
 

 

Превод на транскрипцията на видеоклипа. Учене чрез практика, с ентусиазъм 
 

Казвам се Тимо и съм от Франция. Реших да започна европейска гражданска 
инициатива, след като през ноември 2018 г. за пръв път чух за освобождаването от 
данъци на авиационните горива, на керосина, благодарение на движението на 
„жълтите жилетки“, което протестираше срещу повишаването на данъците върху 
автомобилните горива.  
 
По това време в Брюксел, в европейските институции, данъчното облагането на 
керосина изобщо не беше на дневен ред. Затова решихме да започнем ЕГИ, за да 
накараме европейските институции, членовете на Европейския парламент, Съвета, 
всички в Брюксел и извън него, в националните столици, да чуят желанието на 
европейските граждани за определяне на справедлива цена за замърсяването от 
въздухоплаването. 
 
В началото на декември, шест месеца, след като стартирахме кампанията и след като 
бяхме събрали над 60 000 подписа, научихме, че Европейската комисия приема 
нашето предложение за данъчно облагане на авиационните горива и го включва в 
Зеления пакт. 
 
След съобщението на Европейската комисия, че нашето предложение ще бъде 
включено в Зеления пакт, ние се почувствахме изключително облекчени и щастливи, 
защото след почти една година на провеждане на кампания, подготовка и усилена 
работа в свободното ни време ние постигнахме нещо. Чувството беше много приятно, 
защото знаете, че като европейски граждани често имаме усещането, че нашият глас 
остава нечут от националните политици, дори от местните и, за съжаление, особено от 
европейските отговорни лица, но ЕГИ е наистина чудесен инструмент, който дава 
възможност гласът ви да бъде чут навсякъде в Европа. 
 
Мисля, че най-вълнуващата част от цялата кампания беше, когато нидерландското 
правителство ни покани в Хага на междуправителствена проява с подбрани участници, 
за да говорим за данъчното облагане на въздухоплаването. Почувствахме се много 
специални, защото нито една неправителствена организация не беше поканена. Това 
доказва, че политиците и вземащите решения лица по принцип се отнасят много 
сериозно към ЕГИ, иначе нямаше да ни поканят на тази проява.  
 
Най-разочароващите моменти бяха, когато изпращахме десетки електронни писма на 
ден, за да привлечем партньори, да помолим известни личности, журналисти или 
политици да споделят нашата петиция, и получавахме много малко отговори. Сега, 
след като започнах работа, осъзнах колко много електронни писма получава човек на 
ден и напълно разбирам, защо хората понякога не отговарят на писмата ни. Затова не 
се колебайте да вземете телефона и да им се обадите. Преследвайте ги! 
 
Казвам се Сандро, на 22 години съм и съм от Германия. Европейската гражданска 
инициатива и всички наши дейности, свързани с нея, ми дадоха много възможности да 
увелича знанията си и в същото време придобих значителен опит в областта на 



 

 

маркетинга и позиционирането, както и на лобирането и изграждането на мрежи 
между организации, които споделят едни и същи ценности. 
 
Най-голямата трудност бе да организираме общоевропейска кампания, защото сме 
просто студенти и на практика нямаме опит с такива неща. В същото време беше 
наистина интересно, защото имах възможност да използвам част от наученото в 
курсовете ми по маркетинг и като цяло да се развивам като личност. 
 
По принцип всеки може да започне такава европейска гражданска инициатива. Нямах 
представа от политика или от инструмента, преди да започна европейската гражданска 
инициатива. Въпреки че сме просто студенти, Европейската комисия прие нашето 
предложение и го включи в Зеления пакт. 
 
В рамките на кампанията аз лично отговарях за осъществяването на контакти с 
политици и за създаване на партньорства с НПО. Проучвах кои НПО или политици биха 
били най-подходящи да станат наши партньори. Трябваше да се съсредоточим и върху 
изграждането на европейска общност чрез социалните медии, защото, както знаете, се 
нуждаехме от подписи от цяла Европа. 
 
Най-хубавата част бе поемането на голяма отговорност да реализираме инициатива и 
да представим предложение за политика пред Европейската комисия. Когато 
започнахме инициативата, трябваше да ходим по конференции, което лично за мен бе 
нещо ново, да преследваме представители на НПО и политици и да изграждаме 
отношения с тях, защото сме студенти и това е нещо, което не можехме да направим 
сами. Създаването на партньорства с хора, които имат опит по въпроса, бе нещо 
наистина интересно и приятно за мен. 
 
Най-неприятната, или по-скоро най-стресиращата част, бе намирането на баланс 
между отговорностите ми като студент и като съинициатор на европейска гражданска 
инициатива и общоевропейска кампания. Освен това, понеже бяхме студенти и 
започнахме това начинание много спонтанно, разполагахме с крайно недостатъчно 
финансиране, а трябваше да покриваме разходите си. Иска ми се да бях узнал по-рано 
за Форума на Европейската гражданска инициатива, където има много добри съвети за 
набиране на средства, предназначени за хора без опит като нас. 
 
Моите приятели не разбираха действията за осъществяване на европейска гражданска 
инициатива или общоевропейска кампания. Те разбират неотложната необходимост 
от действия в областта на околната среда, но като цялото процедурата на ЕГИ не им 
беше много ясна, защото те реално не се занимават с европейски въпроси. Исках да 
им обясня, че в действителност това не е нещо много трудно. Трябва просто да научите 
някои съвсем основни неща за това как функционира инструментът. След това просто 
трябва да намерите политика, проблем или причина за загриженост — нещо, което 
засяга много европейци в цяла Европа и може да бъде превърнато в инициатива и 
което наистина ви вълнува.  
 



 

 

Бих посъветвал хората, които имат проблем или са загрижени за нещо, споделяно от 
много европейски граждани, да не размишляват твърде много, а просто да 
предприемат действия, защото в крайна сметка човек се учи само чрез практиката. 
Такъв е и нашият опит. Като цяло имахме много малко опит в областта на политиката и 
изготвянето на политики, но това е нещо, което винаги можете да научите в движение. 
 
Така че наистина искам да подчертая: ако имате идея, свързана с оформянето на 
бъдещето на Европа или с решаването на определен проблем, моля, не се колебайте и 
започнете своя собствена европейска гражданска инициатива! 
 
Започването на ЕГИ не винаги е лесно. Това е дълъг и труден процес, който понякога 
дори води до разочарование, но най-важното е никога да не се отказвате! 
 
Никога не се отказвайте, винаги вярвайте във вашето предложение. Трябва да вярвате 
във вашето предложение, в противен случай е много вероятно да се откажете от него в 
даден момент. Затова вашето предложение трябва да е нещо, което наистина ви 
вълнува и в което вярвате, и отново — никога не се отказвайте! 
 

 
 


