила в ЕС, за първи път в своята 
история, ще включва представители на пет 
различни поколения.12 Всяко поколение се оформя 
въз основа на различен опит, притежава различни 
силни и слаби страни и има свои собствени 
възгледи за професионалния живот. Тези групи ще 
трябва да работят заедно в големи организации 
и има риск усилията им да се концентрират в 
различни посоки.

Организациите, които се задължат да спазват 
хартата, биха могли също така да се ангажират 
с установяването на по-добър баланс между 
поколенията при работната сила чрез 
предприемане на корекционни мерки, които ще 
позволят на по-възрастните работници да останат 
на работното си място по-дълго време (например 
промяна на помещенията, създаване на по-голяма 
гъвкавост), и с улесняването на младите работници 
в постигането на баланс между професионалния 
живот и другите отговорности, като грижите за 
децата и възрастните роднини.

На организациите, които подкрепят хартата, биха 
могли да се предоставят стимули и признание. 
По същия начин ЕС може да се стреми да включи 
дружествата в този процес и да създаде мрежа, с 
помощта на която да се разясняват най-добрите 
практики за гарантиране на справедливост между 
поколенията.

 4. ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНИ  
      ПРИДОБИВКИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ 

Даниел

Предлагам новите форми на гъвкав труд да бъдат адаптирани в 
съответствие с икономическата сигурност и социалната защита. 
Европейският съюз следва да създаде „преносима“ система за 
социални придобивки за работниците. Как би функционирала 
тя? Чрез схемата ще бъдат създадени индивидуални акаунти 
на работниците, които ще следват работниците по време на 
професионалното им развитие и ще им позволяват да променят 
естеството, структурата и интензивността на работата, като 
същевременно работниците ще продължат да имат достъп до 
социални придобивки. 

Тъй като традиционните възгледи, че ученето приключва, когато 
човек е между 20 и 30 години, че процесът на напредване в 
кариерата завършва на възраст между 40 и 50 години и че човек 
спира да работи на възраст между 60 и 70 години, вече са във все 
по-малка степен верни, това обезсмисля понятието „работа за цял 
живот“. Поради това е изключително важно да се създадат условия 
за гъвкави, адаптивни и разнообразни форми на трудова заетост. 

Алтернативните форми на труд вече създават по-голяма гъвкавост 
за предприятията, които могат да привлекат експертен опит извън 
организацията, и за работниците, които могат да адаптират своите 
възможности за кариерно развитие в съответствие с личните си 
предпочитания. Гъвкавият труд обаче не следва да е за сметка 
на икономическата сигурност. Настоящото предложение ще 
спомогне тази гаранция да бъде осигурена.

За да се постигне това на практика, ЕС ще действа като посредник 
и ще събере заинтересованите страни, за да се определи 
следното: кой ще има финансов принос и в какъв размер? Кой 
може да управлява такава схема? Какъв вид регулаторно действие 
е необходимо, за да се задейства такъв модел?

 5. РЕФОРМА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА 

Идея, чута на семинар

Европейският съюз следва да обмисли реформирането на гаранцията 
за младежта в ЕС с цел тя да се съсредоточи върху качеството на 
работните места, а не върху количеството. Следва да се субсидират 
единствено възможностите, които предоставят гаранция за сигурна 
заетост на младите хора за период от най-малко 18 месеца.

Професор Бьорн Хвинден, ръководител на проекта EU Negotiate, 
чиято цел е измерването на въздействието на временната 
и несигурната заетост върху младите работници, твърди, че 
работодателите в някои държави от ЕС са получили субсидии за 
създаването на нискокачествени работни места с малко на брой 
дългосрочни ползи. Извършените от него изследвания показват, 
че освен че вредят на качеството на живот и психичното здраве на 
младите хора, нискокачествените форми на заетост могат да направят 
младите граждани на ЕС по-малко привлекателни за работодателите. 
11

Реформирането на гаранцията за младежта на ЕС би спомогнало за 
намаляване на стреса и на вредния характер на несигурните работни 
места. 
11 Teresa Küchel, EU youth unemployment: some jobs are worse than being unemployed (Младежката 
безработица в ЕС: да работиш на някои места е по-зле, отколкото да си безработен), Nordic Labour 
Journal, http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2017/article.2018-01-15.4801052502 (достъп 
от юни 2018 г.)
12 Bentley University, Multi-Generational Impacts on the Workplace (Последици от отношенията между 
поколенията върху работното място), https://www.bentley.edu/files/2017/11/01/Bentley%20CWB%20
Generational%20Impacts%20Research%20Report%20Fall%202017.pdf (достъп от юли 2018 г.)



19

ИНТЕРВЮ

 7. ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА  
      ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА  
      НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ  
      ТЪРСЕНИТЕ И ПРЕДЛАГАНИТЕ  
      УМЕНИЯ 

Даниел

ЕС следва да разшири инициативите и 
механизмите за финансиране на ЕС, които 
насърчават ученето през целия живот (напр. 
Нова европейска програма за умения), като 
създаде европейска схема за преодоляване 
на несъответствието между търсените и 
предлаганите умения. В рамките на схемата 
може да се създаде „екосистема“ на равнището 
на ЕС (публично-частен диалог), включваща 
експерти, които да отговарят за наблюдението 
и картографирането по държави, отрасли и 
сектори на необходимите умения в бъдеще 
и да установяват несъответствия между 
търсените и предлаганите умения в процеса. 

Технологичният напредък и цифровизацията 
бързо променят видовете работни места 
и умения, които ще бъдат необходими на 
пазара на труда – това оказва натиск върху 
съществуващите системи на пазара на труда в 
държавите членки. Настоящото предложение 
ще спомогне за контролирането на тези 
широкообхватни промени, за използването 
на техния потенциал и за осигуряването 
на по-справедливо разпределение в цяла 
Европа, като насърчи мобилността във всички 
държави членки, а не обезлюдяването.

Тази схема следва да бъде направлявана, 
като определя ясни стандарти, осигурява 
правна сигурност за всички и гарантира, 
че е универсална в своето приложение. 
Това означава, че тя подпомага растежа, 
развитието и движението на хора между 
организации, отрасли и държави.

ЕС прилага специфични стратегии за борба с 
младежката безработица: ефективни ли са те?
Положението с младежката безработица се подобрява, за 
което има положителен принос и гаранцията за младежта. 
Какви работни места обаче се създават? Добре платени ли 
са те? Имат ли социална защита? Печели ли се достатъчно? 
Могат ли младите хора да станат независими? Може и да не сме 
безработни, но често работата ни е свързана с нестандартна 
форма на заетост. Казват ни, че е възможно това да е бъдещето 
на работните места изобщо. Отворени сме за тази възможност, 
но започнаха да се разпространяват твърдения, че ние обичаме 
да сме непредвидими, гъвкави и свободни. Ако вие можехте да 
избирате, какъв вид работа бихте предпочели? 74% от младите 
хора, които са част от нашата организация, заявяват, че 
техният първи избор ще бъде един стабилен и дългосрочен 
договор. Само 4% желаят да работят на свободна практика. 50% 
от младите хора наистина са работили нещо, което не могат 
да нарекат качествен вид работа. Така че наш ли е изборът на 
този начин на живот? Абсурд. Гъвкавостта е наложена и тази 
свобода не е реална: ако винаги се тревожа за работата, не съм 
свободен. Пазарът на труда не може повече да злоупотребява 
с нас. Трябва да започнем да говорим за качествени работни 
места. Трябва да дадем избор на младите хора.

Какви са трите най-важни действия, които 
трябва да бъдат предприети, за да се промени 
системата?
Първото нещо би било да се въведе факторът за качество: 
заплатата трябва да е над равнището на гарантиращата 
жизнен минимум заплата, необходимо е да има равни възможности 
за всички и да се изискват не повече от 8 работни часа. Трябва 
също да държим сметка за околната среда, така че да създадем 
качествени и устойчиви и екологосъобразни работни места в 
бъдеще. Второто нещо, конкретно за младите хора, е, че всички 
стажове следва да бъдат платени. Европейският съюз следва 
да насърчава държавите да променят законодателството си, 
така че всички стажове да станат платени. Третото нещо е, 
че трябва да обърнем внимание и да регулираме четвъртата 
цифрова революция. До този момент т.нар. икономика на 
работата по отделни заявки създава работни места без 
социална закрила, така че по мое мнение социалните права и 
правата на работниците следва да бъдат защитени при всички 
видове работа. И не забравяйте да включите младите хора в 
тази промяна. Ние искаме да сме част от решенията.

Членът на Комисията Тейсен заяви, че бюджетът 
на ЕС за „Еразъм+“ е удвоен. Вие казвате, че 
трябва да го увеличим десетократно.  
Не мисля, че младите хора са сред приоритетите, въпреки 
че много представители на ЕС го твърдят. Когато става 
дума за бюджет, е ясно, че младите хора не са приоритет. 
Приоритетни са други сектори, като например селското 
стопанство или системите за сигурност. В Европа липсва 
достатъчно осведоменост за това. Ако наистина осъзнаваме 
колко е важно да се гарантира предоставянето на възможност 
на всеки млад човек, тогава няма да е проблем бюджетът да се 
увеличи десетократно, тъй като ще знаем, че в крайна сметка 
инвестицията ще се възвърне. 

Теа Ярц,  
председател на младежкия профсъюз „Млади Плюс“, Словения
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13 Евростат, Archive: High-tech statistics (Архив: статистически данни относно високите технологии), Eurostat Statistics explained (Наръчник за европейската 
статистика), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:High-tech_statistics&oldid=220664 (достъп от юни 2018 г.)
14 James Manyika et al., Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation (Изгубени работни места, спечелени работни места: преходи 
в работната сила по време на автоматизация), McKinsey Global Institute, декември 2017 г., https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20
Insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-
Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx (достъп от юни 2018 г.)

ТЕХНОЛОГИИ

Развитието на технологиите понастоящем представлява предизвикателство във 
всички области на човешкия живот. 
Европейският съюз признава, че създаването на нови технологии, ефективното им използване и употребата им в търговията 
е от съществено значение в световната надпревара за иновации и рентабилност. Високотехнологичните сектори и 
предприятия се считат за основни двигатели на икономическия растеж и като цяло осигуряват високоплатена заетост.

По данни на Евростат през 2014  г. в ЕС е имало почти 46  000 предприятия във високотехнологичното производство 
(авиокосмическа промишленост, отбранителна промишленост, телекомуникации, научни инструменти и др.), но този сектор 
е представлявал едва 4% от общата заетост на континента през 2015 г. Въпреки че формират 17% от стойността на целия 
износ от ЕС, при високотехнологичните продукти също се отчита търговски дефицит, като само през 2015 г. вносът е бил с 
около 22 милиарда евро по-висок от износа. Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в технологичната 
област се подобряват, но Европа все още е далеч от утвърждаването си като световен лидер по този параметър. 13

На технологиите все още се гледа с подозрение, въпреки че напредъкът и необходимостта от тях са ясни. Една от най-
забележителните и тревожни последици е, че се прогнозира развитието на роботиката и изкуствения интелект да отнема 
все повече работни места от хората – до 800 милиона работни места до 2030 г. според изследване на института McKinsey 
Global Institute.14 Темата се обсъжда, но оптимистите смятат, че там, където старите работни места изчезват, ще бъдат 
създадени нови, а утрешните млади хора вероятно ще се възползват от работни места, които дори все още не съществуват. 

Каквото и да е бъдещето, тенденцията е неудържима. Затова е по-добре да изпреварим събитията и да намерим начин за 
контрол на технологичните промени. По отношение на технологиите са поставени много въпроси: как да се регулират 
изкуственият интелект и производството на роботи и какви стандарти за качество и етични стандарти да се установят, 
за да се гарантира, че технологиите улесняват човешкото съществуване, вместо да го застрашават. Опасенията се 
отнасят и до въпросите, свързани с неприкосновеността на личния живот и безопасността. 

Всички тези въпроси изискват обсъждане в публичната сфера, а не само в научните комитети и техническите работни групи.

 8. СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ  
      ЗА РОБОТИКА И ЗНАК ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ В  
      ОБЛАСТТА НА РОБОТИКАТА 

Франческа и Едуард

TЕвропейският съюз следва да разработва, прилага и непрекъснато 
да актуализира правила за изпитване, сертифициране, проектиране 
и стандартизация на (специфични категории) продукти в областта на 
роботиката и изкуствения интелект. Това може да бъде формализирано чрез 
експертни комитети, занимаващи се с въпроси от етичен, технологичен, 
правен и икономически характер, както и чрез инструменти за управление 
на принципа на сътрудничество. Освен това един европейски знак за 
съответствие на роботите би осигурил единен стандарт.

Сред най-големите предизвикателства в областта на технологиите е 
разработването на обща стратегия за роботиката в целия континент. 
Законодателството може да създаде граници за иновациите, но то е и 
необходимо, за да направи технологиите достъпни за възможно най-много 
хора. Следователно е от съществено значение да създадем правна рамка, 
която да насърчава иновациите и да гарантира, че иновациите са водени от 
основните ценности на ЕС.

Този подход би могъл да спомогне за реализирането на всички налични 
възможности в областта на роботиката и изкуствения интелект посредством 
регулиране на технологичните иновации чрез тесни, специално разработени, 
предварително оценени и подложени на постоянно наблюдение правила, 
като същевременно се насърчава проектиране, съобразено с етичните 
норми, за да се гарантира възприемането от ползвателите от най-ранните 
етапи на разработване на продукта. 

Освен това наличието на знак за съответствие на робота отговаря на 
повтарящия се регулаторен процес за управление на роботите, тъй като 
този процес ще позволи създаването на насоки, които могат да служат 
като временна отправна точка за използването и развитието на роботите. 
Сертифицирането може да бъде преразглеждано периодично, за да се 
гарантира спазването на стандартите за максимална защита.

 9. РЕГУЛИРАНЕ НА  
      ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕН  
      ИНТЕЛЕКТ ЗА ВОЕННИ ЦЕЛИ 

Невен 

Европейският съюз следва да гарантира, че 
дружествата, които се намират в ЕС и които търгуват 
с други държави (извън ЕС), са обвързани от строги 
правила за използването на изкуствен интелект във 
връзка с военни операции.

Появи се много информация за изкуствения интелект 
и машинното самообучение и новите му предимства, 
свързани със здравеопазването и автомобили без 
шофьор, но понастоящем машинното самообучение 
има друго важно въздействие и то е върху военните 
технологии. Машините вече имат възможност да 
вземат решение да убиват или не, като тези решения се 
основават главно на модели с машинно самообучение. 

Много от тези алгоритми до голяма степен са 
непрозрачни и никой не носи реална отговорност за 
решението за живот или смърт.

Това би помогнало да се ограничи използването на 
изкуствен интелект и машинно самообучение до 
използването за мирни цели. Грег Алън, изследовател 
в Центъра за нова американска сигурност, казва, че 
изкуственият интелект би могъл да има също толкова 
голямо влияние във военната техника, колкото 
развитието на ядрени оръжия.

Европейският съюз би могъл да наложи 
забрана на използването на изкуствен интелект 
във военната техника чрез приемането на 
законодателство за производството на оръжия в ЕС. 
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ИНТЕРВЮ

Какви са най-големите предизвикателства 
днес, когато става дума за изкуствен интелект?

Мисля, че има три ключови думи и последващи въпроси, когато 
става дума за роботи и изкуствен интелект. Първият елемент 
са възприятията, т.е. как роботите трябва да имитират 
човешките функции. Тук въпросът е как да ги конструираме 
по такъв начин, че да подобряват живота на хората? След 
това идва понятието „многообразие“: в днешно време 
технологията е в състояние да надмине човешката природа; 
някои технологии например позволяват да се „чуят“ цветове, 
които ние не можем да видим. В такъв случай въпросът е как да 
насърчаваме технологиите, които помагат на хората, но все 
още са сходни с човешката природа? Третата ключова дума 
е защита, т.е. въпросът как да създаваме законодателство, 
което продължава да защитава хората.

Роботиката и автоматизацията все по-често са 
повод за безпокойство, особено сред младите 
хора, които се тревожат, че от тях се „отнемат“ 
работни места: обосновани ли са тези тревоги 
или не?

Иновацията винаги е била част от обществото ни. Има една 
книга на Николас Кар [бел.ред. The Glass Cage (Стъклената 
клетка)] за промените с течение на времето, дължащи се на 
технологиите, която обяснява явлението. Това, пред което 
сме изправени сега, може да има огромно влияние и в резултат 
на глобализацията, но то продължава да бъде нещо, което 
винаги се е случвало в историята. Това не означава, че не 
трябва да се стремим да разрешим предизвикателството, 
но ние трябва да виждаме свързаните с него възможности: 
ще бъдат създадени други работни места, а част от 
работните места, които ще изчезнат, ще бъдат ненужни 
или неефективни работни места. Иновациите могат да 
генерират икономически растеж, който ще бъде от полза 
за всички: някои работни места ще претърпят промени и 
ще се развиват, като включват цифровизация. Трябва да се 
опитаме да видим ползите, за да помогнем и да адаптираме 
организацията на работните места за преминаващите през 
прехода лица. С времето това ще стане нормално. Промяната 
ще дойде и не можем да се скрием от нея, затова трябва да 
решим как да подходим към нея.  

Франчеса Епископо,  
научен сътрудник в института DIRPOLIS

 10. СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА  
         ПЛАТФОРМА ЗА  
         КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ 

Олга

Мисля, че би било разумно ЕС да интегрира 
системата за колективно финансиране в 
рамките на съществуващите институции за 
публично финансиране и да създаде официална 
платформа, където всички предложени 
проекти ще бъдат оценявани и проверявани 
от официални експерти, работещи за ЕС. Тези 
експерти могат да включват лица от областта на 
киберсигурността и борбата с измамите с цел 
разкриване на потенциални измамни действия.

Много стартиращи предприятия на ранен етап 
разчитат на публично финансиране, но също и 
на платформи за колективно финансиране. За 
съжаление тези платформи понякога са обект на 
злоупотреби, като се използват като убежища от 
страна на измамници.  

Такава платформа ще даде възможност на 
европейските граждани пряко и безопасно да 
финансират проектите, представляващи интерес 
за тях, а също и на стартиращите предприятия 
веднага да намират клиенти за своите продукти.

 11. INVEST IN TECHNOLOGY FOR  
       CULTURE AND HERITAGE 

Adrià 

Вярвам, че Европейският съюз трябва да 
инвестира повече в технологии за културата 
и изкуството, като се започне с обществените 
музеи, за да се направи преживяването по-
приобщаващо за ползвателите. Всъщност 
използването на нови технологии би променило 
начина ни на посещение, изследване и учене в 
традиционните музеи, като предизвиква в хората 
любов към културата. 

В някои музеи вече се използват ботове, така 
че хората, и по-специално младите хора, да 
ги използват като гидове и да се запознават 
с изкуството и историята по забавен начин. 
Това може да се развие и пренесе на по-високо 
ниво. Мечтая за бъдеще, в което изкуственият 
интелект и виртуалната реалност позволяват 
на посетителите в музеите да общуват пряко 
с историческите личности или да се потопят в 
картина, например. 

За да се подпомогнат инвестициите в тези 
технологии, част от традиционните туристически 
такси, например от хотели, могат да бъдат 
предназначени за финансиране на такива музеи. 

15 E. Fosch-Villaronga, Creation of a Care Robot Impact Assessment 
(Създаване на оценка на въздействието на роботите, полагащи грижи) 
, International Journal of Humanities and Social Sciences (Международен 
журнал за хуманитарни и социални науки), том 9, № 6, 2015 г., https://
waset.org/publications/10001664/creation-of-a-care-robot-impact-
assessment; (достъп от юни 2018 г.)
D. Reisman et al., Algorithmic Impact Assessments: a practical framework 
for public agency accountability (Оценка на въздействието на 
алгоритмите: практическа рамка за отчетност на обществените 
агенции), AI Now Institute, април 2018 г., https://ainowinstitute.org/
aiareport2018.pdf (достъп от юни 2018 г.)
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 12. СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ОЦЕНКА НА  
         РОБОТИТЕ 

Едуард

Предлагам създаването на европейска оценка на въздействието 
на роботите, която може да помогне на специалистите по роботика 
за идентифициране, анализ, намаляване и отстраняване на 
рисковете, свързани с внедряването на технологиите в областта 
на роботиката и изкуствения интелект.

Понастоящем не съществуват специфични за роботите 
мултидисциплинарни насоки, за да се определят и оценят 
рисковете, които роботиката и изкуственият интелект 
създават за обществото. Роботите могат да окажат влияние 
върху неприкосновеността на личния живот, достойнството, 
самостоятелността и безопасността на хората – както във 
физически, така и в психологически аспект, което повдига 
сериозни етични въпроси. 

Оценката на въздействието е в съответствие с основания на 
риска подход, следван от оценката на въздействието върху 
неприкосновеността на личния живот и надзора в Европейския 
съюз, но ще се стреми да разшири обхвата до много други 
видове рискове, като последните приложения са в областта на 
роботиката (Оценка на въздействието на роботите, полагащи 
грижи, Фош-Виларонга, 2015  г.) и на алгоритмите (Оценка на 
въздействието на алгоритмите, AI Now Institute, 2018 г.).1

Това ще улесни процеса на постигане на съответствие за 
разработчиците на роботи, тъй като те ще носят отговорност за 
определянето и оценката на различните рискове за роботите си.

 13. СЪЗДАВАНЕ НА  
         ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ МЕДИИ 

Олга 

Отчаяно се нуждаем от общоевропейска 
медия, като нямам предвид медия с фокус 
върху политически събития, а медия, която 
осигурява новини, развлечения, филми; 
медия с една и съща програма във всички 
държави членки. Основните средства 
за масова информация не предлагат 
достатъчно комуникация и популяризиране 
на ЕС, като се започне от телевизията и 
видеото по заявка. 

В Европа във всяка отделна държава членка 
консумираме американски бестселъри, 
американски блокбъстъри, телевизионни 
сериали и аксесоари. Не приемам аргумента, 
че съществува езикова или културна 
бариера между различните държави 
членки: Швеция и Италия се различават 
също толкова, колкото Тексас и Калифорния. 
Културата и медиите са общата основа за 
европейска идентичност.

Успехът на някои европейски телевизионни 
предавания, често криминални, в 
англоезичните държави показва, че 
публиката е готова да приеме субтитрирано 
съдържание – напр. различни продукции от 
датския телевизионен оператор DR. 

Европейският съюз може да се стреми да 
създава диалог между различните радио- и 
телевизионни оператори за продукцията 
на общоевропейски сериали, които са 
със субтитри и са интересни за хората 
в цяла Европа. Това може да включва 
широкомащабни, исторически проекти и 
драми. Вече има програми с международен 
актьорски състав; организирането на по-
голямо сътрудничество между европейските 
продуцентски дружества и телевизионните 
канали би представлявало вълнуваща 
перспектива.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В свят, в който работата се характеризира с все по-голяма променливост, хората 
сменят по няколко работни места в кариерата си, а дългосрочните договори са 
трудно постижими, хората се нуждаят от нови надсекторни умения, за да могат да се 
справят. Новото ключово понятие „учене през целия живот“ показва, че хората ще 
трябва да придобиват нови умения през целия си живот, дори след като са завършили 
образованието си. В същото време образователните системи не разполагат с 
инструментариума да подготвят младите хора за света на труда и е общопризнат факт, 
че липсват технически и цифрови умения. 

Това е видно от огромното несъответствие между уменията, които се научават в училище, и позициите и 
способностите, които се търсят на пазара на труда. Част от проблема с несъответствието между търсените 
и предлаганите умения е, че завършилите висше образование може да заемат работни места, за които са 
свръхквалифицирани. Стажовете и обучението се развиват в широк мащаб също благодарение на гаранцията за 
младежта, но преходът между училище и трудовия свят рядко е безпроблемен. Освен това междуличностните 
умения, като например работа в екип, креативност и умения за решаване на проблеми, или полезни умения като 
интернет и медийна грамотност почти не се преподават в училище или в университетите. 

Както беше споменато, продължаващото професионално обучение помага на младите хора да поемат 
отговорност на ранен етап, подобрява тяхната пригодност за заетост и ги снабдява с авангардни умения. 
Изглежда, че стажовете и другите програми, които предоставят на студентите повече практически знания, ноу-
хау, умения и / или компетентности, необходими за конкретна професионална дейност, увеличават вероятността 
наскоро дипломиралите се висшисти да могат да намерят работа. 

 14. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОГРАМИ И  
         МЕЖДУЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ 

Кристиан и идея, чута на семинар 

Моята идея за по-добра образователна система ще бъде да се включат 
предприемачески програми в училище, да се ангажират млади хора с 
организации, като например стартиращи предприятия, и да се въведат 
дейности в рамките на учебната програма, вдъхновени от примери 
като Трансатлантическата програма за лидерство.16

Училищата не успяват да научат своите ученици на достатъчно 
междуличностни умения. Когато младите хора навлязат на пазара 
на труда, те остават с впечатлението, че чрез образованието 
си не са получили достатъчно добра подготовка за различните 
предизвикателства.

Европейският съюз би могъл да разработи платформа за проекти за 
междуличностни умения, където различни организации биха могли да 
съберат различни дейности в целия ЕС, свързани с теми като политика, 
правозащитничество или пътуване, така че младите хора да получат 
възможност да научават нови неща, да придобиват нови умения и да 
разработват съвместно проекти.

 15. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ЕРАЗЪМ“  
         ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА  
         БОРБАТА С ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО 

Идея, чута на семинар  

При условие че е добре известно, че 
международният опит е изключително полезен 
от гледна точка на житейските умения, идеята е 
този тип опит да стане по-достъпен за младите 
хора. Освен това младите хора могат да бъдат 
насърчавани да живеят, работят и учат в региони, 
в които обезлюдяването е проблем. Престоят 
в чужбина може да продължи три месеца и 
студентите могат да се настанят при приемни 
семейства и да учат или да участват в стажове. 
Това би способствало за опознаването на други 
култури и изучаването на езици, както и за 
разширяване на кръгозора. В края на следването 
си в университета много студенти не са сигурни 
дали да продължат да учат или да започнат да 
работят; подобен опит може да им помогне да 
придобият по-ясна идея. 

Програмата „Еразъм“ става все по-популярна сред 
младите хора, но все още има много от тях, които 
никога не са пътували в друга държава, за да учат 
или работят за период, по-дълъг от ваканция.

Това би спомогнало и за решаване на проблема 
с мобилността: данни на ЕС показват, че 
половината от младите хора в Европа, които не 
си намират работа в своята страна, са склонни да 
се преместят в чужбина, за да намерят работа.17 
При наличието на стимули за преместване в друга 
държава за най-малко три месеца, младите хора 
могат да придобият опит в чужбина и да запълнят 
празноти на пазара на труда. Що се отнася до 
финансовия аспект, институциите на ЕС следва 
да осигурят необходимото финансиране за тези 
програми за мобилност.

16 Youth Proaktiv, Transatlantic Leadership Program (Трансантлантическа програма за лидерство) http://
youthproaktiv.org/programs/eu-us-leadership-program/ (достъп от юли 2018 г.)
17 Европейска комисия, „Половината от младите европейци са готови да работят в чужбина“, http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1026&furtherNews=yes (достъп от юни 2018 г.)
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 16. УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ 
Идея, чута на семинар

Въвеждането на учебни часове по житейски умения би било един 
начин за по-добро подготвяне на младите хора за живота, като им се 
помогне да придобият основните умения, от които се нуждаят, за да 
се справят успешно със своите ежедневни дейности и за да бъдат по-
добри граждани, които са интегрирани и ангажирани в обществото. 
Много млади хора не се замислят за различни житейски умения, 
като подаване на данъчна декларация, рециклиране или готвене на 
прости ястия. С въвеждането на подобен учебен предмет младите 
хора биха могли да учат за тази важна част от живота от ранна възраст. 

Система, която работи на тази основа и би могла да функционира 
много добре в целия ЕС, е вече въведена във Финландия, където 
учениците са обучавани по “Kotitalous” – икономика на дома, и 
“Käsityö” – занаяти. Те научават повече за готвенето, почистването, 
отговорното използване на парите, прането, рециклирането и 
пестенето на вода и енергия; но също така и за дребни домакински 
дейности като плетене, поправка на дрехи, направа на шейна за 
забавление в снега или на къщичка за птици в градината. 

И още по-важно, има обучение по умения в областта на цифровите 
технологии, като например идентифициране на фалшиви новини, 
рискове от кибертормоз, но и повече практически умения, като 
например инсталиране на програми за антивирусна защита и 
използване на принтер.

 18. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО  
         „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“, ЗА ДА СЕ  
         НАСЪРЧАВАТ ПО-КРЕАТИВНИ СТУДЕНТИ 

Александрa

Критериите за оценка следва да бъдат преразгледани на всички 
равнища на образованието, за да обхванат креативността и 
иновациите. Традиционната система за оценка на знанията не е 
подходяща за оценяването на съвременното съдържание. Например 
системата за оценяване на проектите и индивидуалните задания 
може да бъде организирана в различни категории, като всяка 
категория има свои собствени критерии за оценяване и степенуване, 
подобно на критериите за оценяване в университетите. По този начин 
областта, в която на даден ученик му липсват повече компетентности, 
е видима и ясна, съответно ученикът знае къде да съсредоточи 
усилията си, за да се подобри, а учителят също има повече яснота за 
това. 

Едно от основните изисквания и нужди в днешната конкурентна среда 
на труда е креативността. Алтернативен начин за разграничаване и 
подпомагане на ученици, които са по-креативни, е да им се предложи 
възможност за справедливо оценяване. 

Това може да се постигне, като се работи за премахване на бариерите 
и за насърчаване на отговорността, като се включат нови предмети 
като „Предизвикателство“, което се прилага в някои училища в 
Берлин. Това включва един час на седмица, в който учениците работят 
по предизвикателство, например: игра на шах с възрастни хора или 
стартиране на местен проект за младите хора. Това стимулира както 
личността, така и социалното взаимодействие.

 17. НАСЪРЧАВАНЕ  
         НА ЛЮБОПИТСТВОТО,  
         РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА  
         И ОТГОВОРНОСТТА 

Лаура и Якоб 

Учениците следва да бъдат насърчавани 
да работят върху слабостите си, като 
същевременно имат свободата да 
избират върху какви дейности желаят 
да се съсредоточат. Мислим, че този вид 
ориентирана към проекти система, при която 
младите хора могат да развиват своите идеи 
и силни страни, вместо да им се наливат 
знания, може да доведе до много по-добри 
резултати. Тя би насърчила любопитството 
и креативността. Работата по проекти 
означава практикуване на нови умения и 
учене по време на процеса, като се засилва 
посланието, че неуспехът може да бъде 
важен урок.

Като демократично общество ние искаме 
младите хора да бъдат свободни, равни и да 
живеят в дух на солидарност, но всъщност 
училищната система не е демократична по 
никакъв начин: учителят преподава едно 
и също нещо на един клас от различни 
ученици с различни силни страни и 
разнородни интереси. Като се има предвид 
индивидуалността на всеки ученик, всеки 
ученик следва да има възможност да развива 
своите умения и увлечения. С възприемането 
на този подход можем да извлечем най-
доброто от всички ученици.

Проучването PISA признава подобна 
система във Финландия като най-успешната 
училищна система в света. За по-младите 
ученици до 13 години не съществуват 
стандартни уроци, а учениците и учителите 
си сътрудничат. „Играта“ в училище е много 
важна и целта на учителите е да мотивират 
своите ученици. По-конкретно, няма класни 
стаи, а учениците работят в учебни групи, 
което засилва уменията им за задълбочен 
анализ и за намиране на решения или други 
таланти. Това насърчава приобщаването 
и развитието на социални умения. На 
учениците във Финландия също е разрешено 
да изберат тема, от която се интересуват, и 
да я разработят, като се свържат с външни 
ресурси, като например експерти или музеи. 
Установено е, че това „изучаване на явления“ 
предоставя на учениците подходящите 
умения през 21-ви век, и то следва да се 
използва в цяла Европа. 
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 19. СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО  
         ПРОЕКТИ МЕЖДУ  
         УЧИЛИЩАТА 

Гаетан

Една от идеите е да се създадат позиции на 
посредници на мрежата, които да работят в 
училищата, за да имат достъп до различни 
групи ученици и да ги ангажират с конкретна 
тема (например европейските ценности, 
устойчивото развитие, образованието и 
др.) чрез поредица от срещи. Например, 
работа с група от ученици, които желаят да 
разработят проект за устойчиво развитие в 
своето училище. 

С подкрепата на един учител те биха 
могли да проучат дали в Европейския 
съюз има други институции, работещи по 
същата тема. На този етап те биха могли да 
използват мрежата от посредници, за да ги 
свържат с училищната мрежа. По този начин 
училището ще може да изгради връзки 
с други учебни заведения и ще бъде в 
състояние да взаимодейства и да провежда 
съвместна работа.

Мрежата би могла да си сътрудничи 
в организирането на европейска 
конференция по въпросите на устойчивото 
развитие, в рамките на която, както и на EYE, 
учениците от средните училища ще споделят 
своите проекти и ще предлагат решения и 
идеи. Тези мрежи ще имат много предимства: 
споделяне на информация и умения; 
насърчаване на обмена по дадена тема 
между европейските училища; развиване 
на отношения на сътрудничество; даване 
на възможност на младите поколения да 
разсъждават по европейска тема; създаване 
на чувство за принадлежност към ЕС; 
събиране на нови идеи и повишаване на 
ангажираността на младите хора.

Например във Франция Министерството 
на земеделието и храните има различни 
и разнообразни мрежи за младите хора 
в областта на образованието за селското 
стопанство. Тези мрежи дават възможност 
да се очертаят желанията и предложенията 
на младите хора до министерството с цел 
съвместно изграждане на проекти: това 
е добра практика, която би могла да бъде 
разпространена в целия ЕС.

МЛАДИ И СТАРИ: B крак с цифровата революция

ИНТЕРВЮ

Когато говорим за благополучието на младите 
хора, ние само мислим за това от икономическа 
гледна точка, като забравяме аспектите на 
психичното благосъстояние и психичното 
здраве. Много младежи днес могат да се окажат 
„хванати в капан“.

Говорим за поколение „бумеранг“, което живее с родителите си, 
премества се само за кратък период от време, работи в много 
нестабилна среда и няма никаква сигурност на договорите за 
трудова заетост, което означава, че не може да развие напълно 
своята независимост и понякога трябва да се върне към 
живота с родителите. Обществените и социалните услуги все 
още не отчитат в пълна степен специфичните потребности 
на младите хора. Причините, поради които много млади хора 
не се обръщат към социалните услуги, са, че те са свързани 
със стигма. Младите хора или не са достатъчно самоуверени, 
или просто не знаят, че тези услуги съществуват. Важно е да 
се подобрят условията на труд за навлизащите на пазара на 
труда и да се осигури по-добра подкрепа за психичното здраве, 
така че младите хора да се чувстват удовлетворени и да 
бъдат продуктивни членове на обществото. 

Съществува и проблем между поколенията, 
който усложнява положението.

Няколко от участниците в EYE посочиха, че смятат, че 
по-възрастните са склонни да не приемат много сериозно 
въпросите на младите хора. Чуват неща като: „Това е само 
защото си млад, ще отмине. Когато бях млад, беше много по-
трудно и все пак оцелях.“ Мисля, че времената се променят, 
стават все по-непредвидими. Когато родителите ни са 
израствали, те са завършвали училище, започвали са работа 
– постоянна и стабилна, можели са да си позволят квартира 
и т.н. Днес тази опростена структура на живота за младите 
хора не съществува. Сега нещата са много по-променливи. 
Разбира се, това поражда опасения и безпокойство, като  
младите хора се нуждаят от помощ, за да се справят с тях и 
мисля, че фразата „просто порасни“ не е най-добрият съвет, 
който възрастните хора могат да дадат.

Ана Лудвинек,  
ръководител на научни изследвания, отдел „Социални 

политики“, Eurofound
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 20. ИНСТРУМЕНТИ СРЕЩУ  
         ЦИФРОВАТА ИЗОЛАЦИЯ И ЗА  
         ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

Ларисa  

Мисля, че ЕС може да направи нещо относно 
достъпа до цифрови инструменти и ресурси, 
за да се гарантира, че страните инвестират 
достатъчно пари в предоставянето на равен 
достъп до технологии в класните стаи, което 
означава – във всички училища, не само в 
елитните училища в големите градове, но и 
в професионалните училища и в училищата 
в селските райони. 

Понастоящем голяма тема в училищата е 
тази за цифровата изолация. Приемаме за 
даденост, че всеки има достъп до цифрови 
платформи, но в действителност не всеки 
може да си позволи една и съща технология. 
Това, което ние (OBESSU) поискахме, е този 
въпрос да бъде решен, като се предоставят 
преносими компютри и таблети в училищата, 
така че всеки да получава един и същ достъп 
до технологиите.

Повишаването на осведомеността, 
подкрепата за организациите на 
гражданското общество в това, да влязат 
в училищата и да провеждат семинари, 
е от съществено значение, когато става 
въпрос за социалното изключване в по-
общ план. Достъпът до финансиране за тези 
инициативи е нещо, което Европейският 
съюз би могъл да предостави и в момента 
го прави. Мисля обаче, че това следва да 
се направи на по-местно равнище, така че 
училищата да могат да работят в по-тясно 
сътрудничество с гражданското общество 
по тези трудни въпроси.
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КОМЕНТАР НА МЛАДЕЖКИ ФОРУМ  
 МЛАДИ И СТАРИ

Цифровата революция повдига много въпроси, като носи със себе си множество предизвикателства и 
възможности. Как Европа може да постигне напредък, като се използва най-доброто, без да се навреди на 
стандарта ни на живот? За да предприеме това пътуване, Европа трябва да постави хората, техните права и 
общности в центъра на прехода към по-цифровизиран свят. Европейският младежки форум се стреми към 
цифрова революция, която да работи за всички поколения.

През последните десетилетия се наблюдава технологичен 
напредък, който промени начина, по който живеем и организираме 
живота си. От растежа на интернет и платформите на социалните 
медии до бързия напредък в автоматизацията, роботиката и 
изкуствения интелект в по-широк план, това развитие се случи с 
толкова бърз темп, че неговото въздействие трудно подлежи на 
оценяване. Днешното поколение на младите хора със сигурност 
е засегнато в най-голяма степен. Те са израснали във времена на 
значителни постижения и технологично развитие. Следователно 
те са първите, които експериментират и чийто живот става по-
интензивен поради тези нови технологии, и едновременно с 
това те страдат най-много от липсата на познания и разбиране 
на дългосрочните отрицателни въздействия на технологичното 
развитие върху живота ни, демократичните ни общества, околната 
среда, работните места и трудовите права, както и нашето здраве. Те 
също така преживяват тези технологични промени в контекста на 
добре известни социално-политически и икономически въпроси, 
като например висока безработица, по-голям риск от бедност и 
социално изключване, повишени равнища на неравенство и други 
предизвикателства при достъпа до своите права. 

Примерите за въздействието на цифровата революция върху 
живота ни са многобройни. Тя предостави нови начини за 
свързване с другите хора и напълно промени начина, по който 
се информираме и си взаимодействаме с медиите. Цифровата 
революция доведе до нови форми на изграждане на общности 
и до създаването на нови форми на политическа активност. 
Благодарение на нея се появиха множество медии и източници на 
новини, нови форми на репортажи, които са по-достъпни за всички, 
и гражданинът се превърна в журналист. Един от недостатъците 
на всичко това е значителното зачестяване на дезинформацията 
в интернет, включително фалшивите новини, и по-лесното 
разпространяване на реч на омразата. В резултат на това може 
да се твърди, че е по-лесно и манипулирането, и създаването на 
хаос от външни сили при избори и други демократични процеси. 
Икономиката, работата и пазарът на труда също са засегнати. В 
световната надпревара за конкурентоспособност и лидерски 
позиции инвестициите в нови технологии и иновации са основен 
двигател на икономическия растеж и производителността. 
Това доведе до възхода на технологичните гиганти, сред които 
Google, Facebook, Microsoft, Amazon, създаването на множество 
стартиращи предприятия в областта на технологиите и в резултат 
на това, до създаване на огромен брой нови работни места в 
сектора на високите технологии и производството на технологии. 
За съжаление, една от последиците от това е паралелната 
бърза експанзия на така наречената „икономика на работата по 

отделни заявки“, това, че все повече млади 
хора се наемат на работа от основани на 
приложения услуги, като Deliveroo и Uber, 
като по този начин преминават от сигурната 
и дългосрочна заетост и приближаване към 
несигурни работни места без основни права 
или социална закрила или отпуск. Освен 
това големите информационни масиви 
и свързаните с тях системи за изкуствен 
интелект (ИИ) се използват все повече във 
всеки сектор на обществото. Те могат да 
дават насоки на хората и понякога дори 
да ги заменят при вземането на решения и 
намирането на решения на проблемите. Чрез 
машинно самообучение, изкуствен интелект 
и алгоритми големите информационни 
масиви могат да подобрят живота ни по 
много начини. Те могат да гарантират, че 
ресурсите се разпределят по много по-
целенасочен и икономичен по отношение 
на разходите и времето начин, и/или да 
идентифицират проблеми и решения 
много по-бързо, отколкото човекът някога 
би могъл. В здравния сектор например 
персонализираната диагноза и лекарствата, 
определени чрез системите за изкуствен 
интелект, могат да доведат до по-добри и 
по-подходящи грижи. Въздействието, което 
това ще окаже върху нашите общества и 
живота ни, само значително ще нараства с 
развитието и навлизането на „интернет на 
нещата“ и при навлизането в ежедневието ни 
на споделянето на данни и на технологиите 
чрез превозни средства, домашни уреди и 
други физически устройства, оборудвани с 
технологии за генериране на данни.

Някои твърдят, че сме на прага на четвъртата 
индустриална революция, тъй като тези 
промени се случват с безпрецедентна 
скорост и засягат почти всички промишлени 
сектори и части на обществото, което води 
до преобразуването на цели системи за 
производство, ръководство и управление. 
Други предупреждават за потенциалния 
срив на западните демокрации и системите 
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за социално подпомагане във вида, в който ги познаваме. 
Неотдавнашните глобални политически събития ни показаха, че 
биват причинявани нови обществени проблеми, включително 
в областта на неприкосновеността на личния живот, тъй като 
използването на личните данни става бизнес модел, както и 
инструмент за създаване на политически хаос. Както показва 
неотдавнашният скандал около данните на Facebook и Cambridge 
Analytica, тези промени трябва да се случват наред с по-обширно 
обсъждане на принципите и етиката, както и на това как да се 
гарантира, че тези технологии няма да се превърнат по-скоро 
в риск за бъдещето ни, отколкото в носител на ползите, които 
се очакват. Законодателството и регулирането, някои ще кажат, 
може да създадат граници за иновациите, но са необходими, 
за да се гарантира, че технологиите са от полза и са достъпни 
за възможно най-много хора. От съществено значение в ЕС е 
да създадем правна рамка, която да насърчава иновациите, 
да запазим конкурентоспособността си спрямо Китай и САЩ, 
като същевременно гарантираме, че тези иновации са водени 
и определяни от нашите основни европейски ценности. ЕС вече 
пое водещата роля в регулирането на данните чрез приемането 
на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) – правна 
рамка, която определя насоки за събирането и обработването 
на лична информация на физически лица. Необходимо е обаче 
много повече, за да се гарантира, че младите хора се ползват от 
подкрепа и са по-добре подготвени за предстоящите промени. 
Младите хора на YO!Fest и Европейското младежко събитие през 
2018 г. в Страсбург предложиха редица идеи, които би било добре 
създателите на европейската политика да вземат под внимание, 
включително: „ЕС следва да разработва, прилага и непрекъснато да 
актуализира правила за изпитване, сертифициране, проектиране 
и стандартизация на продукти в областта на роботиката и 
изкуствения интелект. Това може да придобие формален характер 
чрез експертни комитети, занимаващи се с въпроси от етичен, 
технологичен, правен и икономически характер, както и чрез 
инструменти за управление на принципа на сътрудничество.“ 
Друго предложение се изразяваше в предоставяне на подкрепа 
и финансиране на „екосистема“ за учене през целия живот, при 
която група от експерти да наблюдават и картографират по 

държави, отрасли и сектори необходимите 
умения в бъдеще.

В рамките на Европейския младежки форум 
ние се застъпваме за разпоредби на ЕС, 
които трябва преди всичко да следват 
основан на правата подход. Това означава, 
че всички политически решения ще трябва 
да се основават правно на международни 
стандарти за правата на човека, като се 
обръща първо внимание на въздействието 
на технологичните иновации върху достъпа 
на младите хора до правото им на достойни 
условия на труд, на здравеопазване, липса 
на дискриминация или участие в процеса 
на вземане на решения. Голяма част от 
очертаните по-горе въпроси произтичат от 
прекомерната концентрация на богатство 
и ресурси в ръцете на шепа технологични 
гиганти/конгломерати. ЕС следва да играе 
водеща роля в обсъждането и намирането на 
регулаторни решения по отношение на тази 
нова реалност – решения, които да водят до 
намаляване на неравновесията във властта, 
които тя създава. И накрая, образователната 
ни система трябва да бъде преосмислена, 
тъй като тази нова реалност изисква по-
критично мислене и цифрова грамотност, 
така че по-специално младите хора да могат 
да оказват влияние и да формират процеса 
на разработване на цифрови политики. 
Марк Зукърбърг наскоро беше цитиран с 
изказването, че  „защитата на нашата общност 
е по-важна от постигането на максимални 
печалби“. Интересно е, че то може да се окаже 
добра мантра, която ЕС да приеме в своите 
усилия да проправя пътя към регулиране на 
цифровата революция.
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2. БОГАТИ И БЕДНИ:  
 Призив за справедлива подялба
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Преди да можем да започнем да решаваме проблема с неравенството, 
трябва да сме съгласни, че то съществува. Целта на тази тема е да се 
намерят общи решения на увеличаващото се неравенство в Европа, но 
неравенството е сложно явление, което има много форми и е трудно да се 
идентифицира, а още повече да бъде предмет на съгласие. Съществува 
неравенство на микроравнище и на макроравнище, така че решенията 
трябва да се намерят и в двата контекста. Трудно е да се признае, че това, 
което имаме в живота, е резултат колкото от нашите собствени постижения, 
толкова и по привилегия, но трябва да работим за постигането на по-голяма 
справедливост.

Като мощен наднационален съюз в ерата на глобализацията Европейският съюз 
засяга живота на милиони граждани на държави извън ЕС, поради което нашата 
отговорност и решения за намаляване на неравенството надхвърлят границите 
ни.  

Въпреки че е възможно да се корени в богатството, неравенството се създава 
и възпроизвежда в ежедневието ни по начини, които се простират далеч 
отвъд баланса на банковата ни сметка. Различията на равнището на доходите в 
Европа представляват важна тема; неравенството е много по-сложна система, 
произтичаща от сексуалността, пола, образованието, разделението между 
градските и селските райони, националността, глобализацията, физическите 
способности, цвета на кожата, технологията и разбира се, властта.

Европа се отличава чрез своите социални политики, но все по-видимите резултати 
от неравенството доведоха до дискусии за нови средства за преразпределяне на 
доходите на по-богатите в обществото. 

Тези въпроси често се повдигат във връзка с очакваното преструктуриране 
на пазара на труда и възхода на използваната за всякакви основни дейности 
технология, свързана с изкуствения интелект. Въпреки че имаше много идеи, 
без съмнение най-повтаряната фраза по темата за богатите и бедните беше 
„универсален основен доход“ – основен доход, който се изплаща на всички 
граждани, независимо от техния трудов статус. Това е социална политика, която 
привлече голям дебат, но младите хора ясно виждат това като възможно решение 
по многобройни политически въпроси и са готови да поемат съответните рискове.

Неравенството е трудно забележимо и трябва да признаем това, ако искаме да 
установим причините за него и да намерим решения. Ако сме сериозни в нашата 
цел да се сложи край на неравенството, всички усилия трябва да включват 
засегнатите от него. Въпреки че EYE предоставя такава платформа, често 
пъти повдиган от участниците въпрос бяха значителните разходи, свързани с 
присъствието на събитието, в допълнение към високия минимален стандарт на 
образование, необходим за участие в дискусиите. Това е потенциална пречка 
точно за хората, чиито ценни виждания относно неравенството трябва да бъдат 
чути. 

Неравенството поражда чувства на срам, като носи послание за определени 
членове на обществото, че заслужават по-малко. Ако сме ангажирани, като 
демократичен съюз, с премахването на неравенствата, които носят чувство на 
срам на нашите граждани, и ако искаме да помним настоящия момент с чувство на 
гордост за  нашите действия, трябва да сме готови да работим заедно и да вземем 
трудните решения. Истинското равенство е приобщаващо. 
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НЕРАВЕНСТВО: СПОДЕЛЯНЕТО Е ГРИЖА ЗА ДРУГИЯ  

В капиталистическите общества, които сами сме изградили, парите са синоним на 
властта; когато парите и властта се окажат в прекалено голяма степен съсредоточени 
в определени групи, това се превръща в система, която не обслужва интересите на 
мнозинството. Въпреки че държавите – членки на ЕС, създават национални системи 
за социална закрила с цел свеждане до минимум на последиците от този дисбаланс, 
структурите на власт от миналото са довели до системно неравенство, което 
продължава да се възпроизвежда.  

В капиталистическите общества, които сами сме изградили, парите са синоним на властта; когато парите и 
властта се окажат в прекалено голяма степен съсредоточени в определени групи, това се превръща в система, 
която не обслужва интересите на мнозинството. Въпреки че държавите – членки на ЕС, създават национални 
системи за социална закрила с цел свеждане до минимум на последиците от този дисбаланс, структурите на 
власт от миналото са довели до системно неравенство, което продължава да се възпроизвежда. 

Това ни показва, че хората не са свободни да определят съдбата си според заслугите си, но че се раждат в система 
извън техния контрол, която предварително избира победители и губещи, като дава властта на първите за 
сметка на последните. Нарастващото неравенство между „имащите“ и „нямащите“ свидетелства за това и 
показва, че настоящата социална система не прави достатъчно, за да се преодолее тази пропаст. 

Равнопоставеността не би трябвало да бъде свързана с това кой работи повече или кой заслужава повече, 
равнопоставеността  означава да се даде равен шанс за успех на всеки един. Всички заслужават равен старт в 
живота, но докато намерим начини за по-справедливо разпределяне на ресурсите, пропастта  между богатите и 
бедните ще продължи да се увеличава. 

 21. СТРЕМЕЖ КЪМ УНИВЕРСАЛЕН ОСНОВЕН  
         ДОХОД ЗА СПРАВЯНЕ С НЕРАВЕНСТВОТО 

Джо 

Универсалният основен доход (УОД) е безусловен доход, който не 
е свързан с трудовата заетост, който държавата изплаща на всички 
свои граждани независимо от доходите им, и беше популярен по 
време на EYE тази година като решение на социални въпроси, 
коренящи се в неравенството. Това все по-често се разглежда 
като решение, тъй като младите хора се намират в несигурни 
житейски ситуации, дължащи се на повишаването на разходите 
за издръжка, намаляването на заплатите и увеличаването на 
пречките пред заетостта.

Поддръжниците на УОД, като Аурели Хампел от Unconditional Basic 
Income Europe, твърдят, че УОД почти ще премахне бедността, тъй 
като самите граждани могат най-добре да определят собствените 
си нужди, а УОД им предоставя независимост при посрещането 
на тези нужди. Тъй като голям брой работни места са застрашени 
от автоматизация, УОД ще предостави нов стълб на социалната 
закрила, който ще позволи на гражданите да устоят на бурята на 
променящия се пазар на труда. Според Аурели трябва да спрем 
да мислим за УОД като „пари даром“. 

Икономистът Харо Бовен опровергава критиките, че УОД е 
непосилен, и счита, че чрез премахване на бюрократичните 
разходи по-голямата част от УОД може да бъде получена чрез 
преразпределяне на текущите социални плащания с оставащия 
дефицит, финансиран от скромен данък върху богатството. 

УОД ще облекчи част от финансовите тежести, създадени от 
висшето образование, което понастоящем представлява пречка 
за семействата с ниски доходи и обезсърчава младите хора да 
следват мечтите си. Кажете ни, че имаме финансова сигурност. 
Кажете ни, че можем да се осмелим да мечтаем.

 22. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНЕТО  
         ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Матеус  

Бих искал да видя как увеличените 
печалби, придобити от многонационалните 
предприятия чрез ефикасност, биват 
преразпределяни към служителите чрез 
програми за учене през целия живот.

През последните години автоматизацията 
напредва с безпрецедентно темпо 
благодарение на напредъка на изкуствения 
интелект, а експертите прогнозират драстично 
преструктуриране на нашия пазар на труда, 
когато хората вече няма да са незаменими. 
Това повишаване на ефикасността ще спести 
много средства на работодателите, но би 
могло потенциално да остави голям брой 
безработни и да създаде нови работни места, 
за които днешната работна сила не притежава 
необходимите умения. 

То би било от полза за предприятието, но и 
ще предостави на служителя необходимите 
умения за справяне с променящите се 
обстоятелства на пазара на труда, като увеличи 
неговата атрактивност. Това изискване следва 
да бъде под формата на правно задължение, 
но като може да се окаже прекалено скъпо 
за малките предприятия, то ще се прилага за 
големите мултинационални корпорации. Това 
би довело до създаването на бизнес култура, 
в която програмите за учене през целия живот 
са основна характеристика, с цел привличане 
на служители.
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 25. ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА  
         ТРАНСПОЛОВИТЕ ЛИЦА 

Фредерикe 

Бих искала да видя топло приемане на трансполовите лица 
в ЕС. Това следва да обхване и медицината, която особено 
добре може да отговори на специфичните им нужди. Както 
лечението, така и идентичността на трансполовите лица следва 
да бъдат узаконени в рамките на системата на здравеопазването 
чрез специализирано обучение на медицинския персонал 
и депатологизиране на идентичността на трансполовите 
лица. Понастоящем трансполовите лица получават различно 
третиране и права в различните държави – членки на ЕС, като 
този въпрос следва да бъде решен на равнището на ЕС.

Transgender Europe установи, че поради предразсъдъците и 
маргинализацията на трансполовите лица в нашето общество те 
страдат от по-лошо психично и физическо здраве, включително 
повишен риск от заразяване с ХИВ и самоубийства. Нещо 
повече, трансполовите лица срещат затруднения при достъпа 
до подходящо здравно обслужване поради стигматизирането 
им от медицинската общност, което се изразява чрез поведение 
като обръщения към трансполовите лица с името и пола им при 
раждането, като по този начин се подкопава доверието между 
медицинския персонал и пациента. 

Трансполовите лица в Европа също са изправени пред трудности 
по отношение на достъпа до необходимото лечение с хормони 
и хирургическа намеса за смяна на пола поради финансови 
бариери и стигматизация, въпреки че Европейският съд по 
правата на човека постанови, че тези лечения представляват 
„необходимо лечение“, и изисква от държавите членки да ги 
класифицират като такова за целите на плановете за здравно 
осигуряване. Според проучване от 2008 г. на Transgender Europe 
една трета от анкетираните са получили отказ за лечение, тъй 
като техният лекар лично е възразил срещу смяната на пола, 
като половината от подложилите се на такава операция в ЕС са 
финансирали разходите сами.18 19

 23. ОСНОВНИ ДОХОДИ, НО НЕ И УНИВЕРСАЛНИ 

Ануш 

Трябва да преобразуваме настоящата система за социално 
подпомагане, чиито основни структури са от 20-и век.  

Идеята за основен доход с цел намаляване на системните 
социални неравенства би била от полза, но не е разумно на богат 
банков мениджър да се плаща същото като на медицинска сестра 
с твърде нисък доход. 

Въвеждането на условен основен доход за допълване на по-
ниските заплати би довело до прехвърляне на отговорността 
за справедливо заплащане от страна на частните дружества 
към държавата и намаляване на зависимостта на някои от 
ниските заплати, ако предприятията не могат да си позволят 
да плащат повече. То също така ще гарантира използването на 
ограничените държавни ресурси в съответствие с целите на 
социалната държава. 

 24. ЕДИНЕН ДАНЪК И ТРУДОВИ  
         ПРАВА В ЕС 

Ануш и Куентин 

Предлагаме стандартизация на данъчното и 
трудовото законодателство на ЕС, насочена 
към насърчаване на равенството между 
всички граждани и между всички държави 
членки.

Въпреки стремежа към общи цели все 
още съществуват сериозни неравенства в 
рамките на ЕС. Това означава, че съществува 
все по-голяма разлика между стандарта на 
живот на гражданите на ЕС, в зависимост от 
това в коя държава членка живеят. 

Вярваме, че всички хора заслужават еднакви 
възможности в живота, но различията в 
данъчното облагане и трудовите права в 
отделните държави възпрепятстват това.  
Това ще позволи въвеждането на стандартна 
минимална работна заплата, което ще 
увеличи покупателната способност на 
гражданите посредством неприватизирани 
средства. 

По същество чрез създаването на единна 
данъчна и трудова политика в рамките на ЕС 
може да се въведе стандартна минимална 
работна заплата в цяла Европа с течение 
на времето, заедно със сближаването на 
икономиките. Тази мярка би спомогнала за 
прекратяването на географските различия 
по отношение на икономическата мощ в ЕС.

18 Европейски парламент, Transgender Persons’ Rights in the EU Member States (Права на трансполовите 
лица в държавите – членки на ЕС), http://www.lgbt-ep.eu/wp-content/uploads/2010/07/NOTE-20100601-
PE425.621-Transgender-Persons-Rights-in-the-EU-Member-States.pdf (достъп през юни 2018 г.)   
19  Transgender Europe,www.tgeu.org(достъп през юни 2018 г.)
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 26. ПРЕМАХВАНЕ НА „РОЗОВИЯ  
         ДАНЪК“ 

Емили 

Бих искала да видя премахването на увеличените 
разходи за санитарно-хигиенни материали за 
жените, така че жените да не трябва да имат по-
високи разходи за живот поради своя пол. Този 
дисбаланс обхваща и системата на данъчно 
облагане, където основните хигиенни продукти, 
които са абсолютно необходими за здравето 
на жената, подлежат на облагане с данък за 
луксозни стоки, докато ножчетата за бръснене за 
мъже се считат за основно изискване.  

„Розовият данък“ се отнася до явлението, при 
което предназначени за жените продукти и 
услуги автоматично са по-скъпи в съпоставка 
със сравними продукти и услуги за мъжете, което 
води до по-високи разходи за живот за жените. 
В рамките на системата за данъчно облагане 
явлението за класифициране на санитарно-
хигиенните продукти за жените като „неосновни 
луксозни стоки“  се нарича „данък върху тампона“, 
който води до по-високо данъчно облагане за 
продукт, в разрез с необходимостта от него.

От март 2017 г. държавите – членки на ЕС, могат 
да решават кои продукти да добавят към списъка 
с намален ДДС. Обаче санитарно-хигиенните 
материали не може да бъдат облагани с 
данъчна ставка, по-ниска от 5%.20 За бездомните 
жени, жените в домакинства с ниски доходи и 
младите жени, които си купуват сами санитарно-
хигиенни материали, „данъкът върху тампона“ 
представлява ненужна пречка в усилията им 
за удовлетворяване на основните им здравни 
потребности. 

 27. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРАВАТА  
         НА ЧОВЕКА В СЕКТОРА НА  
         ТЕКСТИЛА  

Давина, Гана

Необходимо е веригите на доставки на текстил 
да станат по-справедливи чрез обвързващо 
законодателство в областта на правата на човека. 
Текстилната промишленост, която произвежда и/
или продава в рамките на ЕС, трябва да докаже, че 
спазва правата на човека и гарантира съответствие 
с международните трудови стандарти. 

В крайна сметка, институционализирането 
на справедливата търговия и създаването на 
съвместни схеми, както и провеждането на открита 
дискусия относно справедливата търговия и 
достигането до по-широка аудитория трябва да 
бъдат насърчавани в рамките на ЕС.

Това може да бъде постигнато от членовете на 
ЕП, които да подкрепят кампании и резолюции 
с цел въвеждане на глава относно политиките 
за справедлива търговия във всяко търговско 
споразумение.

ИНТЕРВЮ

Доколко важен е интегритетът в областта на 
правата на човека?
Когато става въпрос за Европа, става по-лесно да се поставят 
под въпрос нейният интегритет и ангажименти по отношение 
на основните права на човека, когато просто стоим и 
оставяме уязвими семейства и хора да умират по бреговете 
ни? Как можем да кажем на младите хора да се гордеят с Европа, 
когато не зачитаме основните права на човека? Твърде често 
възниква впечатлението за преувеличени, изтъркани фрази на 
благотворителност и абстрактно чувство на солидарност 
по отношение на миграцията. Европа трябва да започне 
самоанализ, а Европейският съюз трябва да преразгледа някои 
от своите търговски практики, за да гарантира, че правата 
на човека продължават да са от основно значение за неговите 
търговски споразумения.

Защо хората се въздържат от гласуване?
Според мен младите хора не гласуват, защото не чувстват 
никаква връзка със или представителство в Европейския 
парламент, особено цветнокожите европейци, които 
продължават да бъдат определяни като мигранти от 
второ или трето поколение. Как можем да искаме младите 
хора да гласуват за Европейския парламент, когато нямат 
представителство там? Европа трябва да се съсредоточи 
в по-голяма степен върху изслушването на младите 
хора и техните нужди и да се опита да им предостави 
представителство в ЕП, което те заслужават.

Амал Хюсеин,  
студентка от Сомалия, която учи в Испания

20 Европейска комисия, „Ставки на ДДС“, https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-rates_en (достъп 
през юли 2018 г.)
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РЕВОЛЮЦИЯ

В Европа все повече се наблюдава напрежение. Започваме да разбираме, че 
настоящите социално-икономически структури не са разработени в интерес на хората. 
Противоречието на настоящата икономическа ситуация е, че нейният успех зависи от 
постоянен и неизчерпаем растеж. Поддържането на този растеж е за сметка на масите; 
обещаното въздействие надолу по веригата така и не се материализира, а вместо това 
богатите станаха по-богати, а бедните – по-бедни.

Неизбежен факт е, че ако нещата останат непроменени, положението ще се влоши, затова промяната е 
единствената ни надежда. Като хора, които живеят в рамките на една система, ние се оказваме принудени да се 
подчиним на нейните сурови и безпощадни искания. Като отделни лица сме безсилни, а системата продължава да 
съществува за наша сметка. Тази цена се умножава и така нашето индивидуално страдание се трансформира в обща 
цена.

Ако искаме положението да се подобри, трябва да превърнем тази колективна цена в колективна революция и да 
премахнем потискащите структури, които подкопават благоденствието на хората. Членовете на Европейския 
парламент са в привилегирована позиция да водят тази промяна, а ние, младите хора в Европа, настоятелно ги 
призоваваме да вземат смели решения, необходими в интерес на най-уязвимите. 

Подобно на всички големи промени те ще бъдат посрещнати с полемика и съпротива, особено от възползващите 
се от статуквото. Ние се нуждаем от политици с визия и почтеност, които да вземат тези трудни решения за 
висшето благо, и трябва да устояваме на неизбежния натиск от коридорите на властта. 

Ние сме млади и водени от идеализъм и вярваме, че промяната е възможна. Нашата молба е да не ни разочаровате. 

 28. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  
         ДОСТЪПНИ КУРСОВЕ В ЦЯЛА  
         ЕВРОПА 

Идея, чута на семинар

Европейският съюз следва да насърчава 
въвеждането на леснодостъпни и безплатни 
образователни модули в YouTube и други 
платформи на социалните медии, с помощта 
на университети. Това може да включва 
курсове по теми като кодиране и езикови 
курсове.

Много млади хора учат в различни 
държави – членки на ЕС, и имат шанса да 
учат в различни университети по линия на 
програма „Еразъм“, но когато младите хора 
започнат работа, губят шанса да доразвиват 
разнообразието от умения, които са развили 
в университета. Предлагайки тези курсове, 
Европейският съюз би могъл да направи 
осезаема промяна и да помогне на хората 
на цялата си територия да разширят обхвата 
на уменията си. Освен това би могло да има 
и допълнителна полза от предоставянето 
на възможности за образование на хора, 
които не са учили в университет, но желаят 
да придобият нови умения.

Това може да се постигне чрез партньорство 
с различни университети в целия ЕС, като 
евентуално се използва съществуващата 
мрежа по програма „Еразъм“.
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 30. ДАНЪК „РОБОТ“! 

Идея, чута на семинар

Бих искал ЕС да наложи данък „робот“, който 
да бъде прилаган по отношение на роботите 
по подобен начин на данъците, налагани на 
работниците хора. Това би спомогнало за 
възстановяване на загубите от „умъртвения“ 
данък върху доходите и за осигуряване на 
допълнителни приходи за държавата с цел 
справяне с преструктурирането на пазара на 
труда. 

Очаква се роботите да заемат работни 
места, изискващи средна степен на умения 
и свързани със средно заплащане, тъй 
като изкуственият интелект им позволява 
да работят по-усилено, по-бързо и по-
безпогрешно в сравнение с хората. За да се 
предотврати намаляването на средната класа, 
което дори би довело до още по-голямо 
неравенство, трябва да се предприемат мерки 
да се гарантира, че генерираното от роботите 
богатство се преразпределя сред обществото 
като цяло. Европейският парламент 
веднъж вече е отхвърлил предложение за 
въвеждане на данък „робот“, но вярвам, че 
това е необходима стъпка, ако правителствата 
желаят да се справят с проблемите, причинени 
от преструктурирането на пазара на труда.21  

Данъкът върху автоматизацията би дал 
възможност за преразпределение на 
богатството чрез схеми за социална сигурност, 
образователни програми и обществени 
услуги и би дал възможност за инвестиции 
в други сектори на икономиката. Важно е да 
се отбележи, че преразпределението под 
формата на данък гарантира прехвърлянето 
на властта и отговорността от страна на 
частните дружества към демократично 
избраното правителство, което е по-
подходящо за целта. 

 29. ПОДКРЕПА ЗА ПО-ПРИОБЩАВАЩ ХАРАКТЕР  
         НА EYE 

Роджър 

Считам, че EYE следва предварително да предоставя средства на 
групи от младежи, които представляват множество ползватели, за 
които финансовите разходи за участие в EYE биха били прекалено 
високи. Много от тазгодишните участници са високообразовани 
и финансово обезпечени, което е неточно представяне на 
европейската младеж. Бих искал бъдещите прояви по линия 
на EYE да предвидят по-широко и социално приобщаващо 
представителство в центъра на всички политически решения, за 
да гарантират присъствието на хора от различни среди.

EYE предоставя безценна възможност за това, гласът на младите 
хора в Европа да бъде чут. От съществено значение обаче е 
тези гласове да са представителни за всички млади хора в 
Европа, а не само на малкото привилегировани. Разходите за 
транспорт, настаняване и храна се трупат, а за хората, които идват 
отдалеч, разходите може да станат още по-големи. Въпреки че 
EYE предоставя спонсорство на някои групи от младежи с цел 
покриване на тези разходи, тъй като те се плащат със задна дата, 
необходимо е участниците да разполагат с необходимите средства 
в брой.

По време на EYE 2018 липсваше уникалната гледна точка на 
младежите с финансови проблеми и в резултат на това техните 
ценни идеи няма да бъдат чути. Подкрепата може да се осъществи 
чрез насочване на финансиране към отделни лица, както и чрез 
повишаване на популярността на събитието сред институциите. 
Друго предложение би било да се работи с партньори за 
спонсорирането на възможности и събитието да се популяризира 
предварително в райони, от които има малко участници.

 31. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ 

Джонатон 

Бих искал ЕС да предотврати това, богатите да използват 
привилегията на богатството си чрез въвеждането на регистър на 
собствеността на действителните крайни собственици на всички 
европейски активи.

Всички данни неизбежно водят към заключението, че неравенството 
се увеличава, а със забогатяването си богатите са станали и по-
хитри по отношение на укриването на парите си. Това не само 
драстично лишава обществените услуги от жизненоважни средства 
и подхранва намаляването на жизнения стандарт на по-долните 
социални слоеве – липсата на действия от страна на правителствата 
по отношение на незаконните практики на изключително богатите 
подкопава също така доверието на хората в демократичния процес.   

Чрез въвеждането на прозрачност действителният краен 
собственик на даден актив може да бъде идентифициран. Това би 
попречило на заможните предприятия и частни лица да се укриват 
зад фиктивни дружества, което, както стана ясно от „Досиетата от 
Панама“, е повсеместна практика.

Европейският парламент би могъл да се стреми към работа с други 
европейски институции, за да направи реалност един такъв списък 
на действителни собственици.

21 Европейски парламент, „Роботите и изкуственият интелект: ЕП призовава за общоевропейски 
правила за отговорност“, http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170210IPR61808/robots-
and-artificial-intelligence-meps-call-for-eu-wide-liability-rules (достъп през юли 2018 г.)
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ИНТЕРВЮ

Европа страда от неравенство в областта на щастието: 
осъзнаването от хората, че са по-малко щастливи и по-
малко равни, ги кара да се чувстват по-зле и означава, че 
неравенството се увеличава допълнително. Ето защо е 
важно вниманието да се съсредоточи върху равенство на 
всички хора по отношение на щастието, а и в крайна сметка 
доходите не са основният двигател за щастието, всъщност 
това е здравето! Европейските политици следва да обмислят 
измерването на успеха на политиката чрез измерване на 
щастието, вместо чрез ориентирания към БВП подход, 
използван понастоящем. Например въпросите, свързани с 
психичното здраве, са по-важен показател за това кога човек 
се чувства нещастен, отколкото заетостта – политиците 
обаче се съсредоточават неуморно върху данните за 
заетостта като показател за успех. 

Изабел Арент,  
Институт за изследвания в областта на щастието (Happiness 

Research Institute)

 32. РАВНОПОСТАВЕНО  
         ПРЕДСТАВЯНЕ В  
         ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

Фатима и Амал

Населението на Европа е по-разнообразно 
и плуралистично от всякога, но тези 
промени не намират отражение в състава на 
Европейския парламент, където профилът на 
средностатистическия член на ЕП е: бял цвят 
на кожата, хетеросексуален и от мъжки пол. 
Понастоящем само 37,4% от членовете на 
Европейския парламент са жени22, само 17 
от общо 751 членове на ЕП са цветнокожи23 
и по-малко от 4% са на възраст под 35 
години.24 Ние, младите хора в Европа, имаме 
различни цветове на кожата, сексуална 
ориентация и полова идентификация, ние 
сме без увреждания, с увреждания и сме 
жертва на комбинирана дискриминация.

Бихме искали нашата жизненост и 
многообразие да бъдат отразени сред 
членовете на Европейския парламент. Важно 
е членовете на ЕП да разберат нашия опит, за 
да могат да оценят конкретните проблеми, 
пред които сме изправени и да изразят 
готовност да ги разрешат. Необходимо е 
да се направи повече за въвеждането на 
подход на социално приобщаване. За да 
имаме усещането, че сме представлявани, и 
усещането за принадлежност към ЕС, важно 
е да видим отклик от лицата, отговорни за 
вземането на решения. 

22 Европейски парламент, „Жените в Европейския парламент“, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2017/0001/P8_PUB%282017%290001_EN.pdf (достъп през юли 2018 г.)
23 Politico, When Britain exits the EU, its diversity departs too (Когато Великобритания излезе от ЕС, нейното многообразие също ще го напусне), https://www.politico.eu/article/brexit-diversity-exits-
the-eu-brussels (юни 2018 г.)
24 Данни от администрацията на Европейския парламент

БОГАТИ И БЕДНИ: Призив за справедлива подялба
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 33. НАПРАВЕТЕ НИ ПО-ЩАСТЛИВИ, СПРЕТЕ  
         ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БВП КАТО ЕДИНСТВЕНИЯ  
         ПОКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕДЪК 

Joshua  

Бих искал членовете на ЕП да дадат приоритет на щастието на своите 
граждани и да започнат да използват научни показатели за щастие при 
оформянето на обществената политика и измерването на нейния успех. 
Това означава поглед отвъд националните равнища на щастие с цел 
да се установят характеристики и да се идентифицират източници на 
щастието отвъд традиционните материални количествени показатели, 
като например доходите.

Както всички области на живота, неравенствата в обществото също 
са свързани с щастието. Щастието не е просто абстрактно, неточно 
понятие, а точна наука, и когато измерва щастието, индексът на 
ОИСР за подобряване на живота използва десет различни категории, 
включително здравеопазване, граждански ангажименти, околна среда 
и общност. Понастоящем разликите по отношение на щастието се 
увеличават и ако европейските политици се стремят да променят тази 
тенденция, те трябва да започнат да комуникират с гражданите си, за да 
разберат причините.

Въпреки че доходите са важни, здравето всъщност е един от основните 
двигатели на щастието, но двата фактора често са свързани, тъй като 
по-богатите хора имат по-добър достъп до здравеопазване. Ако 
европейските политици имат сериозно отношение към подобряването 
на равнищата на щастие, те трябва да го поставят в центъра на всички 
свои политически решения. Както каза един от участниците от 
България, „Щастието не е само една политика“.

25 Европейска комисия, „Статистически данни относно селските райони в ЕС”, http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU (достъп през юни 2018 г.)

 34. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА  
         СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА 

Jannes

Бих искал ЕС да влее живот в своите селски райони с цел запазване 
на младежката общност там, която понастоящем намалява, но и 
предоставяне на алтернативен начин на живот на младите хора от 
градовете, които се борят, за да посрещнат растящите разходи за 
живот.

28% от населението на Европа живее в селски райони, но не се прави 
достатъчно, за да се преодолеят неравенствата, пред които тези 
хора са изправени в областта на политическото представителство, 
мобилността и достъпа до знание.25 Те не разполагат с възможности и 
поводи да проучват, експериментират и откриват по начина, по който 
може да прави това градското население. В резултат на това младите 
хора са принудени да се местят на друго място, като след себе си 
оставят застаряваща общност, която запада. 

За да станат селските райони по-привлекателни за младите хора, от 
първостепенно значение е всички техни основни потребности да бъдат 
обхванати. Трябва да се осигури подходяща инфраструктура, която 
да им позволява да достигат до лична, политическа и образователна 
себереализация. Разширяването на достъпа до образователните 
услуги и в отдалечени райони, като например посредством 
дистанционни курсове, е от първостепенно значение, по-специално 
курсовете в областта на предприемачеството в селското стопанство. 
Бих искал обществената политика да бъде замислена по такъв начин, 
че да позволява на всеки регион да изгражда своя собствена програма 
за развитие на селските райони, като дава възможност на всеки регион 
да включва индивидуалните нужди на младата част от населението. 
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През изминалия век постигнахме голям напредък за намаляване на неравенството, но 
е важно да не се задоволяваме с постигнатото и винаги да сме бдителни за опитите за 
отслабване на тези усилия. 

Равенството не е постоянно явление по подразбиране, то може да съществува, но също толкова лесно може и да 
бъде премахнато; дори поддържането на настоящото равенство, което сме постигнали, изисква непрекъснато 
балансиране. 

Равенството е много лично и контекстуално. Истинското разбиране на равенството обхваща всички аспекти; 
поради това е жизненоважно нашата мисия за равно третиране на всички да бъде неограничена, плуралистична 
и всеобхватна. Поради всички тези причини е важно всички членове на обществото да имат усещането, че им е 
предоставена възможността да говорят открито, да изразят мнението си какво значи равенството за тях и как 
искат да се отнасят към тях. 

Предоставянето на възможности е тясно свързано с усещането за собствената значимост: важен съм, имам 
значение и когато изразявам мнението си, то ще бъде чуто. Членовете на ЕП могат да предоставят възможности 
на младите хора да се борят за по-справедлива Европа, като им осигуряват  средства за себеизразяване и което е 
още по-важно, като изслушват мнението им. 

 35. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ  
         И ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ ЧРЕЗ  
         ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В НАЦИОНАЛНАТА  
         ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА  

Идея, чута на семинар  

Бих искал ЕС да насочва своите държави членки към включването 
на образованието като необходим отговор на извънредните 
ситуации с бежанците.

Според доклад на ВКБООН 3,5 милиона деца бежанци на възраст 
между 5 и 17 години не са посещавали училище през учебната 
2016  година, което подчертава образователната криза, пред 
която понастоящем са изправени разселените млади хора.26 
Образователната система предоставя необходима възможност 
на младите бежанци да се интегрират в местните общности, 
което им позволява да създават контакти, да се запознаят с 
местната култура и да изучават майчиния език. Освен това тя им 
дава необходимите умения, за да играят важна роля с принос 
към обществото. 

Държавите членки следва да се стремят да включат бежанците 
като част от своята национална образователна система с цел да 
им се предоставят знания и умения за независим живот и те да 
получат по-добра представа за новия свят, в който живеят. 

Бих искал ЕС да предостави необходимата подкрепа, за да 
наблюдава този процес, като предоставя знания, данни и 
финансова помощ, когато е необходимо, за да гарантира 
възможно най-плавен преход. Потенциалът на младежките групи 
и организации да улесняват процеса на интеграция също трябва 
да се използва, с насърчаване и финансова подкрепа на равнище 
ЕС.

 36. ВСЕОБХВАТНО СЕКСУАЛНО  
         ОБРАЗОВАНИЕ  

Джиал  

Призовавам ЕС да накара държавите 
членки да предоставят на гражданите си 
всеобхватно сексуално образование като 
част от техния академичен път. То следва 
да се основава на традиционни курсове 
за сексуално образование, обхващащи 
теми като сексуалното развитие и 
сексуалното здраве, но следва да обхваща 
и безпристрастно въведение в теми 
като половата идентичност, сексуалната 
ориентация, сексуалното поведение и 
представеност на половете.

Благодарение на смелите усилия, полагани 
от ЛГБТКИ+ движението, класификацията 
на половете и сексуалната ориентация се 
отдалечават от предишните нормативни 
ограничения и се доближават до едно по-
толерантно и индивидуално разбиране. 
Днешните млади хора са много по-
самоосъзнати, по-добре информирани и все 
по-често се противопоставят на налаганите 
им социални ограничения; настоящите 
стандарти за сексуално образование обаче 
не отразяват това. 

Посочените действия ще насърчат по-
положително отношение към половете в 
обществото, ще намалят предразсъдъците 
и ще научат младите хора как да се грижат 
за себе си в среда, която не ги преценява и 
съди.

26 ВКБООН, „UNHCR report highlights education crisis for refugee children“ (Доклад на ВКБООН подчертава 
образователната криза за децата бежанци) http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59b6a3ec4/unhcr-
report-highlights-education-crisis-refugee-children.html (достъп от юни 2018 г.)

БОГАТИ И БЕДНИ: Призив за справедлива подялба
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27 Free Press Unlimited, „Media organisations urge EU to take action on killing of journalists“ (Медийните организации настояват ЕС да предприеме 
действия във връзка с убийствата на журналисти), https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-urge-eu-to-take-action-on-killing-
of-journalists (достъп от юни 2018 г.)
28 Free Press Unlimited, „Media organisations urge EU to take action on killing of journalists“ (Медийните организации настояват ЕС да предприеме 
действия във връзка с убийствата на журналисти), https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-urge-eu-to-take-action-on-killing-
of-journalists (достъп от юни 2018 г.)

 37. ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНОТО  
         ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИКОНОМИКАТА НА  
         СПОДЕЛЯНЕТО 

Ели 

Бих искала ЕС да положи повече усилия за подпомагане 
на социалното предприемачество и за насърчаване на 
икономиката на споделянето, особено сред младите хора. Освен 
това бих искала ЕС да засили въздействието на социалните 
предприятия, като установи контакт с тях на място, за да разбере 
законодателните пречки, подкопаващи техните усилия, и 
впоследствие като работи заедно за премахването на пречките, 
когато е необходимо. 

Всеки технологичен скок напред е съпроводен от поучителни 
примери и въпреки че съвременните устройства са моделирани 
така, че да засилват свързаността, понякога се постига точно 
обратното. В такива моменти е необходимо да се припомнят 
думите на Бил Гейтс, че „Технологиите са само средство.“

Икономиката на споделянето представлява съчетаване на 
социалната икономическа солидарност и технологичната 
комуникация чрез свързването на даващите, получаващите 
и споделящите в световната информационна мрежа. 
Преминаването на хората, родени в началото на 21-ви век, от 
притежание към достъп и от статус към споделяне обяснява 
бурния успех на приложенията за споделяне като Uber, AirBnB 
и Crowdfunding. Освен търговското използване икономиката на 
споделянето също така е носител на социална справедливост, 
като улеснява кръговата икономика, в която знанията, ресурсите 
и услугите се преразпределят с цел създаване на социално 
въздействие, вместо да останат неоползотворени. 

Едно такова социално предприятие е приложението „Too Good 
to Go“, което свързва производителите на храни, използващи 
продукт в излишък, с потребителите, желаещи да закупят на 
намалена цена. Според представителката Роуз Бурсие-Уайлър 
предприятието все още е изправено пред правни пречки, като 
например отпечатания върху продуктите текст „Най-добър до“, 
което  забавя напредъка. Тя се надява, че ще може да работи с ЕС 
за преодоляване на пречките и за допълнително намаляване на 
разхищението на храни.

 38. НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ  
         ЗА ЗАЩИТА НА  
         ЖУРНАЛИСТИТЕ В ЕВРОПА 

Мирандa  

Искам Европейският съюз да се утвърди като 
защитаваща журналистите организация, 
в сътрудничество с държавите членки 
за установяването на национални мерки 
за защита на журналистите, работещи в 
Европа, и за прекратяването на настоящата 
култура на безнаказаност на лицата, които 
са на власт. Това може да се постигне чрез 
създаване на паневропейска работна 
група или организация, която да обхваща 
състоянието на журналистическата свобода 
в цяла Европа и да докладва на членовете на 
ЕП и на държавите членки по въпроса.

Демократичните ценности имат малко 
значение без гарантираната защита на 
свободата на печата. През последните 
месеци и години свободата на печата се 
влошава в свят, в който на всеки пет дни има 
убийство на журналист в условия на почти 
пълна безнаказаност.27

На Европа не е непознато  опетняването 
на журналистическата свобода; през 
последните месеци бяха убити малтийската 
журналистка Дафне Каруана Галиция, 
словашкият журналист Ян Куцяк и шведската 
журналистка Ким Уол. Правителствената 
намеса и враждебността спрямо 
журналистите се влошиха в по-голямата част 
от Европа според регионалния показател 
на „Репортери без граница“ за 2018  г., като 
най-голям спад се наблюдава при Малта, 
Чешката република, Сърбия (кандидатка за 
членство в ЕС) и Словакия.28
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 39. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА  
         ЖЕСТОМИМИЧНИЯ ЕЗИК  

Ферe 

Бих искал да видя взаимното образование 
на хората с увреждания и на хората без 
увреждания по такъв начин, че самото 
предизвикателство на съвместно 
съществуване да представлява добавена 
стойност за процеса на учене. Хората без 
увреждания трябва да бъдат насърчавани да 
изучават жестомимичен език, който следва 
да бъде насърчаван чрез предлагането на 
курсове в рамките на училищата.

Сегашният подход към хората с увреждания в 
рамките на образователната система, понякога 
разделящ ги от хората без увреждания, води 
до социалното изключване и неподвижността 
на общността на хората с увреждания. 
Например делът на студентите с увреждания, 
които участват в „Еразъм“, е много по-нисък 
в сравнение с представителството на този 
сегмент от населението.

Въпросът за достъпа до образование за хората 
с увреждания и бариерата на уврежданията 
пред образованието е широкообхватен. За 
четиринадесет процента от населението в 
ЕС на възраст 15 – 64 години съществуват 
данни за затруднения, свързани с основните 
дейности.29 В същото време делът на 
преждевременно напускащите училище за 
хората с увреждания е много по-висок от този 
за хората без увреждания – 31,5% спрямо 
12,3%.30 Тези тенденции на изключване също 
така обхващат заетостта, тъй като по-малко 
от половината от хората със затруднения, 
свързани с основните дейности, са наети на 
работа.31

Важно е да се увеличи видимостта на 
общността на хората с увреждания, като 
образователната система следва да бъде 
използвана като средство за социалното им 
приобщаване. 

Това може да се започне, като се стартира 
кампания за насърчаване на по-добро 
отношение към хората с увреждания, като 
например преподаване на жестомимичен 
език в училищата и на работното място 
като допълнително жизненоважно умение. 
Европейският съюз би могъл също така да 
предостави гарантирани места за студенти с 
увреждания, които да участват в „Еразъм“.

БОГАТИ И БЕДНИ: Призив за справедлива подялба

29 Евростат, „Disabilities among the working age population“ (Увреждания 
сред населението в работна възраст), http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_statistics_final.
png (достъп от юни 2018 г.)
30 Европейска комисия, „Disability statistics - access to education and 
training“ (Статистика за уврежданията – достъп до образование и 
обучение), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Disability_statistics_-_access_to_education_and_training (достъп от 
юни 2018 г.)
31 Евростат, „Disabilities among the working age population“ (Увреждания 
сред населението в работна възраст),http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_statistics_final.
png (достъп от юни 2018 г.)

ИНТЕРВЮ

Необходимо ни е различно мислене относно начините, по 
които подхождаме към разделението между градските 
и селските райони. Самото разделение не е непременно 
поляризирано, а по-скоро на различни степени, тъй като всеки 
селски район е различен и е изправен пред уникални по рода си 
предизвикателства, които налагат по-скоро намиране на 
съответните уникални решения, отколкото отдаването 
на традиционната селскостопанска роля на района. Често 
селските райони считат, че са били изключени от напредъка 
на глобализацията. 

Селските райони следва да намерят своята собствена 
ниша, където имат конкурентно предимство, и да бъдат 
подкрепяни в развитието му. Разбира се, политиките следва да 
създадат стимули за това с инфраструктурата, както и чрез 
насърчаване на иновациите и образованието. Тази дейност 
следва да включва отдалечаване от подхода, основан на 
субсидиите, и възприемане на подпомагащ подход. По подобен 
начин независимите общини следва да могат да изграждат 
партньорство, за да предоставят съвместен отговор на 
политиките.

Гийом Лекарос де Косио,  
OИСР
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 40. СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННО  
         ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ 

Идея, чута на семинар  

Бих искал ЕС да се намеси, за да помогне 
на младите хора по време на преходната 
фаза, докато навлизат на пазара за наем 
на жилища. Това налага възприемането 
на различен подход в зависимост от 
местоположението в градовете или селата. 
В градовете често проблемът е в цените на 
наемите и наличността на жилищата под наем; 
следователно решението би могло да включва 
форма на социални жилища, при които за 
цените на наемите е определен таван за даден 
първоначален период.

Младежката безработица продължава да има 
високи стойности в някои части от Европа, 
като междувременно лицата, навлизащи 
на пазара на труда, печелят значително по-
малко от своите началници, тъй като се борят 
с високи наеми. Изнасянето от семейното 
жилище е важна стъпка за младите хора, 
които се стремят да станат самостоятелни и 
независими, но жилищното настаняване и 
пазарът на жилища под наем са с прекалено 
високи цени.  

В селата проблемът, с който се сблъскват 
младите хора, е липсата на малки жилища на 
достъпни цени, които са подходящи за нуждите 
на младите хора. Бих искал да бъдат построени 
апартаменти за временно ползване в селските 
райони – ефективни малки жилища, които ще 
бъдат предоставяни под наем на младите хора 
и  като алтернатива на семейното жилище. 

Тази дейност ще осигури истинска промяна за 
много млади хора и ще се справи с един от по-
трайните проблеми, свързани с младежката 
безработица.
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КОМЕНТАР НА МЛАДЕЖКИ ФОРУМ  
 БОГАТИ И БЕДНИ

Икономическата и финансовата криза е зад нас и заетостта се завръща или поне така се твърди. Младите хора 
обаче са изложени на риск да бъдат по-зле материално от своите родители. Младежката безработица все 
още е два пъти над средната стойност за ЕС. Как можем да гарантираме, че Социална Европа ще стане нещо 
повече от думи – че ще стане реалност за всички млади хора, включително за най-уязвимите? Европейският 
младежки форум се бори за качествени работни места, за забрана на неплатените стажове и за това да се 
гарантира, че системата за социално подпомагане обхваща всички.

Тъй като младите хора се превърнаха в групата, изложена на най-
голям риск от бедност и социално изключване, ясно е, че те понасят 
основната тежест от нарастващото неравенство в Европейския 
съюз (ЕС). Въпреки че въпросите, свързани с младежите, 
придобиват по-голяма важност в европейския политически дневен 
ред, твърде често намесите се съсредоточават единствено върху 
намаляването на високия процент на младежката безработица. 
Все пак по време на YO!Fest и на Европейското младежко събитие 
(EYE) 2018 икономическите права представляваха само едно 
измерение от дискурса. Младите хора се събраха, за да обсъдят 
области от социалното приобщаване, като например достъпа 
до здравеопазване, жилищно настаняване и приобщаване към 
общността в допълнение към заетостта. Беше потвърдено, че 
младите хора не са хомогенна група; те имат различни потребности, 
произход и опит, които влияят на способността им напълно да 
упражняват своите социални и икономически права. 

Проведените от младите хора обсъждания по време на YO!FEst 
и EYE отразяват необходимостта от инвестиране в по-социална 
Европа, след като години наред акцентът беше върху укрепването 
на Икономическия и паричен съюз. На 17 ноември 2017  г. ЕС 
провъзгласи европейския стълб на социалните права – набор 
от 20 основни принципа и права за справедлив пазар на труда и 
социални системи в Европа днес. Стълбът включва много принципи, 
които оказват въздействие върху младежите, като например 
достъп до социална закрила, право на качествено и приобщаващо 
образование и адекватни минимални работни заплати. 

Стълбът е стъпка в правилната посока, но ЕС трябва да се 
съсредоточи върху следното, за да гарантира, че младите хора 
могат да избегнат бедността и социалното изключване: 

Нуждаем се от по-приобщаващи образователни системи. 
Училищните системи в Европа редовно не успяват да приобщят 
младите хора от уязвими групи (например младежи с ромски 
произход, младежи с увреждания, млади бежанци и т.н.). Социална 
Европа не може да се превърне в реалност, ако не гарантираме, че 
всички, независимо от своя произход, имат достъп до безплатно 
образование, ориентирано към учащите, което овластява младите 
хора като активни граждани и като носители на права.  Това 
означава също така повече инвестиции и по-добро признаване на 
неформалното образование и на структурите, които го предоставят, 
като например младежки организации с доказан опит в достигането 
до лицата, до които формалното образование не може да достигне. 

Нуждаем се от повече възможности 
за качествено обучение. Необходимо е 
да се полагат повече усилия на национално 
равнище, за да се приеме и приложи 
законодателство за по-добро регламентиране 
на стажовете и чиракуването съгласно 
принципите на Европейската харта за 
качеството на стажовете и чиракуването 
на Европейския младежки форум. Това би 
осигурило равен достъп до възможности за 
обучение в съответствие със стандартите за 
качество и следователно би имало потенциал 
да се превърне в полезен начин за намиране 
на работа.

Трябва да инвестираме в способността 
на младите хора да станат независими 
и автономни. Това означава, че 
достъпните жилища и ранната намеса за 
борба с бездомността следва да бъдат 
ключови приоритети на политиката, както 
и универсалният безплатен достъп до 
качествено здравеопазване независимо от 
сексуалността, произхода, образователния 
статус, трудовия статус или статута на 
пребиваване.  

Трябва да се адаптираме по-добре 
към променливия характер на 
професионалната заетост. Младите 
хора все по-често биват принуждавани да 
упражняват нестандартни форми на заетост, 
като например договори за нула часове, 
временни договори или работа на непълно 
работно време не по свое желание, както 
и фиктивна самостоятелна заетост. Това се 
отразява на възможностите им за достъп до 
основни права на работниците, като отпуск 
по болест или платен отпуск. Трудовото 
законодателство трябва да се актуализира, 
за да се отговори на нововъзникващите 
предизвикателства, породени от новите 
форми на труд. 
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Трябва да подобрим достъпа до социална закрила. Това е от 
ключово значение за намаляването на бедността сред младежите, 
тъй като системите за социално подпомагане често не отразяват 
реалността на пазара на труда за младите хора и достъпът често 
е свързан с трудовата биография или статута на трудова заетост. 
Социалната закрила трябва да бъде достъпна за младите хора, като 
се вземе предвид видът на работата, извършвана от младите хора, 
като например стажове, практики и неплатена работа.

Трябва да премахнем политиките за минимална работна 
заплата за младите хора. Минималната работна заплата за 
младите хора е дискриминационна и противоречи на принципа 
за равно заплащане за равен труд. Европейският съюз следва 
да приеме препоръка на ЕС относно подходящите минимални 
работни заплати, като насърчава държавите членки да премахнат 
минималната работна заплата за младите хора. 

Трябва да включим младите хора в борбата с 
икономическото и социалното изключване. Младежките 
организации и структурите, ръководени от младите хора, 
са в добра позиция да разбират нуждите на младите хора и 
имат опит в достигането до уязвимите групи. Инвестирането в 
младежки организации и активното им участие в разработването, 
изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и 
програмите, които оказват въздействие върху младите хора, е от 
съществено значение за постигане на най-ефективните политики. 

Това не е постижимо без отпускане на 
подходящо финансиране успоредно с 
предложения за политики на национално 
равнище и на равнище ЕС. Следващият 
бюджет на ЕС представлява важна възможност 
да се докаже, че младите хора са приоритет в 
политическия дневен ред, и да се инвестира 
по адекватен начин в политики и програми, 
насочени към извеждането на младите хора 
от бедността и социалното изключване. 
Фондовете трябва да бъдат подкрепени от ясна 
стратегия за подпомагане на изграждането на 
стълба на социалните права и е изключително 
важно младите хора да бъдат включени във 
всички тематични приоритети. 

След прилагането на бюджетни ограничения в 
продължение на години нарастващата степен 
на неравенство има значителни последици за 
ЕС. То засегна нашето социално сближаване, 
подкопа доверието в политическите 
институции и накара разочарованите хора 
да се обърнат към популизма и екстремизма. 
Младите хора в Европа отправят призив за 
полагащия им се дял. Време е да постигнем 
резултати по отношение на социална Европа и 
да инвестираме в младите хора. 
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3. ПООТДЕЛНО И ЗАЕДНО: 
 Стремеж за по-силна Eвропа 
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Нашето поколение беше повлияно от Европейския съюз 
и всички ползи и предизвикателства, свързани с него. 
Повечето млади европейци почти не познават живота преди 
възникването на ЕС. 

Все пак значителен брой млади европейци подкрепят партии 
и движения, които искат да върнат назад европейската 
интеграция. Твърде често приемаме за даденост постигнатото 
от Европейския съюз през последните десетилетия. Това важи 
за всички поколения.

Много млади хора обаче не познават разликата между европейското 
общество и неевропейското общество, тъй като не са имали 
възможност да живеят и в двете. Освен това Европейският съюз 
често се използва като щит от различни европейски национални 
правителства, които се стремят да прехвърлят на ЕС отговорността 
за спорни въпроси и за въпроси, предизвикващи разединение. 
Това непрекъснато търсене на виновници формира отрицателна 
нагласа към ЕС отчасти поради твърденията на неговите собствени 
държави членки. 

Липсата на самопопуляризиране и самозащита, илюстрирана от 
ЕС и неговите държави членки, показа, че блокът се затрудни да 
предвиди и активно да реши проблемите и ситуациите, които 
засегнаха европейския проект през последните години. 

Трябва да имаме предвид, че ЕС има някои недостатъци. В ЕС няма 
съюз за социална сигурност за всички европейски граждани и ЕС се 
затруднява да налага равенството между гражданите независимо 
от националността им. Въпреки това не можем да отречем ползите, 
създадени от ЕС: мир, взаимно разбирателство, богатство и 
възможност за запознаване с европейския континент и различните 
му култури.  

В крайна сметка, ЕС е дал на европейците толкова много, че е 
тъжно да си представим вредите, които биха възникнали, ако той 
не просъществува. Трябва да обединим хората отвъд границите 
и възрастовите групи и да насърчим по-голямо усещане за 
сплотеност, отколкото за разделение.
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БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА 

Излизането на Обединеното кралство от ЕС се оказа един от най-спорните въпроси 
не само по време на EYE, но и за Европейския съюз като цяло. Съществуват различни 
мнения по този въпрос: някои вярват, че то ще укрепи ЕС, а други се опасяват, че ще го 
унищожи. 
Брекзит показа на другите държави членки, че опасността от това популизмът да триумфира на изборите, е 
реалност. Тази реалност трябва да отвори очите на хората и да ги накара да осъзнаят опасностите, които крие 
популизмът, и да ги насърчи да се борят срещу него. Обратното заключение би било, че Брекзит може да насърчи 
други движения за излизане от ЕС. Възможният успех на Обединеното кралство и неговата политика по отношение 
на бежанците биха могли да доведат до увеличаване на подкрепата на тази гледна точка, което би имало силно 
отрицателно въздействие върху ЕС – и евентуално би могло да доведе до структурен разпад. 

Бъдещето на Европа обаче се отнася не само до държавите членки, напускащи ЕС. Отношенията с Турция, както и 
други нови присъединявания към ЕС също поставят важни въпроси. Продължаващите преговори с тези държави, 
които не се придържат към основните принципи на правата на човека, водят до липса на надеждност и доверие. 

През последните години поради различните външни проблеми, свързани с Европа, възникна необходимост ЕС да се 
съюзи и изгради връзки с различни държави, които не винаги спазват същите принципи.

Необходимо е да се създадат нови и по-справедливи договори; отношенията с Обединеното кралство след излизането 
му от ЕС трябва да бъдат възможно най-печеливши за двамата партньори, а отношенията с Турция трябва да се 
засилят, за да се осигурят нови силни връзки извън Европа.

Бъдещето на Европа наистина не е предрешено и младите хора ясно заявиха как си представят по-силен, по-принципен 
и по-справедлив Съюз.

 41. ГАРАНТИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  
         ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО  
         СЛЕД БРЕКЗИТ 

Сорана и Ян

Европейският съюз и Обединеното кралство следва да 
се споразумеят за продължаване на сътрудничеството в 
рамките на образователната система и за продължаване 
на програмата „Еразъм“. Това би позволило на британските 
студенти да продължат да следват в Европа и обратно. Освен 
това представителите на академичните среди в Обединеното 
кралство следва да имат възможност да работят в ЕС и да си 
сътрудничат с колеги в ЕС.

Младите хора силно се страхуват, че вследствие на Брекзит 
студентите няма да могат да следват в Обединеното кралство 
поради по-високите такси за обучение и визовите въпроси. 
Според тях този въпрос заслужава сериозно внимание, защото 
има опасност от създаване на система, която няма да носи ползи 
нито за ЕС, нито за Обединеното кралство.

Обединеното кралство вече пое ангажимент да остане в 
програмата „Еразъм“ до 2020  г. след напускането на ЕС, но 
са необходими повече действия, за да се гарантира, че това 
е дългосрочен ангажимент. Последиците от Брекзит будят 
загриженост сред младите хора и подобни действия биха им 
вдъхнали сигурност.

 42. СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ  
         ДЕН НА БЕЖАНЦИТЕ 

Серхиo 

Създаването на европейски ден на 
бежанците би било важен сигнал, за да се 
гарантира по-открита и честна дискусия относно 
случващото се във връзка с търсещите убежище 
лица в Европа и миграцията като цяло. Трябва 
да променим гледните точки: това може да бъде 
убедителен довод предвид събитията, случили 
се преди създаването на съюза, когато именно 
европейците са бягали от зоните на война.

Неотдавнашните събития показват, че в някои 
случаи медиите и гласоподавателите обръщат 
по-голямо внимание на ксенофобските 
и расистките доводи. По тази причина 
Европейският съюз трябва да направи нещо 
положително за справяне с това преобладаващо 
виждане за нещата.

Европейският ден на бежанците може да 
функционира подобно на „Деня на Европа“, като 
институциите на ЕС популяризират събитието 
във всички държави членки и повишават 
осведомеността чрез прояви и дискусии в 
сътрудничество с местните медии. С помощта 
на мрежа от представители в държавите членки, 
както и на контакти в сектора на организациите 
с нестопанска цел Европейският съюз може 
да направи реална крачка напред към 
ангажираност с общността на бежанците и да 
създаде общоевропейска дискусия и разбиране 
за това какво значи да си бежанец и как ние, като 
общество, можем да се справим с миграционните 
потоци.
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 45. СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА СИСТЕМА ЗА  
         СВЪРЗВАНЕ НА МИГРАНТИТЕ С  
         ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ 

Жоаo

Моето предложение е да създадем система, в която 
европейците да могат да участват на доброволни начала и да 
бъдат свързани с мигранти, като им помогнат да се интегрират 
в ЕС. Пристигането на ново място може да се окаже трудно; 
приятелското отношение ще помогне на новодошлите да 
се справят с бюрократичните пречки, вместо да трябва да 
прибягват до свърхнатоварените социални служби. 

Бъдещето на Европа разчита на притока на новопристигащи 
лица предвид демографската ни тенденция: увеличаващо се 
възрастно население и ниска раждаемост. В този процес от 
решаващо значение е да помогнем на хората да се чувстват 
добре дошли и да бъдат част от нашето общество.

За тази цел могат да се обмислят различни стимули, но това 
може да се превърне и във водеща програма на Европейския 
корпус за солидарност, за да се увеличи видимостта и 
използването на програмата.

 46. ЗАСИЛВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ  
         ГРАНИЦИ И ОБМЕНА НА  
         ДАННИ 

Anssi

Въпреки че сме длъжни да подкрепяме 
опитващите се да стигнат до Европа мигранти, 
които се нуждаят от нашата помощ, трябва 
също така да обмислим изграждането на 
функционираща система, която координира 
тази помощ, и на силни външни граници с цел 
осигуряване на ред. 

Един от основните принципи на ЕС е 
солидарността между неговите членове. Това 
би позволило мигрантите да се установят там, 
където вече се намират някои от членовете на 
семействата им, и така би се сложил край на 
несправедливото положение, при което някои 
държави приемат по-голям брой бежанци 
от други държави. Този подход също така би 
дал възможност на мигрантите за по-добра 
интеграция в обществото, евентуално като 
им се предостави подходящо образование и 
помощ да започнат работа.

Сегашната система за доброволно приемане на 
мигранти от някои държави членки очевидно 
не функционира. Необходима е по-голяма 
европейска солидарност и сближаване с цел 
решаване на свързаните с миграцията въпроси 
по начин, който зачита правата на човека.

 43. ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ  
         И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИПЛОМАЦИЯТА ЗА  
         ВЪЗПИРАНЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ 

Рубен

Младите хора не са слепи за натиска, предизвикващ миграция 
към ЕС. Правата на човека и зачитането на бежанците са 
от решаващо значение за разрешаване на настоящата 
криза. Предлагам двустранно решение – предоставяне на 
хуманитарна помощ за лагерите във и около ЕС, както и 
насочване на чуждестранната помощ за подпомагане на 
организации в страните на произход.

В момента се намираме в ситуация, в която бежанците са 
принудени да бягат от граждански войни и други форми на 
размирици, като суши и епидемии, и идват в ЕС, за да намерят 
подслон. Дори и в бежанските лагери обаче те не винаги са 
в безопасност. Затова е необходимо да насочим финансови 
средства, за да гарантираме, че бежанците са настанени в 
безопасни и годни за живеене жилища, когато се намират в ЕС.

Да разчитаме само на този аспект обаче не означава, 
че проблемът е решен. Следва също така да обмислим 
възможността за насочване на средства за подпомагане 
на сигурността в бежанските лагери по периферията на 
Европа и да потърсим дипломатически решения и решения 
с използване на чуждестранна помощ за преодоляване на 
факторите, подтикващи към миграция, които са първопричина 
за тази незаконна миграция.

 44. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ  
         ОБМЕН МЕЖДУ ЕВРОПА И  
         ТУРЦИЯ 

Малгожата и Тимон 

Опитът в рамките на Европейската 
доброволческа служба и Европейския корпус за 
солидарност могат да отворят очите. Младите 
хора в Турция се интересуват от Европа и ако 
ЕС им предостави възможности, като например 
участие в тези програми, в дългосрочен план 
това може да донесе ползи за всички.  Предлагам 
да се насърчи по-голям обмен между Европа и 
Турция

Понастоящем политическите отношения между 
Европейския съюз и Турция са в трудна фаза. 
Ежедневието на гражданите обаче не е толкова 
различно. Младите европейци трябва да получат 
възможност да си сътрудничат с нашите близки 
съседи, за да имат по-добро взаимно разбиране, 
да преодолеят отрицателните чувства и да 
противодействат на липсата на информация 
за културата на ЕС и на Турция, което може да 
допринесе за промяна в отношенията с течение 
на времето.

Програмите „Еразъм“ вече съществуват в Турция, 
но отношенията могат да бъдат допълнително 
задълбочени чрез осигуряването на специални 
програми за обмен на студенти, подобни на 
турско-германската програма за младежки 
обмен.32

32 Германско-турска програма за обмен между училища, https://www.bosch-stiftung.de/en/project/
german-turkish-school-exchange-program (достъп от юли 2018 )
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Смятате ли, че Европа все повече се разединява 
или все повече се обединява?

Много е трудно на този въпрос да се отговори с да или не. 
Излизането на Обединеното кралство от ЕС развенча мита, 
че Европа става по-обединена, и накара ЕС да си даде сметка, че  
напредъкът може да бъде върнат обратно, а не само да бъде 
постъпателен. Въпреки че Брекзит означава фрагментация, 
по някакъв начин той би могъл да бъде и обединяваща сила за 
европейските проекти и може да ни накара да помислим за 
това как да работим сега, за да обединим хората. Заплахата 
от разпадане на Съюза е реална и мисля, че може би това 
действително ще спомогне за постигане на яснота.

Преди провеждането на референдума много хора приемаха за 
даденост членството на Великобритания в ЕС, дори хората с 
много скептично отношение към ЕС. Въпреки че излизането на 
Обединеното кралство от ЕС не е нещо добро, един интересен 
и потенциално положителен резултат беше, че то накара 
хората с проевропейски убеждения да защитят позицията 
си в рамките на Великобритания и обедини хората с такива 
убеждения в необходимостта да формулират какво означава 
да бъдеш европеец.

Оливия Елдър,  
докторант в университета Кеймбридж
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33 Statista, „Voter turnout in the European Parliament Elections in the 
European Union (EU) from 1979 to 2014“ (Избирателна активност сред 
гласоподавателите по време на избори за Европейски парламент в 
Европейския съюз (ЕС) от 1979 до 2014  г.), https://www.statista.com/
statistics/300427/eu-parlament-turnout-for-the-european-elections/ 
(достъп от юни 2018 г.)
34 Институт „Ройтерс“ към Оксфордския университет, „Digital News 
Report 2017“ (Доклад за цифровите новини за 2017  г.), https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20
Report%202017%20web_0.pdf стр. 10 (достъп от юли 2018 г.)
35 Би Би Си, „Social media ‘outstrips TV’ as news source for young people“ 
(Социалните медии изпреварват телевизията като източник на новини), 
https://www.bbc.com/news/uk-36528256 (достъп от юни 2018 г.)

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019: ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ И ГЛАСУВАНЕ НА МЛАДИТЕ 
ХОРА

Европейските избори през 2019 г. ще бъдат решаващ момент в най-новата история на 
Европейския съюз. Статистиката показва рязък спад на избирателната активност сред 
гласоподавателите33.
Тази тенденция трябва да се промени. Като не гласуват, хората показват липса на интерес към европейската 
политика, което подкопава демократичния авторитет на проекта като цяло. Особено младите хора все по-често 
имат усещането, че гласът им не е от значение. 

Повишаването на гласоподавателната активност сред младежите не е лесна задача: младите хора трябва 
да чувстват, че техният глас е важен и ценен. Необходимо е да убедим хората да вземат решение да гласуват на 
изборния ден и следователно гласуването трябва да стане по-лесно и по-достъпно. ЕС трябва да приеме, че му липсва 
популяризирането,  и да противодейства на това. 

 47. НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДА СЕ  
         КАНДИДАТИРАТ НА ИЗБОРИ 

Тристан

За да стане ЕС по-младежки и по-динамичен, защо да не се 
насърчават младите хора да се кандидатират на избори?

Ниската избирателна активност често е по-скоро симптом, 
отколкото причина. Някои членове на Европейския парламент 
се надяват да се върнат за шестия си мандат – това дава имидж 
на остарял и откъснат Европейски съюз, който не представлява 
изцяло избиращото го общество, особено младите хора. 

На това може да се противодейства, като политическите групи 
се насърчават да създадат квота за по-млади кандидати. Освен 
това Европейският парламент би могъл да създаде специална 
комисия, насочена към младите граждани и бъдещето на ЕС. 
Младите хора искат да видят, че ЕС е загрижен за това.

Тази идея беше изразена и по време на EYE през 2016  г., което 
означава, че младите хора продължават да мислят, че това 
решение трябва да бъде разгледано по подходящ начин.

 49. СЪЗДАВАНЕ НА ГОДИШНА СЕСИЯ С  
         ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ С УЧАСТИЕТО НА  
         ЛИДЕРИТЕ НА ЕС И МЛАДИТЕ ХОРА 

Валери

Моята идея за насърчаване на по-голяма ангажираност на младите 
хора в политиката би била да се създаде ежегодна сесия с въпроси 
и отговори между ръководителите на Европейския парламент, 
Комисията и Съвета, която може да бъде предавана на живо в 
различни социални медии, като например Фейсбук Лайв. Въпросите 
могат да бъдат отправени от млади хора от цяла Европа и да бъдат 
поставени на лидерите на ЕС от избрана група от млади хора.

Неотдавнашното изслушване на Марк Зукърбърг привлече 
голямо внимание към Европейския парламент като институция. 
Ако тези събития биват добре популяризирани в социалните 
медии, е възможно да се достигне до нова публика. Младите хора 
не са безразлични по природа, просто е необходимо да имаме 
възможности за изразяване на нашите мнения!

Това ще спомогне за популяризирането на институциите на ЕС и ще 
осигури по-голяма достъпност, както и ще покаже, че ЕС проявява 
интерес към мнението на младите хора. Това събитие може дори да 
се осъществи в сътрудничество с младежки организации, за да се 
гарантира събитие, в чийто център на всички равнища са младите 
хора.

 48. ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
         СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ ЗА  
         ИНФОРМИРАНЕ НА МЛАДИТЕ  
         ХОРА ЗА ГЛАСУВАНЕТО 

Джулия 

Моята идея е платформите на социалните 
медии да се използват, за да се информират 
младите хора защо е важно да гласуват, как 
могат да се регистрират и къде могат да 
гласуват.

Традиционните форми на реклама като 
билбордове, телевизионни и радио реклами 
вече не достигат до младите хора. По данни 
на Института на Ройтерс за журналистически 
изследвания 51% от хората с онлайн 
достъп използват социалните медии като 
източник на новини34, които на свой ред 
се контролират от  мненията на някоя 
сравнително затворена общност онлайн. За 
занимаващите се с политика е по-вероятно 
да видят политически призиви за действие в 
каналите на своите социални медии.35

Един от начините да се използва това 
явление би бил създаването на специални 
кампании в социалните медии чрез Фейсбук, 
Туитър, Инстаграм и Снапчат. Това би могло 
да стане, като различни политически групи 
се ангажират да използват мрежите си и да 
споделят общо послание, което акцентира 
върху важността на гласуването сред по-
младите поколения.
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36 Съвет на Европа, „Report for the Council of Europe E-Voting in the 2005 local elections in Estonia“ 
(Доклад за Съвета на Европа относно електронното гласуване на местните избори през 2005  г. в 
Естония), https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/CoE_Studies/FinalReportCOE_
EvotingEstonia2005_en.asp (достъп от юли 2018 г.)
37 What Scotland Thinks, “So how many 16 and 17 year olds voted?” (Какво мисли Шотландия, Колко млади 
хора на 16-годишна и 17-годишна възраст гласуваха?), http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/12/many-
16-17-year-olds-voted/ (достъп от юли 2018 г.)

 52. ВЪВЕЖДАНЕ НА  
         ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО  
         НА 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЗА  
         ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ 

Ела

Трябва да обмислим възможността за 
намаляване на възрастта за гласуване 
до 16 години за изборите за Европейски 
парламент. Тази мярка би могла да 
бъде въведена паралелно със засилено 
политическо образование в училищата. 
Ако на младите хора бъде разяснено колко 
е важно да упражнят правото си на глас 
и скоро след това те имат възможност да 
упражнят това право, това може да доведе 
до по-висока избирателна активност.

За този подход съществуват прецеденти. 
През 2014 г. по време на референдума за 
независимост на Шотландия  възможността 
за гласуване беше предоставена по 
изключение на 16-годишните, тъй като 
гласуването вероятно ще  има последици до 
края на живота им.

Младите гласоподаватели са оправдали 
очакванията, като проучванията сочат, че  
HYPERLINK "http://blog.whatscotlandthinks.
org/2014/12/many-16-17-year-olds-voted" 
75% от 16-годишните и 17-годишните са 
подали своя глас, процент, който е по-висок 
отколкото при възрастовата група на 18 – 
24-годишните и на 25 – 34-годишните.

 50. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩА ВЪЗРАСТ ЗА  
         УЧАСТИЕТО НА МЛАДИ ХОРА КАТО  
         КАНДИДАТИ В ИЗБОРИ 

Сам

Европейският съюз следва да определи единна възраст, на която 
младите хора в Европа могат да се кандидатират на европейски 
избори. Това може също така да повлияе върху националните 
избори, където промените евентуално може да навлязат.

Младите хора не се ангажират с политика отчасти защото рядко 
виждат свои връстници или политици на сходна възраст да бъдат 
избирани като представители. Един от проблемите е, че в ЕС 
няма обща възраст за кандидатиране. Докато в някои страни е 
възможно да се издигне кандидатура в избори на 18 години, в 
други тази възраст е цели 24 години.

Членовете на Европейския парламент и институциите на 
ЕС следва да насърчават държавите членки да направят 
необходимите промени, за да предоставят възможности на 
младите хора.

 51. РАЗВИВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ ЗА  
         НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА  
         АКТИВНОСТ 

Ричард 

Следва да въведем електронно гласуване за целия ЕС, за да се 
гарантира, че гласуването на европейските избори е възможно 
най-лесно и достъпно.

Високият процент на лицата, които не гласуват на избори, 
често показва нарастващото разочарование на електората от 
политиката. Натоварените или трудни за достигане избирателни 
секции могат да отблъснат гласоподавателите, които биха 
предпочели да се въздържат, отколкото да чакат на дълги опашки 
или да изминат дълги разстояния, за да гласуват.

Можем да извлечем ценни поуки от опита на Естония – държава с 
водещи позиции в използването на информационни технологии 
и интернет в частния и публичния сектор. Естония е единствената 
страна в Европа, където достъпът до интернет е определен като 
социално право в законодателството. Над 54% от населението 
са потребители на интернет, 34% от домакинствата разполагат 
с компютър в дома си, а 82% от компютрите в домакинствата са 
свързани към интернет.36 

Електронното гласуване е използвано при провеждането на 
редица избори в Естония и избирателната активност леко се 
е увеличила. Въпреки правните пречки този подход би могъл 
да бъде възприет, за да се отговори на въпросите, свързани 
с избирателната активност на младежите в общоевропейски 
мащаб.

По подобие на предложението за предоставяне на повече 
възможности за младите хора да се кандидатират на избори, 
електронното гласуване беше гореща тема и през 2016 г., което 
значи, че за младите хора това е важно решение, заслужаващо 
по-голямо внимание.
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Какво могат да направят политическите 
лидери, за да насърчат младите хора да се 
ангажират и да участват в избори?

Когато става въпрос за изборите за Европейски парламент, 
особено защото тенденцията е за по-ниска избирателна 
активност сред младите хора, мисля, че импулсът за 
действие трябва да дойде от самите млади хора. Много от 
тях понастоящем споделят нагласа към политическото 
статукво, изразяваща се в отказа им да приемат нареждания 
от Брюксел. В моята собствената страна [Ирландия] след 
резултатите от някои референдуми станах свидетел на 
възникването на невероятни мрежи, които си сътрудничат, 
взаимно се подпомагат и постигат промяна. Понастоящем 
огромен брой ирландски граждани се регистрират да 
гласуват в по-голяма степен от преди, не защото така са 
им казали родителите им, а защото са били подтикнати от 
връстниците си. 

Имам пет деца и една от моите дъщери помогна на по-малката 
ми дъщеря да се регистрира и дори я заведе в местното 
полицейско управление, за да получи печата; така че не аз ѝ 
помогнах. Младите помагаха на младите. Очевидно това, 
което правителствата могат да направят, е да повишат 
осведомеността за изборите за Европейски парламент и да 
почертаят тяхната важност. Преди години те не правеха 
това и хората отиваха в избирателните секции, за да ударят 
плесница на правителството си; беше им безразлично. 
Европейският парламент обаче стана много по-влиятелен 
през последните години: той извършва законодателна дейност 
съвместно с държавите членки и избира председателя на 
Европейската комисия. Левите, десните, лявоцентристките 
и десноцентристките сили влизат в състава на Парламента 
и точно това определя бъдещето на Европа. Това послание 
трябва да бъде разпространено от самите правителства 
или от представителите на гражданското общество; мисля 
обаче, че посланието ще бъде по-въздействащо, ако младите 
хора се заемат с тази задача и си сътрудничат. 

Емили O'Райли,  
EЕвропейски омбудсман
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 53. ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
         ДРУЖЕСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ  
         ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  
         НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА  
         ГЛАСУВАНЕТО 

Кени

Европейският съюз следва да провежда 
координирани с частни дружества 
кампании, за да засили привлекателността 
на политиката.  Например по време на 
изборите в Обединеното кралство през 
2017  г. Uber изпрати съобщения със 
съдържанието „Не бъди пътник в събитията 
на живота си. Гласувай сега.“ 38

Много хора или не са запознати с 
процедурите за гласуване, или избират да 
стоят далеч от политиката. Получаването 
на обикновени напомняния от любимо 
приложение в конкретен ден би могло да 
повлияе на избирателната активност.

Европейският парламент е в уникална 
позиция да използва репутацията си, 
за да започне дискусии с организации 
за популяризиране на изборите. Чрез 
насърчаването на подход на сътрудничество 
към изборите актът на гласуване се 
превръща в истински обществена дейност, а 
не извършено в изолация действие.

38 Birmingham Live, „Local elections 2018: Uber offering free rides to 
ensure wheelchair users can vote“ (Uber предлага безплатно пътуване, 
за да могат клиентите в инвалидни колички да гласуват) 
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/local-elections-
2018-uber-offering-14604401 
https://en.annahar.com/article/799240-elections-2018-uber-announces-
election-day-promo-code (достъп от юни 2018 г.)
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АНГАЖИРАНОСТ И ГРАЖДАНСТВО

Ценностите са един от основните стълбове на Европейския съюз – спойката, която 
обединява всички европейски граждани на континента. Важно е да помним, че много 
държави – членки на ЕС, имат различни култури, говорят различни езици и по различен 
начин са преживели исторически събития като Втората световна война. Понастоящем, 
като едно цяло, те формират европейското общество. Европейският съюз изтъква шест 
точки от Хартата на основните права, които трябва да бъдат зачитани и прилагани от 
всички държави членки: зачитане на човешкото достойнство, свободата, равенството, 
солидарността, гражданските права и правосъдието. 

Тези ценности са част от европейския характер и от това, какво значи да си европеец. Тяхното пренебрегване би 
било равнозначно на отдалечаване от основополагащите европейски принципи. 

С настъпването на бежанската криза интеграцията се превърна в главно предизвикателство за нашето 
общество. Темата поражда спорове и разногласия сред гражданите в Европа; много хора подкрепят интеграцията 
на бежанците, докато други се обявяват за затваряне на границите.

Да бъдеш европейски гражданин изисква ангажираност. Описанието на това какво значи да си европеец може да е 
трудно, но поддържането на ценностите на Европейския съюз е първата изключително важна стъпка.

 54. СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА С НАЦИОНАЛНИТЕ  
         ПЛАТФОРМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА  
         АНГАЖИРАНОСТТА 

Ян 

Политическите групи в Европейския парламент следва да 
работят в по-тясно сътрудничество с националните си партньори 
и да синхронизират идеите – това следва да включва и хора от 
различни общности с цел създаване на подход към европейската 
политика, който започва от обикновените хора. Необходимо е 
политиците да организират прояви в своите избирателни райони 
и да засилват връзката между ЕС и европейските граждани.

Европейският съюз трябва да накара хората да осъзнаят, че 
Съюзът е важен за всички. Единствено разкриването на тази 
важност ще накара хората да възприемат сериозно Съюза и 
неговите институции и да си взаимодействат с тях. Понастоящем 
ЕС изглежда отдалечен от гражданите и в резултат на това много 
хора имат усещането, че той не намира решение за тревогите им. 

Нуждаем се от децентрализирани, местни партийни групи, които 
да комуникират въпросите, будещи опасение в национален 
мащаб, на политическите групи на европейско равнище, така че 
последните да могат да разработят истинска общоевропейска 
политика, която да зачита това разнообразие на мнения. 

 55. РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА  
         ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 

Андреас  

Хората често имат усещането, че гласът им 
не е от значение. Това е една от основните 
причини, която кара и младите хора да не 
обръщат внимание на европейските избори. 

Следователно за преодоляването на 
този демократичен дефицит трябва да 
създадем механизми на пряка демокрация. 
По-конкретно следва да започнем със 
съществуващ механизъм, като например 
Европейската гражданска инициатива, и да 
го усъвършенстваме, като той стане правно 
обвързващ в рамките на ЕС. Механизмът за 
референдуми в Швейцария, който следва 
подобен процес, би бил добър модел. 
Следва това да бъде под юрисдикцията на 
Съда на Европейския съюз, за да се обезпечи 
законосъобразността на процедурата. По 
основните въпроси, засягащи ЕС, трябва 
да съществува възможност за свикване на 
европейски референдум чрез процеса на 
европейската гражданска инициатива.

Истинското значение на демокрацията е във 
волята на хората (демос). Затова според мен, 
ако зачитаме волята на хората, хората ще 
зачитат политическия съюз. Само при тези 
условия гражданите на Европейския съюз 
истински ще се ангажират с общите въпроси 
на Европа.
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ИНТЕРВЮ

Какъв е Вашият опит с EYE?

CHRISTIANA: Участието в EYE и дейностите им в Парламента 
дадоха повече увереност на учениците, които придобиха ценен 
опит, като отвориха кръгозора си и се срещнаха с нови хора от 
цяла Европа. Те работиха като екип, като представиха работа, 
която бяха подготвяли в продължение на няколко месеца. 
Учениците искаха да споделят посланието за единство, тъй 
като само когато сме обединени, можем да преодолеем нашите 
проблеми. Средната възраст на учениците е 16 – 17 години. 
Те споделиха своята енергия с хората, които наблюдаваха 
работата в рамките на EYE.

СИМОНА: Бяхме част от нещо, което Европа прави, и това 
е много важно нещо. Най-хубавият момент за мен беше 
влизането в пленарната зала, срещата с хора от различни 
страни и с различни култури. Този опит оказа голямо 
въздействие върху мен и подобри познанията ми за Европа.

МЕРИ: Всички в EYE имат прекрасна енергия. Ще споделя този 
опит с моите приятели у дома и ще ги насърча да дойдат и да 
участват в следващото издание на EYE. Тук научих, че когато 
сме обединени, можем да постигнем нещо много прекрасно. 

МАРИНОС: Участието ми в EYE е и първото ми излизане извън 
Кипър и за мен всеки момент беше удоволствие. Страсбург е 
прекрасно място и аз наистина се насладих на преживяването 
от момента, в който се качих на самолета. Ще предам 
посланието на моите приятели, че е хубаво да бъдем част от 
Европа, защото има толкова различни култури, с различни 
кухни, езици и различни начини на живот. Това многообразие ни 
показва, че все още има надежда за Европа.

 
Кристиана Петраки,  

учител в  Техникума на град Полис Хрисохус, Кипър и нейните 
студенти (Симона Бортеа, Мери Фурниду и Маринос)

 56. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА  
         КЛАСИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ И  
         ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ 

Андреa

Моята идея е да популяризираме 
преподаването на класически езици и 
история, като например гръцки и латински, 
като начин да сме по-свързани с историята 
на Европа. 

Чуваме много за това какво ни обединява 
като европейци и за това как трябва да 
създадем европейска идентичност, но тези 
класически езици, които са спомогнали за 
формирането на важна част от ценностите, 
които зачитаме понастоящем в Европа, 
често са описвани като „мъртви езици“.

Европейският съюз може да се стреми да 
подкрепя преподаването на такива езици и 
история чрез извънкласни младежки групи 
и евентуално да спонсорира публични 
събития по тези теми, които могат да 
привлекат интереса на младите хора в цяла 
Европа.

 57. СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМА  
         ЗА КВАЛИФИЦИРАНИ  
         БЕЖАНЦИ, КОИТО ДА  
         ИЗПЪЛНЯВАТ  
         ОБРАЗОВАТЕЛНИ РОЛИ 

Гийемет 

ЕС следва да положи усилия за свързване 
на бежанците, които имат професионални 
квалификации, с образователния сектор 
с цел да предостави на квалифицираните 
лица възможност за контакт с „организации, 
които приемат бежанци“.

Понастоящем програмата Science4refugees 
съществува като възможност за 
установяване на контакт между бежанците с 
професионален опит в науката с организации, 
които се нуждаят от нов персонал. Това 
се случва чрез портала EURAXESS, който 
предоставя информационни услуги и услуги 
в подкрепа на изследователи, желаещи да 
продължат своите кариери в Европа.

Този подход може да бъде разширен в 
рамките на сектора на образованието, 
за да се запълнят пропуските в различни 
образователни и научноизследователски 
роли, включително училищата, университетите 
и дори предприятията.

ПООТДЕЛНО И ЗАЕДНО: Стремеж за по-силна Eвропа 
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 59. ФИНАНСИРАНЕ НА  
         МЛАДЕЖКА КАРТА ЗА  
         НАМАЛЕНИЯ ПРИ  
         ПОСЕЩЕНИЯТА НА КУЛТУРНИ  
         ОБЕКТИ 

Идея, чута на семинар

Европейският съюз следва да подкрепи 
схема, която да предоставя на младите хора 
под 25-годишна възраст карта за намаления 
при посещенията на културни обекти, като 
например музеи, библиотеки и театри.

Неотдавнашното решение за създаване на 
безплатна карта Interrail за определен брой 
млади европейци беше добре посрещнато. 
Подобни инициативи следва да бъдат 
разширени. Когато пътуват, младите хора 
често искат да разгледат културните обекти 
в посещаваните градове, но прекомерно 
високите цени могат да бъдат пречка.

Чрез финансирането на карта, която 
предоставя намаления, Европейският съюз 
може да осигури осезаеми ползи за младите 
хора, които желаят да пътуват и да опознаят 
по-добре културното многообразие на 
Европа. 

 58. ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕМА „ПОЛИТИКА“ В  
         ЧАСОВЕТЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Идея, чута на семинар

Моята идея е да се въведе политическо образование във всички 
училища в целия ЕС. Въпреки че сферата на образованието 
не е от компетентността на ЕС, Европейският съюз следва да 
упражни натиск върху държавите членки за подобряване на 
политическото образование. В учебните програми може да бъде 
включен нов предмет, който се основава на политиката, както и 
на историята и усилията на Европейския съюз.

В училищата е налице сериозна липса на политическо 
образование; младите хора получават ограничени политически 
познания. Образователната система трябва да разреши този 
проблем, така че учениците да са в състояние да разберат 
сложността на Европейския съюз и как благодарение на него 
имаме по-добър живот. 

Тази цел може да бъде постигната в партньорство с вестници и 
други средства за информация, например чрез предоставяне на 
безплатен достъп до онлайн вестник за училищата, в които се 
преподават часове по политика.

 60. СЪЗДАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВА ЗА МОБИЛНИ  
         ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА 

Джон  

Европейският съюз би могъл да обмисли възможността за 
насърчаването и координирането на инициатива за мобилни 
директори на училища, при която директорите на училища 
да си сътрудничат с правителствата, учебните заведения и 
местните заинтересовани страни в целия ЕС. Тази инициатива 
би предоставила нови идеи с нови гласове, тъй като семинарите 
и дискусиите на кръгла маса ще бъдат организирани от 
директорите на училища. Семинарите ще бъдат посветени на 
дълбок размисъл за бъдещето на Европа между млади лидери, 
студенти, мениджъри и предприемачи. Тези дискусии биха могли 
да се ръководят от членове на ЕП, експерти или лица, формиращи 
общественото мнение, от Европа и извън нея.

Мобилните директори на училища могат да използват 
определени от участниците в инициативата проекти за 
подобряване на политическата ангажираност, които биха 
могли да включват формулирането на двадесет конкретни 
проекта. Младите хора, които участват в тези семинари, биха 
могли да извършват доброволческа дейност в продължение 
на една година в рамките на набелязаните проекти. Това може 
да спомогне за насърчаване на активното гражданство и 
ангажираността спрямо европейските въпроси.



53

КОМЕНТАР НА МЛАДЕЖКИ ФОРУМ  
 ПООТДЕЛНО И ЗАЕДНО

Дебатът за бъдещето на Европа е във всички дискусии и повечето пъти призовава за това младите хора да са 
в центъра на интересите на нашите лидери. Дали това са празни декларации или действителен ангажимент 
за сътрудничество с младежта за изграждане на бъдещето на нашия Съюз? За изграждането на една по-
обединена, просперираща, демократична и устойчива Европа, основана на правата на човека и принципите 
на правовата държава, е необходимо младите хора и техните организации да участват в диалога и 
решенията. Европейският младежки форум работи, за да се гарантира, че при оформянето на настоящето и 
бъдещето на Европа гласът на милионите млади хора ще бъде чут.

Понастоящем бъдещето на Европейския съюз бива оформяно от два 
процеса: излизането на Обединеното кралство от ЕС и дискусията 
за бъдещето на Европа. Въпреки че много от ефектите на процесите 
все още са неизвестни, и двата процеса и техните съставни части 
бяха разгледани задълбочено като част от YO! Fest и Европейското 
младежко събитие 2018 г.

Общото между тях е съществената роля, която младите хора ще трябва 
да играят, както и пространството за участие, което е необходимо да 
им се даде. Дългата кампания на Европейския младежки форум на # 
YouthUp Europe, която призовава за по-приобщаваща спрямо младите 
хора политика, подчертава значението на гласа на младежта и в двата 
процеса на преговори.

В дискусиите за Брекзит младите хора бяха и продължават да бъдат 
най-проевропейското поколение на ЕС. Те съвсем не са апатични в 
изразяването на вижданията си, като участват в преки политически 
действия, поемат водеща роля и се мобилизират в голям мащаб 
по този конкретен въпрос. Ето защо е ясно, че младите хора в 
Обединеното кралство трябва да бъдат чути в преговорите. Младите 
хора са политически настроени и са заинтересовани – те просто 
отхвърлят структури, за които смятат, че не са дали резултати. Затова 
ние трябва да погледнем отвъд простата избирателна активност 
при оценяване на участието на младите хора: съществува проблем с 
участието на младежта в политическия живот, но той е тясно свързан с 
институционалната политика. 

Младите хора ясно показват, че гласът им трябва да бъде чут на 
масата за преговори, както беше посочено от Британския младежки 
съвет и Европейския младежки форум. Последствията от Брекзит в 
политически, социален, икономически и екологичен аспект могат да 
навредят на младите хора, може би в по-голяма степен, отколкото на 
по-възрастните поколения. Както бе отбелязано в резолюцията на 
Европейския младежки форум относно младите хора и Брекзит и от 
участниците в YO!Fest и EYE 2018, приоритети като защитата на правата 
и достъпа на младите хора до възможности, които ЕС им предоставя, 
като например „Еразъм“, трябва да продължат. За да се гарантира 
това, от решаващо значение е ролята на младите хора в рамките на 
преговорите. 

Участниците в YO! Fest и EYE 2018 също така подчертаха защитата 
и утвърждаването на правата на човека като основна област на 
загриженост в преговорите за Брекзит. В зависимост от това как 
Обединеното кралство ще си тръгне от ЕС, то може да не остане 
страна по Европейската харта на основните права. Въпреки това 

Обединеното кралство ще продължи да бъде 
страна по Европейската конвенция за правата 
на човека и неговото участие в Конвенцията 
трябва да бъде защитено и евентуално 
разширено, за да се засили защитата на правата 
на младите хора, както е посочено в документа 
за политиката на Европейския младежки форум 
относно равенството и недискриминацията 
и както бе категорично подчертано от 
участниците в YO!Fest и EYE 2018. Това е втората 
основна област, която ще бъде приоритет за 
младите хора в преговорите за Брекзит.

Вторият процес е, разбира се, дискусията за 
бъдещето на Европа. Докато гласът на младите 
хора е от основно значение за дискусиите 
относно Брекзит, то дълбоката същност на 
въпроса какво представлява демократичното 
участие и как Европейският съюз да интегрира 
нови форми в своята структура, е тясно свързан 
с обсъждането на бъдещето на Европа. 

Основен в това обсъждане е въпросът за 
демокрацията. Разбира се, демокрацията не 
може да съществува, без да има значително 
участие от страна на всички части на обществото. 
Особено в сегашните времена младите хора 
гледат на политическото участие като на нещо, 
което надхвърля гласуването и включва много 
алтернативни форми на участие, като например 
протестите и проучванията: променящи се 
форми на демокрацията. Това важи с особена 
сила за настоящото поколение млади хора: ако 
не успеем да вземем предвид и да се адаптираме 
към техните променящи се методи и убеждения, 
има опасност европейските политически 
институции да се отдалечат все повече от 
гражданите и да се превърнат в анахронизъм. 
В отговор на това дискусията за бъдещето на 
Европа трябва да разгледа възможностите за 
преодоляване на различията между младите 
хора и политическите институции, за да се 
гарантира, че креативността и потенциалът на 
младите могат да допринесат за процесите на 
вземане на решения. 
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Много от идеите, предложени на YO!Fest и EYE 2018, отразяват именно 
това. Участниците предложиха възрастта за гласуване да се намали 
на 16 години, както предложи Европейският младежки форум през 
2006  г. Доказано е, че намаляването на възрастта за гласуване на 
16 години има ясно изразено положително въздействие върху 
ангажираността на младите хора и политическите им познания. 
Много държави вече са въвели тази промяна, като например 
Австрия, Малта и Естония. Европейският парламент откликна на 
това искане през 2015 г., като призова за намаляване на възрастта 
за гласуване на 16 години в избирателните закони на държавите 
членки. 

Проучванията показват, че когато младите хора са ангажирани от 
по-рано в демократичния и гражданския живот чрез гласуване, 
те остават по-ангажирани и през останалата част от живота си. В 
допълнение към тази идея, както Европейският младежки форум, 
така и участниците в YO!Fest и EYE 2018 се застъпват за въвеждането 
на гражданско образование във всички училища, така че младите 
гласоподаватели да имат познанията, когато дойде моментът 
да гласуват. Заедно с всеобхватно образование по гражданство 
по-ниската възраст на гласуване улеснява в голяма степен 
изграждането на навика да се гласува, докато младите хора ходят 
все още на училище и в повечето случаи живеят със семействата 
си, като по този начин се повишава процентът на участие през 
целия живот. Без това образование лицата на възраст между 16 и 
17 години биха се озовали на следващите местни, национални или 
европейски избори без предварително познаване на системата и 

на начина, по който тя функционира. Ето защо 
намаляването на възрастта за гласуване до 16 
години и гражданското образование трябва да 
работят заедно за укрепване на демокрацията. 

Тези предложения за това какъв да бъде 
подходът спрямо пропуските в демокрацията 
и тяхното въздействие върху младите хора в 
контекста на свързаните с Брекзит и бъдещето 
на Европа процеси, не са изчерпателни, но 
дискусиите в рамките на YO!Fest и EYE 2018 
и по-широкообхватната кампания „YouthUp“ 
предлагат конкретни и въздействащи 
промени, които могат да спомогнат за 
връщането на младите хора към изборната 
политика; те трябва да бъдат в центъра 
на дискусиите по време на кампанията за 
европейски избори през следващата година. 
На отговорните за вземането на решения лица 
и на политическите лидери се пада задачата 
да се вслушват, да проявяват ангажираност и 
да приветстват все по-мащабни и всеобхватни 
промени, така че да се обърне тенденцията на 
отдалечаване на политическите институции от 
по-младите граждани. 
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4. БЕЗОПАСНО И ОПАСНО:  
 Оцеляване в бурни времена
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В Европа мирът и сигурността са исторически свързани с надпревара 
във въоръжаването и с конфликти, с поддържане на мира чрез 
страх, на стабилността – чрез мощ. В съвременен контекст 
мирът и сигурността се постигат чрез дипломация, спазване на 
върховенството на закона в международен план и придържане към  
харта за правата на човека. Но дали сегашното общо разбиране за 
сигурността се приспособява към новите опасности, които се задават 
на хоризонта? Достатъчни ли са нашите подходи към сигурността, за да 
се справим с настоящите опасности?

За да се гарантира, че политиката на сигурност е ефективна в отговор 
на технологичните и социологичните промени, трябва да се предостави 
възможност на представителна извадка от обществото и на експерти да 
участват пълноценно в дискусиите. Като основни заинтересовани страни 
по отношение на бъдещето и предвид препятствията при достъпа им до 
политическия процес, младите хора трябва да получат подкрепа за достъп до 
платформа за тези жизненоважни дискусии. EYE 2018 бележи една отправна 
точка за това. Младите хора копнеят за мир и сигурност.

Въпреки че тези гласове не бяха непременно единодушни, откроиха се някои 
общи теми: участниците са разочаровани от ограничения достъп на младите 
хора до политическия процес и призоваха за движения за реформи, мир и 
сигурност. Това недоволство се наблюдава на фона на уязвимостта и честата 
експлоатация на младите хора, като в световен мащаб над 600 000 000 от тях 
живеят в зони на въоръжени конфликти и нестабилни територии.

Тези гласове бяха израз на решителен призив за даване на права на младите 
хора в качеството им на носители на демокрацията по пътя към мира и 
предотвратяването на маргинализацията, екстремизма и конфликтите.

Тъй като участниците произлизат от различни среди, в рамките на 
проявата се очертаха различни гледни точки за понятията за безопасност и 
опасност. Въпреки противоречивите позиции, налице са общи опасения и 
обсъжданията често водеха до общи практически предложения за решения. 
Тези перспективи и идеи полагат основите за следващите ни стъпки в нашите 
бурни времена.

И все пак, по тази тема особено важно е да се отчетат и гласовете, които 
не беше възможно да бъдат чути в EYE, и да се признае привилегията на 
относителна безопасност, която позволи на участниците да се включат в това 
събитие и да участват в доклада.  За съжаление регионалните и глобалните 
перспективи извън ЕС не бяха представени в достатъчна степен. Въпреки 
това пътят към мира и сигурността трябва да бъде такъв, че да ангажира 
участници от всички континенти с различен опит, тъй като безопасността е 
световен проблем. Поради тази причина темата е съсредоточена в голяма 
степен върху усилията на наднационалните и международните организации 
за осъществяването на международно сътрудничество за мира и сигурността, 
и по-конкретно върху ролята на ЕС в тези процеси.
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ПРАВА НА ЧОВЕКА И ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА
В качеството си на гаранти за едно мирно и сигурно общество договорите и законите 
в областта на правата на човека създават условия за безопасността и развитието на 
хората навсякъде по света. Усилията за изграждането на мира и сигурността трябва 
да признават приоритетния характер на трайното зачитане на тези права чрез 
ангажираност спрямо съществуващите харти, които ги защитават, като свой приоритет.
Средство за постигане на тази цел е заплахите за безопасността и сигурността да се разглеждат през призмата на 
правата, които те нарушават. По този начин се гарантира, че пропуските в държавната власт биват изтъкнати и че 
лицата, отговорни за вземането на решения, се насърчават да поставят правата в областта на сигурността като най-
висок приоритет. Безопасността и сигурността не трябва да се разглеждат отделно от понятието за правата на човека; 
основаният на правата подход осигурява практически начин за създаване на сигурност и се базира на правата на човека.

Тези обсъждания се основават на правните задължения спрямо тези, чиято сигурност и безопасност са изложени на риск. 
За тази цел подтемата ще се посвети на критично разглеждане на принципите на правовата държава и ще анализира 
текущите политики в областта на сигурността. Има идеи и за решения на въпроса как принципите на правовата държава 
могат да бъдат инструмент за постигане на мирно и безопасно общество.

 61. ЗАЕМАНЕ НА ВОДЕЩА  
         РОЛЯ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
         НА РЕЗОЛЮЦИЯ 2250 ЗА  
         МЛАДЕЖТА НА СЪВЕТА ЗА  
         СИГУРНОСТ НА ООН 

Идея, чута на семинар

Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН 
(UNSCR 2250) е първата резолюция, която приема 
ролята на младите хора в обществото и подкрепя 
младите хора и младежките организации като 
важни партньори при противодействието срещу 
конфликтите и екстремисткото насилие. Тази 
директива е първата, която признава връзката 
между младежта, мира и сигурността и дава 
тласък на ръководени от младите хора усилия за 
разрешаване на конфликти и укрепване на мира. 
Трябва да гарантираме, че тази резолюция няма 
да срещне спънки на етапа на изпълнение. Ето 
защо младите хора призовават Европейския съюз 
да играе важна водеща роля в изпълнението на 
Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН.

Трябва да бъдат създадени национални планове 
за прилагане с цел ефективно интегриране на тази 
рамка, която впоследствие следва да се опре на 
сътрудничеството със заинтересованите страни 
на всички равнища. Държавите от ЕС следва да 
създадат обща рамка за мониторинга и оценката 
на изпълнението на тази резолюция, като в същото 
време бъдат включени и вътрешни показатели на ЕС 
за докладване, заедно с механизмите за вътрешен 
мониторинг. Освен това тази резолюция следва 
да доведе до същата степен на сътрудничество, 
като това, на което държавите от Съвета на Европа 
показаха, че са способни.

Необходимо е да се гарантира хоризонтален 
междуведомствен подход към прилагането на тази 
резолюция и да се насърчи сътрудничеството на 
регионално и национално равнище. Подходът трябва 
да улесни съвместните усилия на организациите 
на гражданското общество и държавата, като се 
гарантира пълноценното участие на гражданското 
общество. За да бъдат равностойни партньори и да 
допринесат със специфичните си компетенции за 
този процес, младежките организации се нуждаят от 
финансиране и подкрепа от Европейския съюз, за да 
реализират своя капацитет за работа в тази рамка.

 62. ОТДАВАНЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРАВАТА НА  
         ЧОВЕКА В ТЪРГОВСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Йоанa 

Европейският съюз трябва да започне да поставя правата на човека на преден 
план, когато участва в международни инвестиционни и търговски споразумения.

В съответствие с международното право държавата е най-важният участник, 
който отговаря за защитата на правата на човека. В демократичните общества 
всяко упражняване на публични правомощия е обвързано със задължения 
спрямо основните права на гражданите. Въпреки това реагирането спрямо 
нарушенията на правата на човека не е толкова ефективно, колкото би могло 
да бъде. Това е особено ясно при правни механизми, създадени за държавните 
инвеститори. 

Европа реагира на натиска на гражданското общество и преминава към 
многостранна съдебна система за уреждане на инвестиционни спорове. 
Въпросите, на които все още не е отговорено в тази нова система, са дали тя 
само ще позволи на инвеститорите да предявяват искове срещу държави, 
като същевременно възпрепятства трети страни да предявяват искове 
срещу инвеститорите? Ще гарантира ли спазването на правата на човека и 
задълженията за опазване на околната среда и от предприятията?

Искаме да гарантираме, че системата на многостранните инвестиционни 
съдилища не възпира инвеститорите да се обръщат към ЕС. В този смисъл ЕС 
трябва да бъде неутрален и справедлив, но също така следва да отстоява правата 
на човека при договарянето на такива споразумения.

Европейският съюз трябва да започне да поставя правата на човека на преден 
план, когато участва в международни инвестиционни и търговски споразумения.

В съответствие с международното право държавата е най-важният участник, 
който отговаря за защитата на правата на човека. В демократичните общества 
всяко упражняване на публични правомощия е обвързано със задължения 
спрямо основните права на гражданите. Поради редица причини обаче 
националните съдилища понякога са неефективни, непредвидими и уязвими, 
когато става въпрос за нарушаване на правата на човека. Това е особено ясно 
при правни механизми, създадени от и за държавните инвеститори. Европа 
реагира на натиска на гражданското общество и преминава към многостранна 
съдебна система за уреждане на инвестиционни спорове. Европейският съюз 
трябва да гарантира, че този нов съд ще защитава правата на собственост на 
инвеститорите по ефикасен и неутрален начин. Налице са обаче някои въпроси: 
дали той само ще позволи на инвеститорите да предявяват искове срещу 
държави, като същевременно възпрепятства трети страни да предявяват искове 
срещу инвеститорите?  Ще гарантира ли спазването на правата на човека и 
задълженията за опазване на околната среда и от предприятията?

Искаме да гарантираме, че тази съдебна система не възпира инвеститорите да 
се обръщат към ЕС. В този смисъл ЕС трябва да бъде неутрален и справедлив, 
но и ръководен от закона, който се стреми да защитава инвеститорите и 
обществените интереси.
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 65. ПРЕВРЪЩАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ В  
         ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА 

Идея, чута на семинар

Едно ефективно решение в борбата с нарушенията спрямо 
неприкосновеността на личния живот, злоупотребата с данни и 
подкопаването на демократичния процес би било някои услуги, 
като например социалните медии, да бъдат прехвърлени от 
ръцете на частни, ориентирани към печалбата организации, 
в ръцете на общността с оглед на по-голяма обективност и 
отчетност.

Като млади хора понастоящем е трудно да не присъстваме 
в някакъв вид социални медии, предвид социалните, 
професионалните и практическите ползи от това. Други 
жизненоважни услуги, като подаването на електричество, газ 
или интернет, са регламентирани поради ключовата им роля в 
обществото. По тази причина сайтовете на социалните медии 
следва да се разглеждат и да се регулират като обществени 
услуги, до голяма степен по същия начин, както и електрическите 
устройства и телефоните.

Предприятията, които стоят зад платформите на социалните 
медии, доказаха, че не желаят да се адаптират, нито да се 
саморегулират. Въпреки че социалните медии не са толкова 
важни за оцеляването, както традиционните обществени услуги, 
като електричеството, водата и природния газ, ние живеем във 
все по-взаимосвързан свят и животът на младите хора често се 
влияе в голяма степен от тези платформи.

 66. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАСИЛЕНО  
         ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Мишел

Европейският съюз следва да обмисли 
създаването на „Европейски съвет за 
сигурност“, който да бъде съставен от 
европейски министри на отбраната и 
да може да разрешава използването на 
общоевропейска военна сила.

В лицето на Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД) ЕС разполага с институция за 
дипломатическа служба, която му позволява 
да помага на върховния представител на 
ЕС по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност. Не съществува 
обаче обща външна политика на сигурност.

Съветът за сигурност не само би 
координирал външните политики на ЕС, 
но и би подобрил диалога между ЕС и 
други световни сили, тъй като би довел до 
опростяване на взаимодействията. Това би 
укрепило ЕС като единен участник в тази 
област, което досега бива пренебрегвано, 
тъй като е необходима по-добра официална 
координация.

 63. ПРИДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ИЗМЕРЕНИЕ  
         НА ПРАВОСЪДИЕТО 

Николаус

Необходимо е да се разгледа възможността за нов договор 
за разширяване на компетентността на ЕС, за да се гарантира, 
че националните граници не са пречка, когато става въпрос 
за борбата с престъпността. Една първа стъпка би било 
интегрирането на съдебните системи на всички държави 
членки, за да разполагаме с обща юрисдикция на равнището 
на ЕС. Неотдавнашната реформа на ролята на Европейската 
прокуратура е едно начало, но може да бъде направено повече.

С този нов договор може също така да се предоставят повече 
правомощия на Европейската служба за външна дейност, 
за да се обезпечи изпълнението на взетите от нея решения. 
Понастоящем ЕСВД представлява дипломатическата служба на 
ЕС, както и министерството на външните работи и отбраната 
на ЕС. Ако ЕСВД притежава повече правомощия и се ангажира 
по-активно в сътрудничеството между службите в областта на 
външните работи на всички държави, Европейският съюз може 
да се превърне в по-легитимен участник на международната 
сцена.

 64. БОРБА С ИЗКЛЮЧВАНЕТО ЗА  
         СПИРАНЕ НА ЕКСТРЕМИЗМА 

Идея, чута на семинар 

Европейският съюз следва да предприеме 
мерки за избягване на изключването и 
насърчаване на интеграцията, за да се спре 
привличането на хората към идеалите на 
екстремизма. Екстремизмът засяга различни 
общности, като имигрантите са само една 
от тях, и често намира благоприятна среда 
в която и да било форма на изключване, от 
която екстремистките групи се възползват.

Чрез предоставянето на финансова подкрепа 
за социални групи от различни общности, 
както и на безплатно образование, като 
езикови курсове, лица, които в противен 
случай биха се чувствали изключени от 
останалата част на обществото, могат 
вместо това да започнат да общуват с други 
хора. Това спомага за изграждането на 
разбирателство и зачитането на различни 
гледни точки, както и за по-голямо чувство 
за принадлежност.

Смятаме, че е от решаващо значение да се 
гарантира, че интеграцията на имигрантите 
продължава да бъде приоритет в момент, 
в който бюджетите биват подложени на 
натиск, тъй като дългосрочните ползи са 
твърде важни, за да бъдат пренебрегвани.
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 67. СЪЗДАВАНЕ НА  
         ХУМАНИТАРНИ КОРИДОРИ  
         ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

Хана

Приобщаването и интеграцията са от 
решаващо значение за създаването на 
гражданско общество. През последните 
години тези въпроси придобиват още по-
голямо значение поради големия брой 
търсещи убежище лица, които пристигат в 
европейски държави. Основна част от тази 
дискусия е въпросът как да се финансират 
програми и да се оказва подкрепа на 
пристигащите бежанци.

Хуманитарните коридори могат да бъдат 
координирани от гражданското общество 
и подкрепяна от държавата общност 
посредством мрежа за подкрепа на 
интеграцията на мигрантите, влизащи в ЕС. 
Това може да включва сътрудничество между 
НПО и местни благотворителни организации 
и общностни групи с цел идентифициране 
на уязвимите бежанци. След това тези групи 
ще помагат на търсещите убежище лица и 
на уязвимите бежанци да се интегрират в 
местните общности.

Този проект може да бъде адаптиран за други 
европейски държави, тъй като представлява 
партньорство между частни организации на 
гражданското общество и правителствата 
на държавите членки. Европейският съюз 
би могъл да играе роля в определянето на 
организации на гражданското общество в 
цяла Европа, които проявяват интерес към 
участие, и да насърчава държавите членки 
да установяват други подобни коридори и 
да споделят най-добри практики.

ИНТЕРВЮ

Младежите в Европейския съюз не са се 
сблъсквали с екстремни форми на конфликти 
и нарушения на правата на човека. Какво е 
посланието Ви към младите хора в Европа, 
които се радват на стабилна демокрация и я 
приемат за даденост?

Те имат късмет, че не им се налага да претърпяват това, 
на което са подложени хората в моята страна. Правата 
на човека и демокрацията са жизненоважни и младите хора 
трябва да положат всички усилия за подобряването им. И 
това не е така единствено по отношение на европейските 
проблеми. Същото важи по отношение на целия свят. Младите 
хора могат лесно да бъдат полъгани от екстремизма и това 
е най-голямата опасност за нашето бъдеще. Вместо да 
станат част от насилието, те трябва да бъдат загрижени 
за правата на човека и правозащитничеството. Необходимо 
е чрез образованието сред младите хора да се разпространи 
осведомеността относно правата на човека и демокрацията. 
Понякога семейната среда не е достатъчна, за да бъде 
събудено у младите хора съзнание за значението на правото 
на свободно гласуване и на индивидуалните и колективните 
права на човека. Ето защо образованието трябва да бъде 
засилено. Демокрацията трябва да победи и именно младите 
хора са тези, които трябва да са наясно с нея и да я защитават, 
за да не я загубят.

Ламия Ажи Башар,  
носителка на наградата „Сахаров“
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СЪЗДАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Независимото гражданско общество е от решаващо значение за европейската 
сигурност; пространство, в което общностите могат да моделират политиката без 
влиянието на търговските интереси или държавната власт. За да подпомогне борбата 
със свързаните с липсата на сигурност несправедливости, гражданското общество 
трябва да бъде овластено да си сътрудничи с органите и създателите на политики на 
местно, национално и световно равнище. 

Ако гражданското общество не процъфтява на всички равнища, има опасност демокрацията да бъде подкопана, а 
гласовете на лицата, които са изправени пред най-големите пречки при вземането на решения –да останат нечути 
и малцинствата да се окажат в уязвимо положение. Поради тази причина младите хора, присъстващи на EYE, 
призоваха за защита на едно разнообразно, силно и независимо гражданско общество, тъй като то е от съществено 
значение за изграждането на сигурността и мира.

За съжаление явлението на свиване на пространството на гражданското общество става все по-изразено. 
Вследствие на бързо засилващите се през последните години репресивни практики над сто държави по света са 
приели закони за ограничаване на организациите на гражданското общество.

Тези ограничения са авторитарната реакция спрямо демократичните идеали и тази световна тенденция трябва да 
срещне съпротива и да бъде обърната в интерес на демокрацията, за да се обезпечи сигурна среда за всички граждани.

Режимите стават по-директни и безскрупулни в нападенията си срещу гражданското общество, което е резултат 
от слабата международна реакция спрямо ограничения, приложени на по-ранен етап. Сега Европейският съюз трябва 
да действа като лидер в благоприятстването на растежа и ангажираността на гражданското общество.

 68. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКА БАЗА  
         ДАННИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 

Флорин

Европейският съюз трябва да положи усилия за улесняване на 
прозрачността и  увеличаване на отчетността пред гражданите 
на държавните и наднационалните участници. Един от начините 
да се направи това е да се създаде общоевропейска база данни 
за прозрачност, която да насърчава качествената журналистика 
и силния граждански надзор. Това може също така да включва 
законодателство, което да обхване всички държави членки и да 
изисква достъпът до данни за собствеността на земя и дружества 
да бъде безплатен. Това ще спомогне за борбата с корупцията и 
популизма.

Прозрачността би трябвало да бъде в ядрото на политиките на 
ЕС. В някои държави, като например Румъния, нещо толкова 
просто като получаването на списък с регистрираните в 
държавата дружества е свързано със значителни финансови 
препятствия. Това би представлявало огромна пречка за много 
хора, включително разследващи журналисти, опитващи се 
да разкрият случаи на корупция, тъй като те могат да работят 
само при проучвания на конкретни случаи. Без прозрачност 
отчетността страда, а корупцията процъфтява. База данни, 
наречена „ProZorro“, която следи обществените поръчки в 
Украйна и спечели наградата на „Партньорството за открито 
управление“, би могла да бъде модел за такава общоевропейска 
база данни.

 69. ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,  
         ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА  
         НЕРЕДНОСТИ 

Корали 

Европейският съюз следва да насърчава 
държавите членки да въвеждат законодателство 
на национално равнище, което да защитава 
подаващите сигнали за нередности лица от 
неправомерни санкции. Хората трябва да имат 
доверие, за да могат да предоставят информация, 
което следва да бъде осигурено чрез законови 
гаранции, ако искаме те да участват в борбата с 
корупцията. Европейският парламент следва да 
предприеме стъпки за такова овластяване.

Индексът за възприятие на корупцията 
– годишно класиране на държавите от 
„Трансперънси интернешънъл“ – показва, че 
законодателството не е достатъчно условие за 
борба с корупцията. За да се даде възможност на 
обществата да преодолеят корупцията, трябва да 
се улесни създаването на благоприятна среда, 
която включва свобода на печата и пространства 
на гражданското общество.

Европейският съюз трябва да опрости 
процеса, чрез който хората съобщават за 
предполагаеми случаи на корупция, да защитава 
лицата, подаващи сигнали за нередности, от 
репресивни мерки и да насърчава действия 
чрез правоприлагащите агенции, когато е 
предоставена надеждна информация. По 
този начин ЕС би признал важната роля, която 
медиите без ограничения и гражданското 
общество играят в ефективното наблюдение и 
разследване.
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 70. ОБУЧЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  
         ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ОМРАЗА В  
         ИНТЕРНЕТ 

Кели-Ан

Полицейските служители следва да бъдат обучени, за да 
притежават по-голяма цифрова грамотност с цел да могат да 
разпознават онлайн тормоза в началните му етапи. Това следва 
да бъде придружено от прилагането на превантивни стратегии, 
като например включването на тормоза и престъпленията 
онлайн в правните документи в целия ЕС.

Онлайн тормозът и подбуждането към омраза спрямо жените, 
особено в социалните медии и в други онлайн платформи, 
е въпрос, който възниква в нашия свят на нарастваща 
цифровизация.

Жените са изложени на по-голяма опасност от тормоз в онлайн 
пространството, отколкото мъжете. Европейският съюз трябва 
да се намеси, да поема инициативи и да улеснява дискусията 
за това как да противодействаме на това явление. Цифровата 
грамотност също така трябва да бъде включена в училищните 
програми, тъй като образователните платформи играят важна 
роля в повишаването на осведомеността и разпространението 
на методите за превенция.

Необходимо е законодателството да бъде изготвено от отделни 
държави членки, но би могло да се изготви предложение, към 
което държавите – членки на ЕС, да могат да се присъединят, 
подобно на Истанбулската конвенция: Конвенцията на Съвета на 
Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното 
насилие.

 72. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРАВАТА 

Идея, чута на семинаp

Подобно на Декларацията за правата на човека, една аналогична 
декларация за онлайн правата би могла да се превърне в насока 
за по-безопасен и по-приобщаващ интернет.

Понастоящем интернет представлява „сива зона“ за органите 
на властта, в която обичайните правила, които регулират 
по-традиционните форми на медии, имат по-слабо влияние. 
Европейският съюз следва да използва позицията си на глобална 
крепост на либералните и демократичните права, да работи 
активно за изграждането на надежден и безопасен интернет. 
Чрез изготвянето на декларация за онлайн правата ЕС може да 
предприеме стъпки за обединяване на съюзници и за започване 
на борба срещу кибервойната, като включи в нея гражданите, 
така че да им предостави права, когато те са онлайн.

На практика това може да включва създаването на система „на 
светофарите“, която независими анализатори могат да използват, 
за да оценят надеждността на източниците, така че по-лесно да 
се идентифицира неточното или направо лъжливо новинарство.

Интернет е мощен инструмент, който обаче има потенциала да 
доведе както до положителни, така и до отрицателни последици 
за обществото. Европейският съюз следва да гарантира 
спазването на индивидуалните права.

 71. СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД ЗА  
         МЛАДИ КАНДИДАТИ 

Хана 

Европейският съюз следва да намали 
финансовите пречки пред официалното 
демократично участие, с които се сблъскват 
много млади хора в ранната си политическа 
кариера. За подкрепа на младите кандидати 
следва да бъде създаден специален фонд.

Има твърде малко млади хора, които се 
кандидатират на местно или на национално 
равнище. Нуждаем се от повече ролеви 
модели, заемащи позиции на всички равнища 
на управление, от различен произход, с 
различни интереси, умения и идентичности. 
В противен случай политиката изглежда 
недостъпна за широката общественост. 

В Европа има някои партии, които имат 
представители на възраст малко под и над 
30 години; те виждат потенциала на младите 
хора. Има много държави членки обаче, 
където това не се случва и политическият 
пейзаж бива оформян от по-възрастни 
мъже. Политическите партии и ЕС трябва 
да отчетат подкрепата на младите в 
рамките на всяка европейска партия и 
да предоставят финансова подкрепа за 
младите представители, които искат да се 
кандидатират на европейските избори.
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 73. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ  
         ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА  
         ПОМОЩ 

Кристиан, Австрия 

Мисля, че Европейският съюз трябва да установи 
задължително стандартизирано обучение в 
Съюза по първа помощ, може би като втора фаза 
на процедурата за шофьорска книжка.

В моята професия като шофьор на линейка 
виждам много случаи, в които хора стоят 
около човек, който се нуждае от първа помощ, 
и са неспособни да помогнат. Причините са 
многобройни, но прилагането на познанията за 
първа помощ, докато специалистите пристигнат, 
може да облекчи извънредната ситуация или 
дори да спаси човешки живот. Ако всички можеха 
да предоставят първа помощ при инцидент, би 
имало по-малко жертви по пътищата или в други 
ситуации в ежедневието.

Това може да се постигне чрез създаване на 
общоевропейско движение в подкрепа на 
преподаването на първа помощ в училищата. 
Европейският парламент би могъл да призове 
европейските лидери да включат такова 
преподаване в учебните програми и да предложи 
европейски стандарти за първа помощ.

 74. ГАРАНТИРАНЕ НА  
         ПРОЗРАЧНОСТ В СПОРТА 

Идея, чута на семинар 

Европейският съюз трябва да се стреми да 
увеличи прозрачността в спорта, за да се избегнат 
скандалите. Това може да бъде постигнато 
чрез провеждане на дебати по въпроса и 
чрез подкрепа за приемането на по-строги 
разпоредби за тестване на атлетите, особено ако 
те участват в европейски състезания.

Спортът всъщност повдига духа, насърчава 
дружбата, конкурентоспособността и чувството 
за принадлежност, като също така ни учи на 
ценности и етика. Следва да се проведе и открита 
дискусия, в която да се изобличат социалните 
последици от корупцията в спорта и да се обсъди 
как да се реагира на нея. 

Може да бъде създаден набор от европейски 
правила за всички спортни клубове и платформа, 
която да дава възможност на феновете да 
докладват за корупция, така че официалните 
органи или журналистите да могат да проведат 
допълнителни разследвания. Европейският 
съюз следва да обмисли създаването на 
напълно независима организация, състояща се 
от адвокати, полицейски служители и цивилни 
експерти, която да се специализира в борбата 
с корупцията в спорта и в изграждането на 
достоен  по-прозрачен облик на спорта. 

БЕЗОПАСНО И ОПАСНО: Оцеляване в бурни времена

ИНТЕРВЮ

Колко важно е ЕС да прилага на практика 
ценностите на демокрацията и правата на 
човека и колко важно е това за останалата част 
от света? Можете ли да почувствате това във 
Вашата работа?

Мисля, че днес в ежедневната ми работа мога да кажа, че имаме 
много важни проекти в Европейския съюз. Мога да Ви дам два 
примера. Работим заедно с ЕС за извеждането на деца и жени от 
мините, където те живеят като сексуални роби, или като роби 
изобщо. По този начин ние работим с ЕС в защита на децата и 
жените. Можем да дадем на жените нов статут, който да им 
позволи повторно да се интегрират в обществото, децата 
да ходят на училище или да могат да се радват на нормална 
храна. Днес съм много щастлив, защото сега тези деца са 
сред най-добрите ученици в своя регион. Видяхме, че тези деца 
нямат живот и ЕС им помогна да изградят нов живот. 

Вторият проект, по който работим в сътрудничество с ЕС, 
е проект за жертвите на сексуално насилие. Целта на този 
проект е да се подчертае, че сексуалното насилие не бива 
да се разглежда единствено като физическо страдание, но и 
като нарушение на правата на човека. Ние искаме също така 
жените, които са жертви на сексуален тормоз, повторно 
да се интегрират в обществото и да бъдат продуктивни 
и независими. Искаме този нов проект не само за нашия 
медицински център, но и за други медицински центрове, където 
неговото възприемане би било необходимо. 

Това са два много силни примера, които показват, че ЕС може 
да изгради основата, по практически начин, за да защитава 
правата на човека и правата на уязвимите хора.

Понастоящем Европа е изправена пред 
решения за бъдещето си. Какво е Вашето 
послание за младите хора, които се ползват 
от предимствата на силна демокрация, но не 
гласуват?

Ако позволяваме и на други да решават проблемите ни без 
нашето участие, проблемът с популизма ще се увеличи, тъй 
като част от населението не може да се себеизрази. 

В днешно време трябва да бъдем внимателни! Демокрацията 
трябва да бъде жива всеки ден. Ние трябва да я защитаваме и 
практикуваме ежедневно. Или тя ще загине.

 
Денис Муквеге,  

носител на наградата „Сахаров“ за 2014 г. и основател на 
фондация Panzi, Демократична република Конго



EMC 2018 Доклад         62

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ НАПРЕДЪК

Интернет е двигател за растеж и цифровата революция донесе огромна икономическа 
полза за ЕС под формата на повишена производителност, иновации и предоставяне 
на електронни услуги и електронна търговия. Но заедно с всички тези предимства за 
икономическите възможности интернет е свързан също така с нарастващи заплахи за 
нашия начин на живот.

Опасности, които навремето се считаха за научна фантастика, са днес плашещо реални, но въпреки това 
много от тези опасности все още трудно намират място в рамките на гражданския диалог. Отговарящите за 
изготвянето на политиките лица реагират в недостатъчна степен на кибернетичните заплахи, което поставя 
нашето общество в уязвимо положение. В рамките на EYE стана ясно, че много млади хора настояват за повече 
образование в тази област, чрез което да се даде възможност на обществото да взема информирани решения при 
преодоляването на опасностите, свързани с технологичния напредък.

Разбирането на новите онлайн заплахи, пред които сме изправени, е от съществено значение за намирането 
на решение. Европейският съюз трябва да постави силен акцент върху грамотността в сферата на 
информационните технологии, като в същото време обръща внимание на зависимостите и слабите места на 
интернет инфраструктурата  в целия ЕС. Киберсигурността следва да бъде интегрирана в основните ни дейности, 
така че да разберем по-мащабните и системни рискове в кибернетичното пространство и да идентифицираме 
най-критичните за ЕС услуги, активи и инфраструктури, които трябва да бъдат защитени. Нашата цел следва 
да бъде разработването на ефективна стратегия за управление на кибернетичните рискове и ускоряването на 
сътрудничеството между страните от ЕС, за да можем да използваме съвместни способности и да установим 
стандарти за технологично развитие.

 75. ИНТЕГРИРАНЕ И ХАРМОНИЗАЦИЯ НА  
         КИБЕРСИГУРНОСТТА 

Франческa 

Европейският съюз следва да хармонизира политиките 
за киберсигурността със своята стратегия за износ и 
със своята външна политика и политика на сигурност 
и отбрана (ПСС) на сходно ниво с целите в областта 
на търговията и развитието. Киберсигурността е не 
само технически проблем и ЕС признава свързаните 
с нея по-широки, системни рискове за безопасността. 
Един от подходите за справяне с този проблем е да 
се определят най-критичните услуги и активи, които 
изискват защита. Следващата стъпка изисква страните 
от ЕС да работят в тясно сътрудничество и да създадат 
мрежа от съвместни способности. В този контекст могат 
лесно и ефективно да бъдат установени стандарти за 
продукти на информационните технологии.

Ето защо трябва да приведем в съответствие 
икономическата програма (Стратегия на ЕС за единния 
пазар) с програмата за киберсигурността. Не бива 
да третираме киберсигурността изолирано. Вместо 
това широката общественост трябва да разбере, че 
защитата на интернет е както икономически, така и 
отнасящ се до националната сигурност императив. 
Важно е да не забравяме, че кибернетичните рискове 
засягат всички промишлени отрасли и сектори: от 
компаниите от класацията Fortune 500 и по-малките 
организации с ограничени ресурси до правителствата 
на ЕС, международните институции и накрая – 
гражданите на ЕС.

 76. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
         В ОБЛАСТТА НА КИБЕРСИГУРНОСТТА  
         В СТАНДАРТНА ПРАКТИКА 

Идея, чута на семинар  

Държавите – членки на ЕС, трябва да бъдат 
насърчавани да създават програми за образование 
в областта на киберсигурността от началното 
училище до университета и да инвестират в 
научноизследователска и развойна дейност в областта 
на киберсигурността (извън рамките на програмата 
„Хоризонт 2020“). Важно е да се създаде общ речник, 
възможности за напредък в кариерата и подкрепа 
за младите хора, които навлизат в тази област. 
Освен това стартирането на по-широка кампания за 
обществеността за повишаване на осведомеността 
относно киберсигурността, отвъд „Европейския месец 
на осведомеността за киберсигурността“, ще направи 
тази програма привлекателна и достъпна, с която 
европейските граждани да могат да се ангажират.

Налице е задълбочаваща се разлика между търсенето 
на таланти в областта на киберсигурността и 
предлагането на специалисти в тази област. Смята се, 
че до 2020 г. в световен мащаб ще бъдат необходими 
още два милиона работни места за киберсигурността. 
За да изпревари това развитие, ЕС трябва да 
популяризира образованието и обучението в областта 
на киберсигурността.

Освен това повече жени и лица от малцинствата трябва 
да бъдат насърчавани да търсят кариера в областта на 
киберсигурността, която е от също толкова голямо 
значение, колкото и въпросът за достъпността.
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 77. НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО В  
         ОБЛАСТТА НА РАЗУЗНАВАНЕТО В ЕС 

Идея, чута на семинар

Европейският съюз следва да обмисли създаването на своя 
собствена версия на ФБР, за да подобри съществуващата 
организация Европол, като използва съществуващата структура, 
но с подобрен капацитет за обмен на информация. Това ще 
включва политика на съответствие.

Понастоящем голяма част от сътрудничеството в областта на 
сигурността зависи от обмена на информация между държавите 
членки и както се установи, тази информация не може да бъде 
използвана като основа за конкретни действия. Чрез създаването 
на засилено сътрудничество в областта на разузнаването и на 
сближаване на европейско равнище Европейският съюз би могъл 
да предприеме конкретни стъпки за събиране и обезпечаване на 
разузнавателни данни. Това ще донесе ползи за гражданите и ще 
създаде условия за по-голяма сигурност.

 79. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГЕННО  
         РЕДАКТИРАНЕ 

Идея, чута на семинар

Ако изпреварвате тенденцията, можете да моделирате 
тенденцията. Европейският съюз следва да инвестира значително 
в технологиите за генно редактиране, за да се избегне изтичането 
на мозъци в други страни, като САЩ или Китай.

Европа е изключително добра при формирането на отлични 
научноизследователски кръгове, обикновено чрез публични 
институции, които се плащат от държавите членки. В допълнение 
към това са необходими подходящи финансови инвестиции в 
областта на научните изследвания и промишлеността, за да се 
запази лидерството в тази бързо развиваща се област и да се 
даде възможност на ЕС да запази правомощията си за водене на 
преговори, за да реши как тази технология ще бъде използвана и 
доставяна на гражданите.

Европейският съюз следва да се стреми да отпуска средства 
и да подпомага университетите, които осъществяват 
научноизследователска дейност в тази област и подпомагат този 
тип иновации в рамките на ЕС.

 78. НАСЪРЧАВАНЕ НА  
         ОБРАЗОВАНИЕТО ПО  
         МОЛЕКУЛЯРНА И КЛЕТЪЧНА  
         БИОЛОГИЯ 

Идея, чута на семинар 

За да се подготви за ДНК революцията по 
най-добрия начин и да проведе разумен 
етичен дебат, населението трябва да бъде 
подготвено. Тъй като този въпрос е много 
чувствителен и често бива разпространявана 
необективна информация, гражданите 
следва да получават подходящо образование 
по молекулярна и клетъчна биология, както 
и по генетика по време на средното или 
висшето си образование. Всички тези науки 
са доста нови и бързо променящи се и следва 
да бъдат преподавани в актуализирани 
учебни програми.

Генното редактиране крие невероятни 
възможности за медицината, селското 
стопанство и околната среда, но също 
така създава опасения за потенциални 
опасности. Тази нова технология трябва 
да бъде изготвена при осъществяването 
на официална дискусия и етична оценка. 
В Европа редактирането на гени е много 
чувствителна тема, а хората често смесват 
няколко понятия, което може да се окаже 
вредно в дългосрочен план.

В този ред на мисли изследователите или 
научноизследователските институции 
следва да бъдат задължени да комуникират 
с основните медии, за да обяснят какво 
правят и как работата им ще окаже 
въздействие върху съвременната наука, 
за да се избегне недоверчивостта сред 
населението. Европейският съюз може 
да насърчава значението на тази тема в 
учебните програми и да създава инициативи 
за разпространението на знания.

БЕЗОПАСНО И ОПАСНО: Оцеляване в бурни времена
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 80. СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗПЛАТЕН  
         АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР ЗА  
         ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС 

Николаос

Европейският съюз следва да финансира 
публично предприятие, което да наема 
учени, програмисти и софтуерни дизайнери, 
които да създадат безплатен софтуер за 
антивирусна защита и да го разпространява 
сред гражданите на Европа безплатно. 
Продуктите с отворен код имат предимството 
да са от полза за сътрудничеството и да 
гарантират, че системите са стабилни и 
приспособими към новите заплахи. Като 
заложи на най-добрите експерти, Европа би 
могла да осигури една важна обществена 
услуга на своите граждани. Освен това 
закупуването на антивирусна защита може 
да бъде скъпо, което означава, че някои 
предприятия и физически лица могат да 
решат да работят и да живеят без важен 
антивирусен софтуер и да оставят своите 
системи и персонал уязвими към нови 
заплахи.

Една основна стъпка за по-голямата част от 
потребителите на интернет е изтеглянето на 
антивирусен софтуер на тяхното устройство. 
Поради онлайн измамите и липсата на 
информация много граждани се чувстват 
объркани при избора на надежден и 
качествен софтуер, който да ги защити.

Подкрепата и създаването на организация, 
която да бъде публична собственост, би 
гарантирала наличието на  антивирусна 
система с демократична отчетност и 
насочена към гражданите, която би 
осигурила незабавни и осезаеми ползи за 
сигурността на европейските граждани.
European citizens.

ИНТЕРВЮ

Какво точно може да направи ЕС, за да се 
справи с онлайн злоупотребите срещу жените?

Моята една идея е да се признае официално, че онлайн тормоза 
е форма на тормоз с насилие, пред която са изправени жените 
и момичетата. Имаме прояви като Деня на изкореняването 
на насилието срещу жените и Деня на правата на човека през 
декември. Очевидно е, че всяко насилие срещу жените е злина, 
но мисля, че ще е много хубаво, ако всички политически партии, 
всички държави членки и институциите на ЕС признаят, 
че тормозът онлайн е форма на насилие срещу жените и 
момичетата. 
 
Смятам, че второто нещо, което ЕС би могъл да направи със 
сигурност е в сферата на транснационалното партньорство. 
Благодарение на личния ми опит с тормоза онлайн бе 
установено, че много от лицата, упражняващи тормоз 
онлайн, се намират в Америка или в Австрия, но няма никакви 
ресурси в рамките на Интерпол, за да се работи по този 
въпрос и съм сигурна, че тези държави членки разполагат с 
информация за „тролове“ в Обединеното кралство или другаде 
и следователно въпросът е как споделяме информацията, 
свързана с онлайн престъпленията?

Шеи Акиуоуo,  
Glitch!UK
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КОМЕНТАР НА МЛАДЕЖКИ ФОРУМ  
 БЕЗОПАСНО И ОПАСНО

Сигурността е сериозна тема за безпокойство за много граждани. Как можем да изградим положителна 
нагласа в тези дискусии? Признато е в световен мащаб, че младите хора и младежките организации 
допринасят за изграждането на по-мирни и устойчиви общества. Европа – континент на мира от няколко 
десетилетия – може да постави младите хора в центъра на решението на този проблем. Европейският 
младежки форум е посветен на младежта, мира и сигурността в Европа и по света.

Дискусиите на YO!Fest и на Европейското младежко събитие 
за 2018 г. се съсредоточиха върху въпроси, свързани с мира и 
сигурността, в контекста на политическа криза във външните 
политики на Европейския съюз. 

Съществуващата политическа рамка, като Глобалната стратегия 
за външната политика и политиката на сигурност на ЕС, 
подкрепя идеята за изграждане на социална устойчивост 
чрез задълбочаване на работата в областта на образованието, 
културата и младежта, за да се стимулира плурализмът, 
съвместното съществуване и уважението, но без младите хора да 
се интегрират като участници, а не само като получатели. 

Европейският консенсус за развитие предоставя рамка, в която 
младите хора са участници в промяната и развитието и като 
такива допринасят за Програмата до 2030  г., която изоставя 
дискурсите, изобразяващи младежта като жертва на контекста. 

Докато политическата агитация по въпросите на убежището и 
управлението на външните граници продължава да всява страх 
в общественото мнение, неотдавнашното предложение на 
Европейската комисия за следващата многогодишна финансова 
рамка по въпросите на външната политика е насочено към 
младежта само в ограничена степен и главно чрез призмата 
на „Еразъм“. Въпреки това последните промени в политиката 
в областта на младежта, мира и сигурността са положителни, 
така например заключенията на Съвета, които предоставят на 
държавите членки насоки за прилагане на приетата през 2015 г. 
резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно младежта, 
мира и сигурността и предоставят на младите хора пространство, 
в което да допринесат за предотвратяването и разрешаването 
на конфликти. От съществено значение е държавите членки да 
приложат тези заключения, като създадат сигурно, сплотено 
и хармонично общество, което поставя младежта в центъра на 
една мирна Европа.

Дискусиите в рамките на YO!Fest и EYE 2018 предоставиха на 
младите хора възможността да организират и надграждат своя 
опит в областта на изграждането на мира и предотвратяването 
на конфликти. Младите хора повдигнаха въпроси, свързани с 
настоящите кризи, като например т.нар. „миграционна криза“, 
както и с премахването на пречките пред пълното приобщаване 
на младежта в обществата, като например несигурните условия 

на труд, социално-икономическите 
неравенства, образователните структури 
и достъпа до права. За да изградим по-
приобщаващи общества, в които всеки 
е добре дошъл, е от решаващо значение 
да премахнем връзката между дебата за 
миграцията и опасенията, свързани със 
сигурността. 

Дейностите в рамките на YO!Fest и EYE 2018 
бяха предизвикателство за стереотипите и 
насърчаваха диалога между културите, за 
да изтъкнат необходимостта от изграждане 
на устойчиви общества, в които всеки млад 
човек да може да разгърне своя потенциал 
и да упражнява основните си права във 
възможно най-пълна степен, както и 
необходимостта да се увеличи равенството 
между половете и овластяването на младите, 
и по-специално на младите жени, с цел те да 
разгърнат своето многообразие. 

Надграждайки идеите, споделени в рамките 
на YO!Fest и EYE 2018, европейските 
институции и държавите членки следва 
да работят заедно за разработване на 
национални стратегии за изпълнение на 
Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН 
относно младежта, мира и сигурността по 
начин, основан на участието, като младите 
хора и младежките организации се включат в 
проектирането, прилагането и оценяването. 

От ключово значение е европейските 
институции да осигурят признание за 
младите хора от различен социален произход 
и да им предоставят адекватна подкрепа, за 
да работят по дейности, предотвратяващи 
насилнически поведения и дискурси. Това 
следва да бъде част от финансирането, 
предоставяно от програмата „Еразъм+“ и 
програмата, която ще я наследи.
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5. НА МЕСТНО И НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ:   
 Защита на нашата планета
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Какво може Европейският съюз да направи, за да защити 
нашата планета? Неотложно е да се преодолее изменението на 
климата, но много хора все още не считат това за приоритет. 
Последното проучване на Евробарометър показа, че според 
гражданите на ЕС изменението на климата е едва седмият по 
важност въпрос, пред който е изправен ЕС, докато околната 
среда и доставките на енергия се нареждат на десето и 
единадесето място1. Опасността обаче е реална и трябва да 
действаме веднага, ако искаме да избегнем разрушаването 
на нашата екосистема и заплахата за самото човешко 
съществуване. Това включва не само борбата с изменението 
на климата, но и насочване към по-устойчив, здравословен и 
справедлив начин на живот за всички, в съответствие с целите 
на ООН за устойчиво развитие за 2030 г.

Дневният ред на EYE 2018 определи визия за тези цели, от 
световното към местното равнище, от Земята към космоса и всичко 
останало. Той изясни, че за разрешаването на тези проблеми 
е необходимо приобщаването и участието на всички фактори: 
световни организации, европейски институции, национални 
държави, региони и общини, дружества, земеделски стопанства, 
изследователски институти, училища, НПО и отделни граждани. 
Младите участници вземат изменението на климата и околната 
среда присърце; много от тях вече са започнали да водят по-
устойчив начин на живот от своите родители, или пък имат желание 
да направят този преход за себе си и бъдните поколения.
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39 Европейска комисия, „Стандартно проучване на Евробарометър 89, март 2018 г.“, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/
surveyKy/2180 (достъп от юни 2018 г.) 
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ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Решенията на изменението на климата са също толкова разнообразни, колкото и 
самите предизвикателства. Повишаването на осведомеността за проблема е само 
първата крачка, след която трябва да последват конкретни действия. Повратна точка 
изглеждаше постигната, когато 195 държави приеха Парижкото споразумение на 12 
декември 2015  г. на COP21 в Париж. Споразумението влезе в сила по-малко от една 
година по-късно. Държавите, които са страни по споразумението, се ангажираха да 
ограничат повишаването на глобалните температури до доста под два градуса по 
Целзий и като се имат предвид сериозните рискове, да се стремят към 1,5 градуса по 
Целзий в близко бъдеще. Борбата с изменението на климата става още по-неотложна 
във времена, в които има хора, които изрично го отричат. EYE показа, че младите хора 
искат да направят така, че гласът им да бъде чут: изменението на климата е световно 
предизвикателство, което не признава национални граници. Емисиите и другите 
последици се отразяват на хората навсякъде по света.

Натискът върху политическите институции се увеличава с всеки сантиметър, който губим от полярните шапки. 
Този раздел ще представи 20 идеи, които включват поуки от открития космос, нови дипломатически действия, както 
и въздействието на жените в тази битка. В него се обсъжда земеделието през ХХI век и новите закони, които биха 
могли да спомогнат за предотвратяване на обезлесяването на тропическите гори в държави извън Европа. ЕС успя да 
намали своите емисии на парникови газове с почти една четвърт от 1990 г. насам.40 Благодарение на неотдавнашните 
технически иновации се потребява по-малко енергия и използването на въглеродно интензивни горива е намалено. 
Има обаче още какво да се желае. Младите трябва да надигнат глас, да изискат конкретни действия и да излязат с 
творчески подход, за да покажат, че трябва да действаме сега, преди да е станало прекалено късно.

 81. СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА  
         ПРОГРАМА ЗА ЗЕЛЕНИ  
         ПОКРИВИ 

Идея, чута в дискусионен панел 

Моята идея би била ЕС да стартира кампания за 
насърчаване на екологосъобразното използване 
на покривите в градовете. Това би могло да 
включва превръщането на сегашните покриви в 
обществени градини, да позволява използването 
им за градско земеделие, или да насърчава 
строителите да създават повече пространство 
в новите сгради, за да се увеличи максимално 
покривното пространство.

Европа има градове с различни размери и 
голяма част от покривното пространство е 
неизползвана. А може да бъде използвана добре 
– проучване в Болоня е установило, че градините 
по покривите биха могли да произвеждат 
три четвърти от зеленчуците, консумирани 
в градовете, ако цялата подходяща плоска 
покривна повърхност се използва за градско 
земеделие.41

Освен използването за земеделие, покривите 
биха могли също да бъдат общински градини 
за живущите и работещите в офисите, за 
да се повиши качеството на живота. Това 
би могло да се постигне, като се подкрепи 
кампания и нормативна уредба, с които повече 
покривно пространство да бъде посветено на 
екологосъобразни цели.

 82. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ЗЕЛЕНАТА ДИПЛОМАЦИЯ“  
         В ПРЕГОВОРИ ПО КЛИМАТА 

Идея, чута в дискусионен панел  

Друга идея би била да се насърчава дипломацията по въпросите на 
климата. Това е форма на целенасочена външна политика, целяща 
да се ангажират правителствата на трети държави и недържавните 
участници в световен план с колективна воля за генериране на по-
малко емисии и за подкрепа за устойчиво по отношение на климата 
развитие, засилващо борбата с изменението на климата. Този подход 
цели да хармонизира интересите на държавите, като същевременно 
се подчертае важността на човешкото благосъстояние, състоянието 
на околната среда и опазването на планетата Земя. Дипломацията 
по въпросите на климата следва да бъде включена в Програмата за 
устойчиво развитие, за да се повиши осведомеността на политическо 
равнище и да се изтъкне необходимостта да се реагира на изменението 
на климата от всяка възможна платформа42.

Когато мислим за решенията на изменението на климата, имаме 
тенденцията да ограничаваме обхвата до работата на НПО и активистите. 
Парижкото споразумение обаче е явен пример за това как политиците 
могат да вземат важни мерки за съзнателна по отношение на околната 
среда политическа сфера. Въпреки това младите хора все още мислят, 
че трябва да се направи повече. От една страна, ние искаме повече от 
вземащите решенията, а от друга страна, искаме повече млади хора да 
се ангажират и да започнат да повишават осведомеността в рамките на 
общностите и групите активисти.

Както каза Джаятма Викраманаяке, пратеник на генералния секретар 
на ООН по въпросите на младежта: „Ако целият дипломатически обмен 
имаше също тази цел да бъде по-щадящ за околната среда, представете 
си какво влияние щеше да има това върху изменението на климата.“

40 Европейска агенция за околна среда, „ЕС докладва най-ниските регистрирани емисии на парникови газове“,https://www.eea.europa.eu/media/
newsreleases/greenhouse-gas-inventory-report-press-release (достъп от юни 2018 г.)
41 Европейска комисия, „Градините по покривите могат да произвеждат три четвърти от зеленчуците за града“, http://ec.europa.eu/environment/
integration/research/newsalert/pdf/rooftop_gardens_could_grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdf (достъп от юли 2018 г.)
42 Съвместно заседание на AFET/ENVI – Дипломация по въпросите на климата http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html (достъп 
от юни 2018 г.)
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 83. ФЕМИНИЗМЪТ В БОРБАТА С ИЗМЕНЕНИЕТО  
         НА КЛИМАТА 

Кристи 

ЕС следва да насърчава както във външен, така и във вътрешен 
план мерки, които дават на жените повече власт, когато настъпват 
екологични кризи, например за подпомагане на развиващите се 
страни, в които земеделието преобладава, да разчитат по-малко 
на жените като работна сила.1 Във вътрешен план ЕС може също 
да гарантира, че жените са подходящо представени и че им се 
обръща еднакво внимание по този въпрос, например като се 
гарантира, че 50% от водещите кандидати на европейските 
политически партии са жени.

От доклад на ООН знаем, че изменението на климата не е само 
екологична криза; то още повече задълбочава неравенствата. 
Младите хора възприемат битката с изменението на климата 
като включваща феминизма, и то не без основание: налице са 
доказателства, че жените е по-вероятно да бъдат засегнати от 
изменението на климата. Проучвания на ООН са демонстрирали, 
че приблизително 80% от хората, изселени поради изменението 
на климата, са жени2. Това явление е в световен мащаб и 
последствията в крайна сметка затрудняват повече жените при 
възстановяването от катастрофи, унищожаващи инфраструктура, 
домове и работни места.

Ние съзираме също и междупоколенчески подход; жените се 
грижат за децата си, за родителите си, за по-възрастни хора и 
това се отразява на разходите им. Ако се съсредоточим върху 
връзките между климатичната справедливост и справедливостта 
между половете, това би могъл да бъде един от първите 
ефективни подходи за намиране на устойчиво и трайно решение, 
което би дало на жените същата икономическа сила като на 
мъжете. Като световна политическа институция ЕС е достатъчно 
влиятелен, за да предприеме действия по този въпрос и да се 
установи справедливост в света.

Феминизмът без съмнение е важен инструмент за 
преодоляването на световното неравенство и следва да бъде 
използван за смекчаване на отражението на изменението на 
климата.

 84. SUPPORT TO YOUNG  
       FARMERS AND NEW  
       TECHNOLOGIES  

Идея, чута в дискусионен панел 

За да преодолее проблемът с недостига на 
храни, ЕС може да предприеме действия 
чрез три мерки. 

На първо място земеделските стопанства 
следва да получат инфраструктура за 
използване на нови технологии, така че 
да бъдат в състояние да произвеждат 
достатъчно храна за Европа. В селските 
райони трябва да бъдат инсталирани 
основни устройства, като широколентов 
достъп и GPS за засаждането, отглеждането 
и брането на реколтата. 

На второ място Европейският съюз би 
могъл да предостави стимули гражданите 
да стават земеделски стопани, например 
чрез средства за започване на дейност или 
плащане за младите земеделски стопани, 
които желаят да започнат свой собствен 
селскостопански бизнес. Това би спомогнало 
новите технологии да станат достъпни 
за едро- и дребномащабните земеделски 
стопанства. 

На трето място новите технологии трябва 
да се включат в учебните програми 
на селскостопанските образователни 
институции. Това би допринесло за 
повишаване на осведомеността относно 
ефикасните алтернативи и би осигурило на 
младите земеделски стопани необходимото 
знание за използването на най-подходящата 
технология. 

Европейският земеделски и 
селскостопански модел е като цяло 
много ефикасен и разнообразен. Европа 
е в състояние да произвежда големи 
количества храна на сравнително малка 
площ. Затова Европа може да бъде пример 
за други региони в света. Младите хора 
също така имат тенденцията да мислят за 
земеделското стопанство на бъдещето като 
за технологично стопанство, но и много 
разнообразно, с отчитане на биологичното 
производство, устойчивостта и хуманното 
отношение към животните. 

43 Световна организация на земеделските стопани, „Ролята на жените в селските райони за земеделието“, http://www.wfo-oma.org/women-in-agriculture/articles/the-role-of-rural-women-in-
agriculture.html (достъп от юли 2018 г.)
44 Би Би Си, „Изменението на климата влияе повече на жените, отколкото на мъжете“, https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221 (достъп от юли 2018 г.); ООН, „Жени, 
равенство между половете и изменение на климата“, http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf (юни 2018 г.)
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ИНТЕРВЮ

Кои са екологичните проблеми, 
които видяхте по време на 
мисиите си за посещения на 
проекти на ЕС?
Видях много земеделски стопани. В Зимбабве 
например икономиката се основава на 
селското стопанство, а изменението 
на климата унищожава културите. 
Земеделските стопани се учат на нови 
селскостопански методи, тъй като те 
следват традиционни методи и не знаят 
как да садят, правят го по произволен 
начин. Изменението на климата засяга 
земеделските стопани, защото те не могат 
да си позволят да продават реколтата, 
продукцията им е достатъчна само за 
самите тях и техните семейства. Ако 
земеделската култура е изцяло унищожена 
поради климатичните условия, за тях няма 
храна. Много проекти на ЕС се опитват 
да ги научат как да предотвратяват 
такива случаи или как да се адаптират 
към времето. В Мавриций видях и проект, 
наречен „Екоучилище“, по който малки деца 
се обучават да избягват пластмасите и да 
се грижат за околната среда.  Ако децата не 
започнат да се грижат сега, всички ще бъдем 
зарити в пластмаси през следващото 
десетилетие!

Ели Томаси,  
Блогър на Faces2Hearts в Източна и Южна 

Африка

 85. ПО-МАЛКО СУБСИДИИ ЗА МЕСОТО 
Ноеми и Емили 

Европа трябва да поеме лидерството в насърчаването на 
хранителни режими, основани на растенията, като пренасочи 
селскостопанските субсидии от интензивното животновъдство 
към производството на плодове и/или зеленчуци. Тази стъпка 
може да бъде подкрепена, като се увеличи финансирането от 
ЕС за научни изследвания върху екологичното производство на 
богати на растения храни и като се наложат по-строги ограничения 
върху замърсяването на въздуха, почвите и водите, за хуманното 
отношение към животните и върху използването на антибиотици.

Голям проблем е свръхконсумацията на месо, която е неустойчива 
в много отношения. Селското стопанство причинява 10% от 
общите емисии на парникови газове в ЕС, като много от нашите 
усилия отиват за месопроизводството45. Земята все повече се 
използва за производство на растения за храна на животните, 
вместо на зеленчуци за човешка консумация. Пряката консумация 
на културите, вместо използването им за храна за животните, би 
намалила количествата емисии на парникови газове в атмосферата 
и би освободила земя за други цели. Освен изпусканите във въздуха 
газове от промишлените стопанства, и отпадъците от животински 
произход стават твърде голямо количество, за да може земята да 
ги абсорбира, с което причиняват необратима вреда на почвата. 
Ограничаването на консумацията на месо е едно от решенията 
за свеждане до минимум на въздействието на животновъдството 
върху нашата околна среда и за производството на повече храна, 
като същевременно се гарантира по-диверсифицирана екосистема.

Тази тенденция е налице не само в Европа, но и извън нейните 
предели. Тропическите гори и други биологично разнообразни 
екосистеми се уронват от последиците от хранителните режими, 
които се основават на месото, млечните продукти и соята, с които 
се храни нашият добитък. Най-високата степен на обезлесяване 
поради животновъдство се наблюдава в тропическите региони. 
В Амазония например 80% от обезлесената земя е превърната в 
пасища за животните.46 От само себе си се разбира, че тропическата 
гора, една от най-важните екосистеми на нашата планета, която 
осигурява въздуха ни и трябва да се пази, е в процес на разрушаване.

 86. НАСЪРЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО  
         РАЗНООБРАЗИЕ И ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ  
         ЗА ЖИВОТНИТЕ В СТОПАНСТВАТА  

Марленe

ЕС следва да определи правила за по-голямо биологично разнообразие, 
като възпре стопаните от създаване на монокултури. 

Настоящата структура на нашите селски райони представлява сериозен 
проблем. Огромните монокултури предлагат малко местообитания 
за дивите животни и застрашават биологичното разнообразие. 
Диверсификацията в селските райони предлага много ползи: тя 
например защитава земята ни от ерозия, възстановява биологичното 
разнообразие и осигурява неговата устойчивост.

ЕС следва да насърчава засилено сътрудничество с местните 
природозащитници и повече биологично земеделие, за да се създаде 
по-устойчива околна среда и начин на живот.  Такива стопанства трябва 
още да гарантират по-високи стандарти на хуманно отношение към 
животните, например външните площи за животните.

Това би била важна стъпка към устойчиво земеделие, както и към 
хуманно отношение към животните, опазване на биологичното 
разнообразие и дивата природа.

45 Евростат, „Селско стопанство – статистически данни за емисиите на 
парникови газове“,  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Agriculture_-_greenhouse_gas_emission_statistics&oldid=367927 
(достъп от юли 2018 г.)
46 Йейл, „Животновъдство в района на река Амазонка“ https://globalforestatlas.
yale.edu/amazon/land-use/cattle-ranching (достъп от юли 2018 г.)



71

НА МЕСТНО И НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ: Защита на нашата планета

ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И УСТОЙЧИВО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Трябва ли Европейският съюз да се превърне в суперсила в областта на екологичната 
енергия? Разходите за енергия тежат на европейската промишленост и европейските 
домакинства. Следователно как да създадем условия за устойчив преход в енергийния 
сектор? Ние трябва да спрем да потребяваме замърсяващи изкопаеми горива и 
парникови газове, и трябва да се стремим да разработваме чисти възобновяеми 
енергийни източници. 

ЕС иска до 2030 г. 32% от неговото енергопотребление да идват от възобновяеми източници – нова цел, включена 
в Директивата за възобновяемите енергийни източници, част от неговия пакет за чистата енергия47. Един добър 
преход трябва също да създава нови работни места, за да компенсира за загубените в западащите отрасли. 
Проблемът е там, че възобновяемите енергийни източници все още са скъпи и настоящите технологии все още не 
гарантират пълно задоволяване на световните енергийни потребности. Някои интелигентни градове и градски 
райони, които използват данни за подобряване на ефективността и управлението на ресурсите обаче вече са водещ 
пример и ни помагат да си представим различен живот. По тази причина от 2010 г. насам Европейската комисия е 
наградила няколко града със званието „Европейска зелена столица“.

В рамките на EYE 2018 обаче беше установено, че ключът към успеха е „зелените“ технологии да станат печеливши 
за промишлените отрасли.  Трябва да избегнем сблъсък между околната среда и промишлеността. Намирането 
на екологично устойчиви решения не означава разрушаване на промишлеността, а изграждане на устойчива 
промишленост. Младите хора са способни и искат да поведат промяната, но те трябва да получат правомощията, 
за да направят това.

47 Европейска комисия, „Европа ръководи световния преход към чиста енергия“, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm (достъп от юни 2018 г.)
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 87. ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВИТЕ  
         ДОМАКИНСТВА ДА ПРОДАВАТ ЕНЕРГИЯ  
         ОБРАТНО НА МРЕЖАТА 

Клер и чуто в дискусионен панел

ЕС трябва да подкрепя чистата енергия, като например 
вятърните и слънчевите източници, или употребата на 
електромобили. Слънчевите панели например трябва да 
станат по-често срещани сред европейските домакинства. 
Всички биха могли да произвеждат енергия за собствения 
си дом, а ако има излишък, той би могъл да бъде продаван 
обратно на енергийните дружества. Тази практика вече 
съществува в някои държави – членки на ЕС, като Германия, 
Франция и Италия. 

ЕС би могъл да разпредели субсидии за подобни практики 
в следващата многогодишна финансова рамка, или 
пък да намали данъчното облагане, за да възнагради 
използването на слънчеви панели. Би могло да има субсидии 
за електромобилите, които трябва да бъдат по-широко 
разпространени на пазара и на по-достъпни цени, отколкото 
са сега.

 89. НАСЪРЧАВАНЕ НА  
         ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА  
         ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКИ  
         ЕНЕРГИЕН ПАЗАР  

Идея, чута на семинар

Произвеждана в достатъчни количества, чистата 
енергия трябва да може да циркулира между 
държавите членки. ЕС следва да насърчи повече 
връзки между държавите членки под формата 
на мрежа за чиста енергия. Излишъкът от чиста 
енергия, генериран в една държава членка, 
например вятърна или слънчева енергия, би 
могъл да се изнася за друга държава членка, в 
един истински европейски енергиен пазар. 

За тази цел са необходими повече сближаване 
и по-тесен съюз, който да включва енергийния 
сектор. Предимствата биха били създаването 
на по-ефективен енергиен пазар на европейско 
равнище и намаляването на енергийните 
разходи за предприятията и за домакинствата 
на гражданите на ЕС. Това следва да включва 
способността за ефикасно съхранение на 
енергия.

Мрежите са важен начин за предоставяне на 
сигурна енергия на хората и предлагат и рамка, 
в която да се цели по-устойчива енергия и 
намаляване на разчитането на изкопаеми горива.

 88. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАФИК ЗА  
         ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  
         ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА  
         ЗАГУБИТЕ НА РАБОТНИ МЕСТА 

Идея, чута на семинар 

ЕС следва да подготви план с фиксирани дати за 
преустановяване на използването на изкопаеми горива и 
на въгледобива. Някои действия например биха включвали 
поетапно преустановяване на използването на изкопаеми 
горива; санкции за дружествата, които не спазват правилата; 
данък върху въглеродните емисии (какъвто вече съществува 
в някои страни); данък върху купуването на дизелови 
автомобили. 

Необходимо е да променим навиците си за потребление 
на енергия: вместо да потребяваме изкопаеми горива, би 
следвало да използваме енергия от възобновяеми източници. 
Зависимостта на ЕС от газа и изкопаемите горива не е устойчива 
в дългосрочен план. Въпросът не е дали преустановяването на 
емисиите на парникови газове е пътят напред, а кога това ще 
се случи. Тази структурна промяна може да ни отведе до нова 
промишлена революция.

ЕС трябва още да спомогне за разкриването на нови работни 
места. В прехода от въгледобивната промишленост често 
онези, които губят работните си места, не получават нови, 
екологосъобразни работни места. Обществен дълг на ЕС и 
държавите членки е да направят този преход възможен, като 
същевременно защитят работниците; график за тази цел би 
улеснил организираната структурирана промяна.

 

 90. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА  
         ИНФРАСТРУКТУРИ В  
         ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБ И  
         ОБЩА ТРАНСПОРТНА  
         ПОЛИТИКА 

Идея, чута в дискусионен панел 

Един от големите източници на замърсяване 
от транспорта е широкото използване на 
частни превозни средства и на полети на къси 
разстояния48. Един от начините за ограничаване 
на проблема е да се даде възможност за 
европейска инфраструктура, например 
високоскоростни влакове като достъпни 
заместители, или пък по-добра координация на 
частния товарен транспорт в цяла Европа.

В този смисъл е необходимо да се регулира и 
координира движението по въздух, релси или 
път. Такова хармонизиране би допринесло 
за намаляването на емисиите на въглероден 
диоксид. То би насърчило например 
координацията между транспортните 
дружества за оптимално използване на обема 
на камионите, за да се спести гориво. Също така 
би предоставило общи европейски стандарти 
за безопасност.

Разбира се, това би изисквало финансиране 
и политическо сближаване, но би осигурило 
на гражданите на ЕС по-чист и по-ефикасен 
транспорт.

48  Обяснения за Европейския съюз: Транспорт, публикация на Европейската комисия, 2014 г.: 
„Автомобилният транспорт, като най-голям отделен вид транспорт, е отговорен за най-големия дял от 
замърсяването: около 71% от общите емисии на CO2 от транспорта, съгласно последните данни (като 
пътническите автомобили причиняват около две трети). Другите сектори замърсяват значително по-
малко. Делът на въздухоплаването е 13%. Железопътният транспорт е най-малко замърсяващият вид 
транспорт, с по-малко от 1%“
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ИНТЕРВЮ

Какво могат да правят младите хора, за да 
опазват околната среда и да се борят срещу 
изменението на климата?
Аз съзирам три категории действия в областта на климата: 
първо, вярвам, че отговорът на изменението на климата 
идва, от една страна, от вземането на големи политически 
решения, а от друга страна, от поведенията на хората, които 
променят своя начин на живот по устойчив и щадящ околната 
среда начин. За постигането на целите за устойчиво развитие 
и целите на Парижкото споразумение ООН подкрепя кампания, 
наречена „Little x Little“1, която ще спомогне за опазването на 
нашия свят от изменението на климата. Тя е за използването 
на по-малко пластмаси, вземането на по-кратки душове и 
карането на велосипеди до работа вместо автомобили. 

Вторият вид действия е начинът, по който ние, като 
млади хора, можем да обединим силите си и да създадем 
платформи, които да повишават осведомеността сред 
нашите връстници, ръководителите на нашите държави, 
общините, кметовете и хората в нашите общности. И накрая 
третото действие е да държим правителствата и големите 
корпорации отговорни. Например ние трябва да пишем повече 
петиции за изменението на климата. Може би трябва да 
създадем движение, което да мобилизира хората от цял свят.

 

Джаятма Викраманаяке, 
Пратеник на генералния секретар на Организацията на 

обединените нации по въпросите на младежта

Оратор на дискусионния панел „Работа за един по-добър свят: 
младите хора и устойчивото развитие“

 91. ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И  
         ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ 

Идея, чута на семинар

За да се създадат истински устойчиви 
градове, ЕС следва да подпомага общините за 
разработването на нов вид подход, който да 
отговаря на потребностите на всички поколения, 
от децата и юношите до възрастните и старите 
хора, като се използва интелигентен и ефикасен 
обществен транспорт, основан на решения 
без емисии, и споделяне, като например 
подсилените велосипеди и съвместното 
ползване на автомобили. 

Освен това биха могли да се използват 
обезщетения или субсидии за създаване на 
обширни пешеходни зони и повече велосипедни 
алеи, включително по-добра инфраструктура за 
безопасно паркиране на велосипеди, както и за 
създаването на повече зони без автомобили. На 
трето място цената на обществения транспорт 
трябва да бъде достъпна за всички. Например 
ЕС би могъл да подкрепи обединена билетна 
система за обществения транспорт в големите 
градове, с приложения, които предоставят 
разписанията в реално време и гъвкави 
маршрути при поискване.

Днес повече от две трети от европейците живеят 
в градове, по данни на Европейската комисия1. 
Проблемите в тези градове са свързани 
с ограниченото пространство, трафика, 
замърсяването и липсата на зелени площи. 
Гореизброените предложения целят да направят 
обществения транспорт по-привлекателен.

49 Европейска комисия, „Градско развитие“, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/ (достъп от юли 2018 г.)
50 ООН, „Little x Little“ - кампания, ръководена от Gen Z в подкрепа на целите за устойчиво развитие https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/03/little-x-little-gen-z-led-campaign-
support-sustainable-development-goals/ (достъп от юли 2018 г.)

НА МЕСТНО И НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ:  
Защита на нашата планета
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 92. ПОДКРЕПА ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО  
         ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПРОЕКТИ 

Хенриета  

Моята идея изисква от ЕС да разпредели повече средства за 
екологосъобразно предприемачество. Тези възможности за 
финансиране следва също така да бъдат по-ясно рекламирани. 
Би могло да се окаже по-ефективно да се дадат по-малки суми 
финансиране от ЕС на много хора, отколкото огромни суми на 
по-малко хора, за да се разпространи новата екологосъобразна 
култура в цяла Европа.

Добре известно е, че за предприятие фазата на стартиране винаги 
изисква най-много подкрепа. В случая на екологосъобразния 
бизнес дружествата се борят да се отклонят от традиционните 
парадигми на предприемачеството. ЕС би могъл да подпомага 
екологосъобразните стартиращи предприятия със субсидии.

Програми за сдружения, НПО или просто групи от хора, 
посветени на проблемите на околната среда, следва също да 
бъдат финансирани. За да се привлече внимание, процесът на 
кандидатстване за финансиране трябва да бъде ясен и лесен, 
тъй като вече съществуват по-сложни версии.

Тази идея би предоставила правомощия на младите поколения, 
както на предприемачите, така и на активистите, така че да 
имат необходимите инструменти, за да окажат въздействие в 
собствените си общности.

Накрая тези програми на ЕС биха могли да включват елемент 
на изграждане на капацитет и менторство, за да се споделят 
най-добри практики и съвети с амбициозни стартиращи 
предприятия. 

 93. НАСЪРЧАВАНЕ НА  
         РЕЦИКЛИРАНЕТО НА  
         ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА 

Фраукe

ЕС би могъл да спомогне за опазването 
на природните ресурси, като накара 
дружествата да проектират своите 
електронни устройства и домакински 
уреди на модули. По този начин ако нещо 
се счупи, само специалният модул трябва 
да се подмени и нещата стават по-лесни за 
поправка. 

Например в случая на телефоните ЕС би 
могъл да предложи правен акт, с който да 
задължи големите дружества да подменят 
частта, която е спряла да работи, вместо да 
се налага да се купува изцяло нов телефон. 
Този подход би бил по-устойчиво решение 
на проблема с електронните отпадъци.

Това би могло да се постигне със съгласувано 
политическо усилие в подкрепа на 
регламентирането, което би водило до по-
устойчив и етичен подход към електронните 
отпадъци.
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РАЗХИЩЕНИЕ НА ХРАНИ, НЕ НА ПЛАСТМАСИТЕ, ЧИСТА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ: 
ПРОМЯНА В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАВИЦИ

Всяка година почти една трета от всички произвеждани храни се губи или разхищава, 
съгласно Организацията за прехрана и земеделие (ФАО)51. Около 88 милиона тона храна 
се похабяват годишно в ЕС, което води до разходи, оценявани на 143 милиарда евро52.  
В ЕС домакинствата са на първо място по генериране на хранителни отпадъци, докато 
селското стопанство е на второ място. Освен че противоречи на етиката, разхищението 
на храни има отрицателно въздействие върху околната среда и икономиката, защото 
за производството на изхвърляната храна вече са похабени вода и енергия. Повечето 
хранителни отпадъци са излишни и са по причина на лоши методи на съхранение, 
утежнени от липсата на качествено образование по въпросите на разхищението на храни. 

В същото време европейците генерират 25 милиона тона пластмасови отпадъци годишно53. Пластмасата 
замърсява нашите реки, океани и почви. ООН ръководи кампания за чисти морета, а Европейският съюз стартира 
тази година Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика, с цел да се трансформира начинът, по 
който пластмасовите продукти се произвеждат, използват и рециклират, и да се премахнат главните източници 
на замърсяване на моретата. Освен това достъпът до чиста вода и канализация е право на човека и рисковете, 
свързани с неговото неупражняване, варират от опустиняване до смъртоносни заболявания и конфликти. 

Младите хора изискват промяна в манталитета, като се започне от специално образование по въпросите на 
устойчивостта в училищата и нови правила за формиране на нашия начин на живот и спасяване на околната среда.

 94. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОДХОД „НЕ НА  
         ПЛАСТМАСИТЕ“ 

Идея, чута в дискусионен панел

ЕС трябва да се стреми да финансира научни изследвания 
в областта на алтернативните материали за производство 
на пластмаса. Например съществува вид пластмаса, който 
се прави от гъби, а бамбукът може също да се използва за 
направата на подлежащи на повторна употреба прибори, което 
би спомогнало за премахване на стимулите за настоящата 
широкоразпространена употреба на пластмаси.

По своята същност въпросът за премахването на замърсяването 
от пластмаси включва производството и използването на по-
малко пластмаси до постигането на начин на живот, свободен 
от пластмаси. Докато пълното и незабавно премахване на 
пластмасите може да изглежда невъзможно, е постижимо 
да намалим своята употреба, да рециклираме и да намерим 
алтернативни, щадящи околната среда, източници за тяхното 
производство. 

Също така ЕС може да направи задължително етикетирането на 
продуктите, уточняващо дали даден продукт съдържа пластмаса, 
в какво количество и какъв вид пластмаса – например дали 
пластмасата се използва повторно или дали е била произведена 
от по-малко замърсяващи източници. Друг начин да се 
насърчат продуктите без пластмаса е да се дадат на магазините 
приспособления за ежедневието без пластмаса, които да 
раздават безплатно.

 95. ФИНАНСИРАНЕ НА  
         ОТСТРАНЯВАНЕТО НА  
         ПЛАСТМАСИТЕ ОТ ОКЕАНИТЕ 

Идея, чута на разискванe  

Количеството пластмаса в световния океан 
се изчислява на 150 милиона тона. Това е 
приблизително една пета от тежината на 
цялата риба в нашите океани54. Как обаче 
можем да почистим нещо толкова необятно, 
колкото океана? Ако говорим с Марсела 
Ханш, архитект и основател на Pacific 
Garbage Screening, може да се разработи 
незамърсяваща платформа, която би могла 
да се инсталира в реките и океаните за 
филтриране на пластмасите. 

В океаните такава платформа успокоява 
теченията, минаващи през канална 
система, и в резултат на това пластмасовите 
предмети, бидейки по-леки, бавно излизат 
на повърхността.   Не би се налагало 
използване на мрежи, така че рибата може 
да минава през платформата безопасно. 

ЕС следва да финансира съвместни екипи и 
проекти от инженери, архитекти и учени да 
разработват нови решения за почистването 
на нашите морета и да се вдъхновяват от 
проекти като тези.

51 Организация на ООН за прехрана и земеделие, „Ключови факти, които трябва да знаете за похабяването на храна и хранителните отпадъци!“, http://www.fao.org/save-food/resources/
keyfindings/en/ (достъп от юни 2018 г.)
52 Европейска комисия, „Хранителни отпадъци“, https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en (достъп от юли 2018 г.)
53 Европейска комисия, „Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни“, http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_bg.htm (достъп от юли 2018 г.)
54 Pacific Garbage Screening, „Пластмаси в океаните“, https://pacific-garbage-screening.de/en/problem/ (достъп от юни 2018 г.)
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55 В. „Гардиън“, „Френски закон забранява на супермаркетите да изхвърлят храни“, https://www.
theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets (достъп от юли 
2018 г.)

 96. НОВА КУЛТУРА ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ  
         МАГАЗИНИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 

Валерия 

ЕС следва да предоставя стимули на магазините без пластмаса, 
в които всички продавани стоки са без пластмаса, като 
същевременно се вземат мерки в подкрепа на магазините, 
които прилагат политики за използване на по-малко пластмаси. 
Например ЕС би могъл да призове супермаркетите да създадат 
щандове с продукти без пластмаси и да забранят пластмасовите 
торбички, и вместо тях да дават само памучни или хартиени 
торбички на потребителите. Той може освен това да направи 
пластмасата по-скъпа. Например би могъл да насърчи 
супермаркетите да връщат пари на потребителите, които носят 
обратно в магазина пластмасовите продукти за рециклиране 
или повторна употреба. Тази политика вече се прилага в части 
от Скандинавия, където бутилките по същество се дават „под 
наем“ с депозит, който се връща при връщането на празната 
пластмасова бутилка.  

Хранителните магазини и супермаркетите са от решаващо 
значение за формирането на навиците на потребителите. Освен 
това много от продуктите, които купуваме от супермаркета, 
включително зеленчуците и плодовете, са опаковани в пластмаса. 
В някои случаи все още са на разположение пластмасови 
торбички за еднократна употреба. 

Друга ключова идея е свързана с данъчното облагане: данъците 
трябва да бъдат по-високи за супермаркетите и дружествата, 
които използват повече пластмаса, и по-ниски за онези, които 
ограничават пластмасата. Освен това на дружествата, които 
все още използват пластмаса или я считат за съществена част 
от своя бизнес модел, биха могли да се предоставят стимули да 
подкрепят проекти, които се опитват да почистят океаните. 

За онези, които дават водещ пример, може да се предложи друг 
вид възнаграждение, като например сертификат за качество или 
система за рейтинг за устойчиви предприятия, наред с безплатно 
обучение за персонала как да бъде още по-екологосъобразно 
предприятието. По този начин хранителните магазини, 
супермаркетите и дружествата се превръщат в ролеви модели, 
като поемат своя дял от отговорността и спомагат за обучението 
на хората.

 97. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНА  
         ВЪЗМОЖНОСТ И  
         ЗАДЪЛЖЕНИЕ  
         ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА  
         РАЗХИЩЕНИЕТО НА ХРАНИ 

Идея, чута в дискусионен панел  

ЕС следва да направи така, че супермаркетите 
да са задължени по закон да намерят начини 
да се гарантира, че се намалява количеството 
на хранителните отпадъци.

Храните, чийто срок на годност 
приближава изтичане, често се изхвърлят 
от супермаркетите. В много случаи 
обаче срокът на годност не отговаря на 
действителната дата, на която храната 
става негодна за консумация. Освен това 
законодателството в държавите – членки на 
ЕС, е различно; ЕС трябва да хармонизира 
тези правила. 

Законодателството следва също да се 
стреми да гарантира, че храната, чийто 
срок на годност приближава изтичане, се 
слага на видно място на рафтовете, за да се 
предлага на намалена цена, или, ако срокът 
вече е изтекъл, храната да се предлага 
безплатно. Във Франция например вече има 
закон, който налага правила за големите 
магазини да даряват непродадените храни, 
които наближават своя срок на годност, на 
благотворителни организации и банки за 
храни.55 Идеалната ситуация е да се избегне 
изхвърлянето на храни като цяло и храната с 
изтекъл срок на годност да стане безплатна 
за хората и благотворителните организации. 
По този начин става възможно да се борим 
не само срещу хранителните отпадъци, но и 
срещу глада и бедността.
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 98. ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА  
         ДАРЯВАНЕ НА ХРАНИ 

Идея, чута в дискусионен панел 

ЕС би могъл да насърчава нови начини за споделяне на храни. 
С все по-широкото разпространение на понятието „икономика 
на споделянето“ е видно, че финансовите ползи от това явление 
обичайно са ограничени до хората, които разполагат с имоти 
или автомобили. За да се създаде действително „споделена“ 
икономика, ЕС следва да търси начини да направи ежедневните 
стоки „споделими“.

Например в осем страни има приложение, наречено „Too Good 
to Go“, с което се спасяват недоядени  храни, като се предлага 
платформа между хората, които имат излишна храна, и онези, 
които търсят добра храна на добра цена. 

ЕС трябва да подкрепя тези инициативи отвън и да създаде 
цифров пазар за хранителни отпадъци, който да свързва 
земеделски стопани, ресторанти, хранителни магазини и 
потребители и където всеки, който разполага с излишни храни, 
може да се регистрира, така че неговите „отпадъци“ да са от 
полза за някого, който има нужда от тях. 

 99. ОБУЧЕНИЕ ПО УСТОЙЧИВОСТ  
         В УЧИЛИЩАТА 

Дина и Джузи 

Устойчивостта е важна концепция за бъдещето 
и обучението е от ключово значение, тъй като 
добрите практики се усвояват по-лесно на по-
млада възраст. Това важи също за обучението 
как да се избягват изхвърлянето на храни и 
пластмасите. ЕС би могъл да спомогне да се 
гарантира, че такива теми се дискутират в 
училище. Училищата биха могли да предлагат 
часове, в които децата да готвят и чистят 
заедно, да се учат за стойността на храната, 
за отрицателните последици от липсата на 
грижа за околната среда, да възприемат 
здравословен начин на живот и да подобряват 
уменията си за управление на храните.

В подкрепа на такива образователни 
инициативи биха могли да се включат 
спонсори, например те биха могли да 
осигуряват бутилки за многократна употреба 
за училищата. В рамките на това обучение ЕС 
би могъл да насърчава взаимодействието 
между училищата и националните паркове, 
под формата на летни лагери за опознаване на 
околната среда. 

Подобни инициативи биха могли по естествен 
път да внушат на децата уважение към 
природата и опазването на животните, което 
да ги съпътства и в живота им на възрастни.
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 100. РАЗРАБОТВАНЕ НА  
            СИСТЕМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ  
            НА ДЪЖДОВНА ВОДА ЗА  
            ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Идея, чута в дискусионен панел  

ЕС би могъл да подкрепи схема за събиране 
на дъждовна вода за използване в тоалетни 
или за поливане на градински растения на 
ниво домакинство. Това би могло да включва 
стимули за хората да използват резервоари 
за вода, които да събират дъждовна вода за 
използване в техните домакинства.

Водата трябва да бъде общо благо, което 
да бъде общодостъпно при справедливи 
условия. Действително през 2010 г. Общото 
събрание на Организацията на обединените 
нации изрично призна правото на човека на 
вода и канализация и утвърди, че чистата 
питейна вода и канализацията са от основно 
значение за упражняването на всички права 
на човека. Понастоящем водоизточниците 
намаляват и цените на водата могат да 
бъдат високи. Тази идея би спомогнала да 
се намали ненужното пилеене на чиста 
питейна вода.

ИНТЕРВЮ

Как могат космическите изследвания да ни 
помогнат да опазваме нашата планета?

Космическите изследвания могат да ни помогнат да разберем 
по-добре нашата планета и начините за нейното опазване. 
Също така от космоса не се виждат граници. Виждате 
пълна същност, без нации. Виждате планета в равновесие, 
защитавана само от нищожен слой атмосфера. Виждате също 
опустошението, което причиняваме на нашата Земя. Земята 
обаче няма да умре, тя ще се справи. Ние сме тези, които ще 
изчезнем, ако продължим да вървим по същия път.

Паоло Несполи, 
Астронавт, Европейска космическа агенция (ЕКА) и НАСА

Оратор в дискусионния панел „Животът на един астронавт“
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КОМЕНТАР НА МЛАДЕЖКИ ФОРУМ   
 НА МЕСТНО И НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ

Всички знаем, че планета Б не съществува. Но не можем да се ограничим до това с какво планетата ни 
може да се справи физически, ние трябва да гледаме по-глобално и да насочим ежедневието и действията 
си към устойчиво развитие. Няма планета Б с висока младежка безработица, с нарастващи неравенства, с 
изключване на младите от вземането на решения. Европа трябва да заеме водеща позиция в промяната 
на практиките и ситуациите, допринасящи за неравенствата и изправящи нашата планета пред опасност. 
Европейският младежки форум желае да преобрази планетата А и системите ни да преминат към устойчиво 
развитие.

„Няма работни места на мъртва планета.“ Такова беше мотото 
на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) за 
срещата на високо равнище по въпросите на изменението на 
климата в Париж през декември 2015 г. Това мото на МКП показва 
неотложността на преодоляването на изменението на климата 
и работата по проблемите на екологичната устойчивост. За 
Европейския младежки форум тази необходимост от опазване 
на планетата произтича не само от въпроси за младежката 
безработица, но и от загриженост за правата и благосъстоянието 
на това поколение и на бъдещите поколения млади хора. Защото 
на мъртва планета няма и участие на младежта, няма демокрация 
и няма Европа. 

В рамките на YO!Fest и на Европейското младежко събитие през 
2018 г. бе признато, че опазването на нашата планета е неотложна и 
жизненоважна необходимост от защита на нашето бъдеще и на това 
на идните поколения. Устойчивото развитие изисква преоценка 
на нашата връзка с природата. Дискусиите се съсредоточиха 
върху преодоляването на изменението на климата, на загубата на 
биологично разнообразие, на замърсяването, на неустойчивото 
потребление и свръхпотреблението на природните ресурси. 
Дискусиите също така признаха, че разрешаването на екологичните 
проблеми не може да се случи изолирано от икономическите и 
социалните политики. От една страна, справедлив преход към 
икономика, в чийто център да не са изкопаемите горива, изисква 
разглеждането на социалните и икономически въпроси успоредно 
с екологичните тревоги, за да се гарантира защитеността на 
възможностите за работа и благосъстоянието на хората; от друга 
страна, екологичното въздействие на икономическите и социалните 
политики не трябва да бъде пренебрегвано или оставяно на 
бъдещите поколения да се справят, за да се гарантира, че планетата 
не става жертва на нашия стремеж към напредък и възможности. 
Няколко събития и сесии на тази тема се съсредоточиха върху 
международно договорените цели за устойчиво развитие, като 
признаха, че опазването на нашата планета е неразделна част от по-
широко движение за повече устойчивост на света и за постигане на 
мир, благоденствие и благосъстояние за всички. 

Европейският съюз трябва да прояви амбициозност за ускоряването 
на действията за опазване на нашата планета като част от усилията 
да работим за истински устойчиво развитие. За тази цел ЕС трябва 
да се съсредоточи върху следното:

ЕС изигра водеща роля в преговорите за всеобщата Програма 
за устойчиво развитие за 2030  г. и нейните цели за устойчиво 
развитие, приети през 2015 г. Оттогава насам той не успя да играе 

водеща роля в изпълнението на програмата 
в рамките на ЕС по съгласуван и амбициозен 
начин. Насърчаването на Програмата за 
устойчиво развитие за 2030  г. на европейско 
равнище би предоставило на ЕС възможност 
да се справи с предизвикателствата, пред 
които е изправена Европа, по интегриран 
начин. Необходим е системен мисловен 
подход, за да се насърчат определящите 
политиките да съзрат утвърдените модели и да 
преодолеят първопричините на проблемите. 
Взаимовръзките между различните области 
на политиката и социалните, екологичните и 
икономическите измерения на устойчивото 
развитие трябва да бъдат възприети от ЕС, за 
да превърне благосъстоянието на хората и на 
планетата в крайна цел на икономическите 
и социалните системи. ЕС трябва да приложи 
всеобхватна и амбициозна стратегия за 
устойчиво развитие, за да постигне това. 
Разпознаването на взаимовръзките е 
също необходимо за преодоляването на 
многообразните и пресичащи се форми на 
дискриминация, например разпознаването 
на връзките между въздействията на 
изменението на климата и правата на жените. 
Устойчиво развитие може да се постигне 
само чрез основан на правата подход и чрез 
гарантиране на постигането на всички цели 
за устойчиво развитие за всички групи в 
обществото.

Изоставяне на неустойчивите практики

Настоящите и предходните поколения 
изложиха бъдещето на младите хора на риск 
с неустойчиви икономически и финансови 
практики, които в много малка степен отчитат 
бъдещите последици. Неустойчивите модели 
на потребление, производство, търговия и 
инвестиции излагат на опасност бъдещето 
на хората и на планетата. В настоящата ни 
потребителска култура не е лесно всички 
да водят устойчив начин на живот. ЕС има 
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особено задължение да се справи с тези предизвикателства и да 
предприеме неотложни действия в насока към равенство в достъпа 
до ресурси и в тяхното потребление, в рамките на възможностите 
на планетата. Дискусиите в рамките на YO!Fest и EYE акцентираха 
върху преодоляването на изхвърлянето на храни и неустойчивото 
потребление на храни, пластмасовите отпадъци, по-малкото 
субсидии за месото и върху фиксиран график за прекратяване на 
добива на изкопаеми горива.

Насърчаването на по-устойчиви практики и определянето 
им за приоритет

Като прилага мерки за преустановяване на неустойчивите практики 
в добива, производството и потреблението, ЕС следва също да 
определи за приоритет насърчаването на по-устойчиви практики 
и подкрепата за тях. Младите хора и техните организации имат 
важна роля в прилагането и насърчаването на по-устойчиви и 
щадящи околната среда практики, включително чрез изпращане 
на послания за присъщата стойност и ползата от достатъчността. 
Изискват се също решителни действия от страна на ЕС и 
европейските правителства. ЕС следва да подкрепя обучението по 
устойчиво развитие във формалното и неформалното образование, 
като признае работата, която младежките организации вече вършат 
за насърчаване на по-устойчив начин на живот. Институциите 
и правителствата следва също да гарантират, че всички имат 
достъп до устойчиви практики, като например екологосъобразен 
транспорт, като подкрепят и насърчават устойчиви и достъпни 
системи на обществен транспорт.

Насърчаване на реагирането на местно 
и световно равнище

Устойчивото развитие изисква действия на 
всички равнища – от местно до световно, както 
и признание, че действията на едно равнище 
ще имат въздействие върху действията на 
други равнища. На местно равнище младите 
хора често заемат водеща позиция в промени, 
които спомагат за това светът да поеме по 
по-устойчив път. Младежките организации 
дават глас на младите хора колективно да 
дадат тласък за устойчиво развитие на местно, 
национално, регионално и световно равнище. 
Подкрепата за тези промени и възможността 
тези гласове да бъдат чути са от решаващо 
значение по пътя към устойчиво развитие. 

Ясно е, че днешната икономическа, социална 
и политическа система не работи за нашата 
планета, нито за хората, особено за младите. 
Никога не е била по-необходима работа за 
трансформационна промяна към система, 
която поставя на първо място потребностите 
на планетата и правата на хората вместо чисто 
икономическите интереси.
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Европейският младежки пресклуб (ЕМП) e организация с 60 000 
членове, която събира журналисти и медийни дейци от цяла 
Европа, организира множество събития за млади журналисти, 
популяризира ролята на младежките медии и свободата на 
печата в Европа и участва в дискусиите за стандартите на 
журналистическото образование и медийните политики 
в целия Европейски съюз. ЕМП състави екип от десет EYE 
репортери за  изготвянето на  изчерпателен доклад за EYE . Под 
ръководството на двама главни редактори бе събран екип от осем 
общопрактикуващи и специализирани  репортери от цяла Европа 
да съберат, разработят и опишат основните идеи от EYE. Този 
доклад съдържа 100-те най-конструктивни идеи. Европейският 
младежки форум добави коментар от две страници по всяка от 
петте основни теми на  EYE.



СЕМ 2018 Доклад

Запознайте се с авторите

Грег Бианки
Главен редактор

Ирене Доминиони
Специалист (Млади и стари)

Андонис Рафаел Стилиану
Специалист (поотделно и заедно)

Анна Ферари
Специалист (Местно и Световно 
равнище)

Клаас Верон Мартинес
Общ редактор (Богати и бедни, 
Поотделно и заедно)

Джули Малерова
Главен редактор

Елинор Брукс
Специалист (Богати и бедни)

Роберт Несирки
Специалист (Безопасно и опасно)

Стефани Стелко
Общ редактор (Млади и стари, 
Богати и бедни)

Хенрике Фрайтаг
Общ редактор (Безопасно и 
опасно, Местно и световно 
равнище)



European Youth Event
@EP_EYE2018
@EP_EYE
www.eye2018.eu 


