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Проектът започна през януари 2013 г. и включва консултиране на 
граждани в 8 държави-членки по различните предизвикателства по 
отношение на Мобилността на хората за бъдещето на ЕС: транспорт, 
достъпност, устойчива среда и права на гражданите/пътниците. 

Обосновка 
Мобилността е ежедневна грижа за повечето Европейски граждани и 
представлява образец за Европейско гражданство, тъй като покрива 
редица от неговите аспекти (обща идентичност благодарение на транс-
националната мобилност, права на Европейските граждани/пътници и 
т.н.). И на последно място, политиката по транспорт и мобилност е от 
голямо значение за развитието на устойчива икономика. 
Идеята на проекта е да бъдат събрани мненията на гражданите за 
Мобилността в ЕС като основна тема за бъдещето на Европейските 
граждани и прилагането на Стратегия Европа 2020 г. 
На гражданите се дава възможност да участват във вземането на 
решеният и да търсят възможности за подобрения по въпрос от особено 
важно значение за ежедневния им живот и прилагането на устойчиво 
развитие. 
Те ще могат да формулират препоръки и да ги представят пред 
Европейските институции.  

Цели 
Основните цели на проекта са следните: 
 Информиране на гражданите за политиките и инициативите на ЕС в 

областта на Мобилността; 
 Да даде принос за намаляване на дистанцията между Европейските 

граждани и институции като предостави на Европейския парламент и 
на Европейската комисия информация за реалните очаквания на 
гражданите в тази област; 

 Да предостави възможност на 2 560 граждани от 8 държави да 
участват във формулирането на политиката на ЕС чрез пряк диалог 
между тях и Европейските институции; 

 Да повиши интереса на хората в гражданското участие и техния 
капацитет да анализират критични ситуации, да идентифицират 
решения и да формулират препоръки за разработване на политики. 

Консултации 
Консултациите ще бъдат структурирани в две фази: консултация на 
първо ниво на 640 души (граждани, членове на местни асоциации, 
доброволци) в 8 държави и консултация на второ ниво на най-малко 
2,000 граждани, пътуващи с градски транспорт, избрани на случаен 
принцип. 



 По време на първата фаза партньорите ще организират четири 
еднодневни срещи за по 20 души във всяка една от участващите 
държави; 

 През втората фаза всяка партньорска организация ще събере 
резултатите от 4-те консултации и ще състави въпросник, който ще 
бъде използван за интервюиране на пътуващи граждани (с влакове, 
автобуси, самолети и т.н.) по резултатите от първата фаза. Четири 
участника от всяка среща ще бъдат избрани и обучени да 
интервюират граждани, които пътуват с обществен транспорт (по 20 
души за всеки участник, което означава 320 души за всяка страна) по 
основните проблеми и препоръки, които са направени по време на 
първата фаза. Това ще разшири и обогати целта на консултирането 
и ще гарантира разпространение на ефекта на проекта. 

Окончателните препоръки ще бъдат представени на компетентните 
власти във всяка една държава и на Европейските институции по повод 
заключителното събитие в Брюксел. 

Партньорство 
Проектът се координира от Cittadinanzattiva onlus-Active Citizenship Network 
и е с участието на следните партньорски организации:  
 A.N.P.C.P.P.S.România / National Association for Consumers’ Protection 

and Promotion of programs and strategies (Country Romania - RO) 
 Vartotojų teisių gynimo centras / Association Consumer Rights Protection 

Center (Country Lithuania - LT) 
 Index Foundation (Country Bulgaria - BG) 
 Associação In Loco / In Loco Association (Country Portugal - PT) 
 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. / Society of Consumer Protection 

(Country Slovakia - SK) 
 Centra potrošača Srbije / Consumer's Center of Serbia - CEPS (Country 

Serbia - SRB) 
 Fundación Ciudadanía / Citizenship Foundation (Country Spain – ES) 

Продължителност на проекта: от януари до декември 2013 г. 

Проектът се реализира с подкрепата на Програма Европа за 
Гражданите на Европейския съюз.  

 

More information http://www.activecitizenship.net/consumers-rights/projects/98-
2013-02-02-12-26-49.html  
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