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Междинна стъпка за прилагането на ECGI

Въведение: От ограничен опит до разкъсване на порочния кръг

1. Инициативите на ЕО доведоха до натрупване на значителен опит, но имаха 
ограничено покритие
Допитването и общественият дебат, организирани от Комисията за осъществяване на 
предложенията, включени в План Д за демокрация, дебат и диалог, съобщението 
относно Бялата книга за европейската комуникационна политика и съобщението 
относно „Дебат Европа“, осигуриха значителен принос, но останаха силно ограничени, 
като достигнаха до едва няколко хиляди участника (очакваното косвено покритие беше 
50 000 граждани).

2. Предложение за двустранно интерактивно допитване по електронен път, основано на 
регистрация
Подходящата стъпка в посока към прилагането на ECGI в бъдеще, в качеството му на 
двустранна интерактивна комуникация, следва да се основава на електронни 
инструменти, да включва установяване на регистър на гласоподавателите и да се 
подпомага с ефективно популяризиране посредством силни връзки с други медии извън 
обсега на интернет.

3. Унищожаване на порочния кръг за автономна платформа за диалог
Това изглежда е единственият начин за унищожаване на порочния кръг на 
неспособност да се достигне до значителен брой граждани — за достигане до милиони 
вместо до едва няколко хиляди и за тяхното включване в редовен и постоянен диалог 
отвъд участието им на европейските избори на всеки пет години.

I. Заключения относно приноса на експертите към обществения дебат от 8 
декември

1. Криза на легитимността и опасност от игра с нулев резултат

Поканените експерти откроиха наличието на латентна криза, засягаща ЕС на равнище 
легитимност на институциите на ЕС, както и на проекта ЕС като цяло. Гражданите не 
проявяват интерес, нито имат достъп до най-важната информация по въпросите 
относно ЕС, макар че все още изразяват своята подкрепа за интеграционния процес на 
ЕС (по този въпрос вж. моя предишен работен документ). Г-н Schmitter подчерта 
разликата между кризата на легитимността на национално и на европейско равнище —
ЕС е по-пряко уязвим, тъй като се лишава от своя исторически капитал. Според г-н 
Siedentop, основната заплаха за легитимността на ЕС е усещането за конкуренция 
между националното и европейското равнище, което представлява игра с нулев сбор:
„ако те (=ЕС) спечелят, ние (гражданите на държавата-членка) губим“.

2. Перспективи за европейската транснационална демокрация

Господата Siedentop, Kaufman и Schmitter наблегнаха също на влиянието на кризата 
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върху системата от политически партии като цяло. Те изразиха съгласие относно 
необходимостта от разработване на други средства за преодоляване на дистанцията
между ЕС и неговите граждани и от активно насърчаване на развиването на обща 
идентичност на ЕС, като политически осъзнатият демос се явява неин продукт, а не 
предпоставка. Г-н Schmitter и г-н Esposito подчертаха възможността за такова 
допитване да се използват електронни средства с цел насърчаване на 
транснационалната демокрация, като се позоваха на опита на Швейцария, Естония и 
Финландия в използването на такива средства. Те потвърдиха необходимостта такива 
допитвания да са редовни, което силно ограничава възможните отклонения.

3. Ограничен обсег на съществуващи дейности на ЕС

Г-н Dumort, представителят на Европейската комисия, представи само инструментите 
за комуникация, налични в Комисията, като наблегна в частност върху второто 
поколение допитвания до европейските граждани и заключи, че прекият и косвен обсег 
на такива инициативи е едва 50 000 граждани.

II. Предложение за междинна стъпка за прилагането на ECGI

1. Очаквани ползи от цялостно допитване от общ интерес до европейските 
граждани (ECGI)

Ситуацията не следва да води до оттегляне от проекта за установяване на ECGI.
Докладчикът счита, че неговото бъдещо развитие в средносрочен план и с подходяща 
подготовка значително би допринесло за следното:

а) насърчаване на развитието на пространство за европейски обществен дебат;

б) скъсяване на дистанцията (от гледна точка на информация и участие) между ЕС и 
неговите граждани;

в) насърчаване на участието и обществената активност на гражданите;

г) засилване на участието на политическите партии и сектора на неправителствените 
организации на европейско равнище.

ECGI би могло също да активизира отношенията с политическите партии и 
неправителствения сектор чрез тяхното участие в дебатите и да свърже националното и 
европейското равнище (особено критичен елемент за „преоткриването“ на 
политическите партии);

д) трансгранична идентификация, водеща до появата на европейски демос.

Трябва също да подчертаем, че едно общоевропейско допитване до гражданите на ЕС 
по еднакви въпроси, като се спазват условията за редовност и едновременност на 
равнище ЕС, би позволило постепенно да се развие практика за насърчаване на 
трансгранични и транснационални дейности и обмен между политически партии и 
медии, както и пораждане у гражданите на истинско чувство за еднородна европейска 



DT\763828BG.doc PE418.311v01-004/6DT\763828BG.doc

BG

демокрация.

2. Очаквана рамка за установяване на ECGI

а) Времева рамка

За създаването на рамката и условията, необходими за едно успешно начало, се изисква 
време, солидна подготовка, активна и гладка комуникация между действащите лица и 
опит. Този процес може да отнеме 3—6 години.

б) Текущо възприемане на предложения инструмент за ECGI

От дебата в рамките на комисията по конституционни въпроси (AFCO) става ясно, че 
едно допитване от общ интерес до европейските граждани, както е предложено от 
докладчика, като средство за осигуряване на широка политическа и идеологическа 
основа за европейската интеграция, необходима за нейното успешно осъществяване, би 
било трудно за осъществяване в текущите условия поради следните причини:

- обхвата на такъв нов инструмент, който изисква значително усилие от страна на 
европейските институции и може да бъде предвиден само след период на 
приспособяване и калибриране на този инструмент, така че да оправдае средствата 
и да бъде широко приет;

- липсата на практически опит от такъв широк мащаб на равнището на 
институциите на ЕС и гражданските общества на ЕС.

4. Предложения за междинна стъпка: интерактивно допитване по електронен път 
(IEC)

С цел да се постигне критична маса опит, мненията на гражданите и обществото да 
привикнат към такава практика и Европейската комисия постепенно да се ангажира, 
докладчикът предлага да се анализират наличните варианти и да се разработи 
междинен етап – интерактивно допитване до гражданите по електронен път. Както в 
случая на ECGI, интерактивното допитване следва да се отнася до основните въпроси, 
засягащи близкото бъдеще на ЕС (възможни законодателни предложения).

III. Структура на междинната стъпка

1. Предпоставки

а) Данни от проучване на Евробарометър

Формата и критериите на такова участие следва да се установят в съответствие с 
резултатите от проучване на Евробарометър (съгласно препоръка от експертите) 
относно целите и условията на една интерактивна комуникация, а също и отношенията 
към пряко общо допитване.
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б) Европейски регистър на гласоподавателите

След проучването Комисията следва да организира регистър на гражданите в 
съответствие с правилата за регистрация на гласоподаватели в държавите-членки.
Възможно е на този етап да се наложи да се установи/определи компетентна служба, 
междуведомствен отдел или звено. Един такъв регистър е отворен за гражданите, 
желаещи да участват в допитването. Регистърът на гласоподавателите би осигурил 
значителни преимущества от гледна точка на сигурността, участието на гражданите и 
би помогнал за установяване на основа за редовни допитвания. Всички граждани ще 
бъдат поканени да се регистрират. Необходимо е специално отношение от гледна точка 
на публичността, за да бъдат поканени гражданите да се регистрират. Процесът на 
регистрация следва широко да се популяризира чрез медиите в ЕС (като се определи
специфична роля на обществените медии) и да се подпомага/подкрепя от 
политическите партии и НПО.

Освен „картографирането“ на подкрепата за ЕС, предимство от разработването на такъв 
регистър би било създаването на широко пространство за комуникация с гражданите, 
които имат отношение.

2. Процедура

а) Събиране на отговори

Комисията следва да отправи към регистрираните граждани поредица от запитвания 
(3—10), съвместно установени със съгласието на парламентарните комисии на ЕП, 
засягащи редица въпроси относно бъдещото измерение на ЕС, а също и специфични 
въпроси, свързани с непосредственото бъдеще (бъдещи законодателни предложения).
Отговорите се събират от Комисията, предимно чрез инструменти за електронно 
гласуване, след период от 2—3 месеца, след като въпросите са били публикувани и 
придобили гласност. Продължителността на периода се определя от дебата по 
предложения въпрос, свързващ институциите на ЕО с националните институции, и 
гласността в медиите. Гражданите следва да имат възможност да се регистрират и по 
време на този период. Гласуването следва да е едновременно, според препоръчаното от 
проучванията и доколкото позволяват условията. Нерегистрираните гласоподаватели 
няма да могат да участват.

б) Боравене с резултата: изграждане на доверие

Резултатите от интерактивното допитване следва да се събират и анализират от 
специалния орган, установен на равнище Европейска комисия, съвместно с 
междуведомствена група, установена на равнище Европейски парламент. Официалният 
отговор на институцията следва да се публикува съвместно, като се предостави план за 
прилагане.

3. Разработване на инструменти и техники за засилване на участието

а) Публичност и връзка с други медийни канали
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Въпреки че такова допитване акцентира върху участниците, запознати с интернет 
инструментите, е необходимо да се установи силна връзка и с други средства за масово 
осведомяване чрез рекламиране в печатни и аудиовизуални медии. Политическите 
партии и НПО също следва да могат да приканват гражданите да участват.

б) Транснационални дебати

Представянето и кампанията следва да развият употребата на съществуващи 
инструменти и техники, предназначени да засилват участието, като структуриран 
обмен и дебати между лидерите на национално и европейско равнище.

в) „Smartvote“

„Smartvote“ представлява елегантен инструмент за електронно гласуване, който 
предоставя на гражданите средство за сравняване на собствения им избор с този на 
избраните от тях представители, като подобрява както демокрацията на участието, така 
и демокрацията на представителството.
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