
Европейски парламент
2019 – 2024

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

P9_TA(2022)0141
Последващи действия във връзка с Конференцията за бъдещето на 
Европа 
Резолюция на Европейския парламент от 4 май 2022 г. относно последващи 
действия във връзка със заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа 
(2022/2648(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Процедурния правилник на Конференцията за бъдещето на 
Европа („Конференцията“), одобрен от Изпълнителния съвет и публикуван на 
многоезичната цифрова платформа на Конференцията,

– като взе предвид заключенията на деветте тематични работни групи на 
Конференцията, одобрени на пленарното заседание на Конференцията на 30 
април 2022 г.,

– като взе предвид доклада за дейността на многоезичната цифрова платформа на 
Конференцията за бъдещето на Европа, публикуван през февруари 2022 г.,

– като взе предвид изразените на многоезичната цифрова платформа на 
Конференцията за бъдещето на Европа мнения, представени по държави членки, 
публикувани през февруари 2022 г.,

– като взе предвид докладите на националните граждански панели и националните 
прояви, публикувани на многоезичната цифрова платформа на Конференцията,

– като взе предвид доклада „Младежки идеи“ за Конференцията за бъдещето на 
Европа, публикуван в резултат на Срещата на европейската младеж на 8 и 9 
октомври 2021 г.,

– като взе предвид препоръките на Европейски граждански панел 1 „По-силна 
икономика, социална справедливост и работни места/образование, култура, 
младеж и спорт/цифрова трансформация“,

– като взе предвид препоръките на Европейски граждански панел 2 „Европейска 
демокрация/ценности и права, върховенство на закона, сигурност“,

– като взе предвид препоръките на Европейски граждански панел 3 „Изменение на 
климата, околна среда/здравеопазване“,



– като взе предвид препоръките на Европейски граждански панел 4 „Ролята на ЕС в 
света/миграция“,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно позицията на 
Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа1,

– като взе предвид своите резолюции от 16 февруари 2017 г. относно подобряването 
на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на 
Договора от Лисабон2, от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и 
адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския 
съюз3, от 13 февруари 2019 г. относно състоянието на дебатите относно бъдещето 
на Европа4 и от 26 ноември 2020 г. относно равносметката след изборите за 
Европейски парламент5,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Европейският съюз преживява безпрецедентна ситуация в 
сравнение с тази при стартирането на процеса на Конференцията, която изисква 
нов тласък за европейска интеграция, с необходимост от още по-силни общи 
действия и солидарност, тъй като войната се завръща на европейския континент;

Б. като има предвид, че ЕС ще бъде оценяван според способността си да излезе от 
настоящите кризи и поради това следва да се стреми да стане по-силен;

В. като има предвид, че Европейският парламент се ангажира изцяло с 
Конференцията, като твърдо вярва, че ЕС трябва да бъде реформиран, за да може 
да се справи не само с настоящите, но и с бъдещи предизвикателства;

Г. като има предвид, че заключенията на Конференцията ще трябва също така да 
включват всички последици от нашествието в Украйна от страна на Русия в един 
и без това много труден контекст след пандемията;

Д. като има предвид, че в предложенията, произтичащи от участието на гражданите, 
отразени в окончателните заключения на Конференцията, се изисква 
Европейският съюз да стане по-демократичен, сигурен, ефективен, проспериращ, 
по-справедлив, устойчив, по-способен да действа и по-влиятелен фактор в света;

Е. като има предвид, че ЕС следва да разполага с достатъчни и подходящи средства 
за постигане на горепосочените цели, което още веднъж подчертава 
необходимостта от подобряване на начина, по който функционират институциите;

Ж. като има предвид, че поради това ЕС следва да разполага с инструменти, които да 
му позволяват да предприема действия по важни транснационални 
предизвикателства в областта на сигурността, здравеопазването, изменението на 
климата и околната среда, миграцията, цифровизацията, отбраната, данъчното 
облагане, борбата с неравенствата, икономическите и социалните политики и 
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геополитиката;

З. като има предвид, че законодателните предложения следва да бъдат съпътствани 
от процес на институционални реформи, за да се изпълнят препоръките и 
очакванията, изразени в процеса на участието на гражданите;

И. като има предвид, че новите политики и в някои случаи промени в Договора не 
следва да бъдат самоцел, а да са в интерес на всички европейци и да са израз на 
стремеж за промяна на ЕС по начин, който гарантира неговата отворена 
стратегическа автономност, неговата сигурност, устойчивост и 
конкурентоспособност, подобряването на условията на живот и труд и зачитането 
на принципите на правовата държава и основните права;

Й. като има предвид, че Конференцията отново показва, че за всяка реформа на 
Съюза е необходима пълна ангажираност от страна на Парламента, Комисията, 
Съвета и съответните заинтересовани страни, както и пряк диалог с гражданите;

К. като има предвид, че опитът от Конференцията потвърждава значението на 
укрепването на всички възможни пътища за диалог и сътрудничество между 
Европейския парламент и националните парламенти;

1. приветства заключенията на Конференцията, одобрени на пленарното заседание 
на Конференцията на 30 април 2022 г.;

2. изразява задоволство от амбициозните и конструктивни предложения, 
формулирани от Конференцията въз основа на препоръките и идеите, 
произтичащи от европейските и националните граждански панели, Срещата на 
европейската младеж и от онлайн платформата; приветства факта, че 
заключенията на Конференцията бяха изготвени в рамките на ръководен от 
гражданите процес и подчертава значението на участието на гражданите в 
европейската демокрация;

3. счита, че Конференцията доведе до новаторско и успешно участие на 
европейските граждани и предостави допълнителна възможност за европейските 
институции, в резултат на което беше проведен всеобхватен диалог между 
гражданите, националните парламенти, регионалните и местните органи, 
социалните партньори и организациите на гражданското общество относно 
бъдещето на Съюза;

4. подчертава значението на парламентарното измерение на процеса на 
Конференцията и изразява желанието си за насърчаване и засилване на диалога и 
сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент;

5. счита, че засилената роля в процеса на вземане на решения в ЕС върви ръка за 
ръка с по-демократични, прозрачни и отговорни институции на ЕС; подкрепя 
освен това постоянното участие на гражданите в този процес и допитването до 
тях;

6. посочва, че настоящите кризи изискват общи европейски решения; счита, че 
Конференцията представлява уникална възможност за осигуряване на ЕС на 
ориентирани към бъдещето предложения в това отношение;



7. счита, че руската агресия срещу Украйна доказва необходимостта от по-силен 
геополитически ЕС, който да говори с един глас в света и да провежда общи 
политики в областта на сигурността, отбраната, енергетиката и миграцията, 
основани на общи действия и пълна солидарност;

8. припомня, че в отговор на пандемията от COVID-19 ЕС доказа способността си да 
действа и насърчава иновативни и общи решения във връзка със здравето, 
икономическия растеж и социалното сближаване; счита, че тези положителни 
действия трябва да се превърнат в нова постоянна институционална и 
политическа рамка;

9. подчертава, че заключенията на Конференцията показват неотложната 
необходимост ЕС да играе водеща роля в борбата с изменението на климата, 
опазването на биологичното разнообразие и насърчаването на устойчивостта;

10. изтъква необходимостта от постигане на резултати във връзка със заключенията 
на Конференцията и очакванията на гражданите, като се работи за амбициозни 
промени в някои от нашите най-важни политики;

11. счита, че както се подчертава в заключенията на Конференцията, по-задълбочена 
политическа интеграция и истинска демокрация могат да бъдат постигнати чрез 
правото на законодателна инициатива на Европейския парламент и премахването 
на изискването за постигане на единодушие в Съвета;

12. отчита, че заключенията на Конференцията изискват промени в Договора, наред с 
другото, по отношение на опростяването на институционалната структура на ЕС, 
повече прозрачност и отчетност в процеса на вземане на решения и размисъл 
относно правомощията на ЕС;

13. подкрепя акцента, поставен в заключенията на работните групи на 
Конференцията върху преминаването към устойчив, приобщаващ и стабилен 
модел на растеж; укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на 
икономиката на ЕС, като се обръща специално внимание на МСП като гръбнак на 
нашата икономика, и проверката на конкурентоспособността; пълното прилагане 
на Европейския стълб на социалните права, включително съответните водещи 
цели за 2030 г.; протокола за социален напредък; и насърчаването на ориентирани 
към бъдещето инвестиции, насочени към справедлив, екологичен и цифров 
преход, със силно социално измерение, включително равенство между половете, 
като се вземат предвид и примерите на NextGenerationEU и Европейския 
инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица 
при извънредни обстоятелства (SURE);

14. счита, че е от съществено значение да се постави акцент върху последващите 
действия във връзка с предложенията на Конференцията, за да се отговори на 
исканията на гражданите; очаква всички европейски институции да се ангажират 
с конструктивен и амбициозен подход, в съответствие със съответните им роли и 
правомощия, на всеки етап от последващите действия, включително чрез 
изготвяне на законодателни предложения;

15. изразява готовност да изпълни своята роля и да гарантира подходящи последващи 
действия във връзка с резултатите от Конференцията; призовава поради това за 



свикването на Конвент чрез задействане на процедурата за преразглеждане на 
Договорите, предвидена в член 48 от Договора за Европейския съюз, и призовава 
комисията по конституционни въпроси съответно да започне необходимата 
процедура;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.


