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Основна информация: По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места / Образование, култура, младеж и 

спорт / Цифрова трансформация 
 
Панелът „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / 
Образование, култура, младеж и спорт / Цифрова трансформация“ разглежда 
бъдещето на нашите икономики и работни места, особено след пандемията, с нужното 
внимание към свързаните с това въпроси на социалната справедливост. Той ще 
разгледа и възможностите и предизвикателствата на цифровата трансформация – една 
от най-големите обсъждани теми, ориентирани към бъдещето. Панелът ще разгледа и 
бъдещето на Европа в областта на младежта, спорта, културата и образованието. 
 
Настоящият документ Ви предоставя обща информация по различните теми на 
панела. Най-важното е, че в него се казва какво ЕС вече прави в тези области и какво 
са посочили потребителите на многоезичната цифрова платформа 
(https://futureu.europa.eu) като свои основни опасения и желания за бъдещето. И 
накрая, документът съдържа и връзки за повече информация по много теми. 
 
Вашата задача 
 
В този панел ще Ви поканим да обсъдите и формулирате набор от препоръки към 
институциите на Съюза за последващи действия във връзка с бъдещето на Европа в 
областта на икономиката, социалната справедливост и работните места, 
образованието, културата, младежта и спорта, както и цифровата трансформация. 
Например в препоръките може да се посочи каква обща насока да се следва или как 
да се реши конкретен проблем. 
 
По време на три сесии ще обсъждате и ще си сътрудничите пряко с други граждани 
от цяла Европа, заедно с които ще изготвите препоръките. На третата и последна 
сесия ще гласувате колективно по препоръките, които ще бъдат представени и 
обсъдени с останалите участници на пленарното заседание на Конференцията. 

 
  

https://futureu.europa.eu/
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По-силна икономика, социална справедливост и работни места 
 
Пандемията от коронавируса е безпрецедентно предизвикателство за европейската и 
световната икономика. Тя оказва пряко въздействие върху хората, семействата и 
предприятията, по-специално малките и средните предприятия, които са гръбнакът на 
нашата икономика. 
 
Страните от ЕС трябва да работят заедно, за да гарантират, че нашата уникална 
социална пазарна икономика дава възможност на предприятията да процъфтяват, като 
същевременно защитават нуждаещите се. 
 
Какво прави ЕС? 
 
ЕС работи по-специално за справедливо и приобщаващо възстановяване, което ще 
възстанови икономическите и социалните щети, причинени от пандемията, като 
същевременно ще инвестира в зелено и цифрово бъдеще. 
 
За тази цел той постигна съгласие по безпрецедентен финансов пакет в размер на 1,8 
билиона евро. Това обхваща както бюджета на ЕС за периода 2021 – 2027 г., така и 
NextGenerationEU – инструмента за възстановяване, предназначен да направи нашите 
икономики и общества по-издръжливи и устойчиви. 
 
Принос от многоезичната цифрова платформа (19 април – 2 август 2021 г.) 
 
До 2 август 2021 г. темата „По-силна икономика, социална справедливост и работни 
места“ е събрала общо 708 идеи, 1 172 коментара и 159 прояви. Участниците 
подчертават, че е важно Европа да стане по-приобщаваща и социално справедлива, 
особено в контекста на пандемията от COVID-19, и посочват няколко свързани с това 
предизвикателства, които според тях са налице, като например липсата на подкрепа за 
младите европейци и липсата на сътрудничество между държавите членки. Най-често 
предлаганият механизъм за постигане на по-приобщаваща и социално справедлива 
Европа е безусловният базов доход в целия ЕС. Освен това участниците са на мнение, 
че благосъстоянието на различни групи хора, особено на тези в най-неравностойно 
положение, е от основно значение за успешното функциониране и по-нататъшния 
растеж на ЕС. Различните идеи могат да бъдат групирани по следните теми: 

• Данъчно облагане за приобщаваща и справедлива икономика 

• Социална закрила и социална сигурност 

• Икономическо възстановяване 

• Оспорване на настоящия икономически модел 

• По-приобщаваща, социално справедлива Европа 

• Увеличаване на работните места 

• Иновации – насърчаване на растежа 

 

Данъчно облагане за приобщаваща и справедлива икономика 
Група участници правят предложения за справяне със социалните, икономическите и 
екологичните проблеми чрез фискални правила. 

Широка палитра от идеи по тази тема се застъпва за по-голяма данъчна справедливост, 
справедливо данъчно облагане и борба с данъчните измами. Предложенията включват 
предприемане на мерки срещу избягването на данъци, въвеждане на данък върху 
финансовите сделки (вж. идеята), както и избягване на „социалния дъмпинг“ чрез 
хармонизиране на фискалните правила и минималните заплати във всички държави 
членки (вж. примерната идея). Една от най-обсъжданите и срещащи одобрение идеи се 
отнася до въвеждането на глобален или европейски минимален данък за справяне с 
данъчните убежища (вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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Освен това на цифровата платформа са предложени редица възможни данъчни мерки 
за приобщаваща и справедлива икономика. Понастоящем въпросите за данъците са в 
две направления. Първо, данъчни мерки за насърчаване на лоялната конкуренция 
между дружествата, като например обща система на данъка върху добавената стойност 
(ДДС) за електронната търговия или изискване дружествата да плащат ДДС само в 
своите държави на произход (вж. идеята) и ДДС, свързан с източника на стоки, за да се 
насърчи местното потребление и по този начин да се подкрепи местната икономика (вж. 
примерната идея). Второ, данъчно облагане, свързано с околната среда и изменението 
на климата, като наред с другото се призовава за въвеждане на данък на ЕС за 
въглеродни емисии или данък за устойчивост (вж. примерната идея). Последната група 
данъчни мерки е за раздел „Разни“, от данъчно облагане до насърчаване на равенството 
между половете, с призив да се позволи прилагането на нулева или намалена ставка на 
ДДС за хигиенни продукти за жени (вж. идеята). 

В съответствие с междусекторните призиви за федерализация по други теми, 
съществена част от идеите в рамките на темата „По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места“ се групира около създаването на фискален съюз. Някои 
участници изразяват мнението, че пътят към по-обединено европейско бъдеще минава 
през повече собствени ресурси на ЕС или бюджет, независим от държавите членки (вж. 
примерната идея). 

 

Социална закрила и социална сигурност 
Идеите по тази тема като цяло утвърждават единен подход на ЕС към социалната 
сигурност или с други думи – минимални европейски стандарти, които обхващат 
различни точки: от родителството и семейството до правото на достъпно жилищно 
настаняване и пенсионните политики. 

Най-често срещаната подтема, за която няколко идеи се радват на високо одобрение и 
многобройни коментари, засяга безусловния базов доход, който да гарантира на всеки 
възможността да участва в обществото (вж. примерната идея). По сходен начин с тази 
подтема се свързва и групата идеи, разискващи неравенството в доходите в ЕС, като се 
предлага ограничаване на разликата в заплатите в рамките на едно и също предприятие 
(вж. примерната идея) или контрол на доходите на политиците (вж. примерната идея) и 
се отправя общ призив за повече мерки за създаване на по-хуманна Европа (вж. 
примерната идея). 

Наред с безусловния базов доход се повтаря и призивът за мерки за справяне с 
(младежката) безработица (вж. примерната проява). Що се отнася до застаряването на 
населението, участниците обсъждат необходимостта от координирани пенсионни 
политики и засягат темата за пенсиите в държавите – членки на ЕС (вж. примерната 
идея). Повдига се и въпросът за специфичната ситуация на мобилните европейци и се 
предлага създаването на доброволен Европейски фонд за обществено пенсионно 
осигуряване за хора, които са живели в няколко държави членки (вж. идеята). 

Правото на достъпно жилищно настаняване на приемливи цени е друга свързана със 
социалната сигурност подтема, обсъждана от участниците (вж. примерната идея). 

И накрая, има и група по-административни идеи, например въвеждането на 
цифровизирана (обща за ЕС) социалноосигурителна карта и прехвърляеми социални 
права за мобилните европейци (вж. примерната идея). 

Икономическо възстановяване 
В редица коментари и идеи на платформата се изразява загриженост във връзка с 
нарастващия публичен дълг в ЕС: например обсъждане на ролята на Европейската 
централна банка (ЕЦБ), призиви за преразглеждане на правилата на Пакта за 
стабилност и растеж (вж. идеята), законодателство относно дисбалансите по текущата 
сметка (вж. примерната идея). 

Идеите за насърчаване на местното потребление и производство, като МСП са 
двигателят на растежа, изпъкват като ключови за икономическото възстановяване на 
ЕС. В допълнение, данъчното облагане се предлага и като инструмент за насърчаване 
на икономическото възстановяване чрез данъчни облекчения за стратегически 
промишлени отрасли или като стимул за насърчаване на местното потребление или 
закупуване на европейски продукти, като на етикета се обозначава и се облага 
разстоянието, което потребителските стоки са пропътували (вж. примерната идея). 

В същия дух, по отношение на COVID-19 участниците обсъждат необходимостта от 
финансиране на мерки за подготвеност при евентуални бъдещи пандемии (вж. 
примерната идея). Освен това участниците подчертават значението на съвместната 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
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работа в световен мащаб за икономическото възстановяване (вж. примерната проява). 
Има призиви за по-голяма солидарност между държавите членки, например чрез 
разширяване на Фонда за възстановяване (вж. идеята). 

 

 

Оспорване на настоящия икономически модел 

В рамките на тази тема настоящата европейска икономическа система се обсъжда от 
по-идеологическа перспектива. Участниците изтъкват установените недостатъци на 
настоящия икономически модел. По-конкретно, един лагер участници предлага 
надграждане на капитализма и свободния пазар, с увеличаване на вътрешната 
конкуренция, намаляване на регулаторната тежест или дори подход, основаващ се на 
бизнес управлението (вж. примерната идея). Друг лагер се застъпва за по-социална или 
ориентирана към човека пазарна икономика (вж. примерната идея). 

Освен това втората най-одобрявана идея по тази тема от стартирането на платформата 
предлага актуализиран модел, който да реформира икономическото управление на ЕС, 
европейския семестър, мандата на ЕЦБ, собствените ресурси на ЕС и да укрепи 
Икономическия и паричен съюз (вж. идеята). Тази конкретна идея е в унисон с други 
призиви на платформата за реформа на икономическия модел на ЕС с цел постигане на 
приобщаващо и справедливо европейско благосъстояние. 

 

По-приобщаваща, социално справедлива Европа 
Посредством идеи за правата и представителството на ЛГБТИ (вж. идеята), разликата 
в заплащането на жените и мъжете и половите квоти някои участници на платформата 
призовават за по-приобщаваща, социално справедлива Европа, която би могла да бъде 
изградена например чрез разработване на индекс за измерване на социалното 
равенство (вж. примерната идея). Други идеи по темата се отнасят до мерки срещу 
сексуалното посегателство и домашното насилие, като по-специално се призовава за 
инициативи в подкрепа на жертвите (вж. идеята). 

Предложенията включват и по-нататъшно прилагане на Европейския стълб на 
социалните права с цел утвърждаване на социалното измерение на Европа, улесняване 
на приобщаването на хората с увреждания, живеещите на прага на бедността и други 
подобни групи (вж. примерната идея и проява). 

Увеличаване на работните места 
Преди всичко участниците подчертават необходимостта от опростяване на данъчните и 
трудовите политики в ЕС, за да се избегне фискалният и социалният дъмпинг (вж. 
примерната идея). 

Второ, отправя се призив за насърчаване на по-добри условия на труд на целия 
континент, например чрез въвеждане на по-кратка работна седмица (вж. примерната 
идея). Други идеи по тази тема включват улесняване на дистанционната работа или 
работата през границите на ЕС (вж. примерната идея), забрана на неплатените стажове, 
задължителни договори за извънреден труд и несигурна заетост (вж. примерната идея) 
или инвестиции в инфраструктура за грижи за деца с цел съчетаване на личния и 
професионалния живот. 

Трето, набляга се върху кариерното развитие, като се отправят призиви за програми и 
мерки за улесняване на достъпа до пазара на труда в ЕС, стажове във всички държави 
членки и онлайн платформа за работни места (вж. примерната идея). 

Участниците подчертават, че е важно да се оказва подкрепа на младите хора, по-
специално когато става въпрос за достъп до пазара на труда (вж. примерната проява). 

 

Иновации – насърчаване на растежа 
Участниците предлагат да се стимулира растежът чрез инвестиции във 
високотехнологични научни изследвания, умения, знания и експертен опит (изкуствен 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
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интелект, блокова верига, нанотехнологии, съхранение на енергия, отгледано в 
лабораторни условия месо и т.н.). Освен това в няколко идеи се посочва 
необходимостта от технологична независимост, например чрез повишаване на 
капацитета на ЕС за производство на хардуер. 
 
Инвестициите в научни изследвания и образование се считат за изключително важни, 
като се подкрепя обменът на знания чрез отворена мрежа от лаборатории или 
европейска агенция за инфраструктура (вж. идеята). Друго предложение разглежда 
нещо като Spotify в научната област – достъпна база от знания, съдържаща модели за 
триизмерно принтиране (вж. идеята). Във връзка с научните изследвания едно от 
предложенията е да се улеснят патентите чрез патентен фонд (вж. идеята). 
 
Второ, цифровата икономика се разглежда като предпоставка за иновациите и растежа, 
дискутират се криптовалути и местни цифрови валути, които да бъдат паралелни на 
еврото (вж. примерната идея). Що се отнася до криптовалутите, участниците смятат, че 
е необходимо регулиране, за да се защитят гражданите (вж. примерната идея). 
 
Околната среда и изменението на климата също се обсъждат във връзка с иновациите, 
като има идеи, свързани с целите за неутралност по отношение на климата и водещата 
роля, която ЕС би могъл да играе за създаването и инвестирането в (глобална) зелена 
икономика (вж. примерната идея). Няколко идеи се отнасят за практическата реализация 
на зелената икономика, например инвестиции в биологично земеделие и инициативи „от 
фермата до трапезата“ (вж. идеята). 
 
И накрая, финансирането на стартиращи предприятия и малки и средни предприятия 
(МСП) обикновено се възприема като двигател на иновациите (вж. примерната идея). 
Участниците предлагат да се предоставя подкрепа на МСП, например чрез фонд на ЕС, 
предоставящ начален капитал за МСП (вж. идеята), или онлайн платформа за търговия, 
предназначена за европейските МСП (вж. идеята). 
 
 
Научете повече по темата: 
 
Специална страница на многоезичната цифрова платформа 
Икономика в интерес на хората 
План за възстановяване на Европа NextGenerationEU 
Социално приобщаване и сигурност 
Икономика 
План за възстановяване на Европа (Съвет на ЕС) 
Финансиране в областта на климата – финансиране на климатичния преход 
 
 
Образование, култура, младеж и спорт 
 
Политиките в областта на образованието, културата, младежта и спорта попадат 
основно в сферата на компетентност на държавите членки. Въпреки това ЕС подкрепя 
и допълва техните действия, като улеснява сътрудничеството помежду им. Това 
включва финансова подкрепа и свързани с нея дейности, като програмите „Еразъм+“ за 
транснационална мобилност и „Творческа Европа“ в подкрепа на секторите на културата 
и творчеството. 
 
Какво прави ЕС? 
 
ЕС подкрепя усилията за осигуряване на възможно най-доброто образование и 
обучение. Той насърчава многоезичието в Европа, мобилността на студентите, 
стажантите, учителите и младите хора и улеснява обмена на информация и опит. 
 
Освен това ЕС защитава и популяризира своето културно наследство и своето културно 
и езиково многообразие и подкрепя секторите на културата и творчеството, включително 
аудио-визуалния сектор. 
 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-finance
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За да се предоставят на младите хора повече възможности в образованието и на пазара 
на труда и да се гарантира, че те могат да участват пълноценно във всички сфери на 
обществото, ЕС е разработил различни действия в диалог с младите европейци, както 
и чрез програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. 
 
 
Принос от многоезичната цифрова платформа (19 април – 2 август 2021 г.) 
 
Предвид мултитематичния характер на областта „Образование, култура, младеж и 
спорт“ подадените по този въпрос идеи обхващат различни теми. Подобно на други 
места в платформата тук често се повтаря призивът за насърчаване на идентичност на 
ЕС по темите в тази област, като изразените мнения са свързани наред с другото, с 
обмена, досега с други култури и мобилността. Тази тема е генерирала общо 1 437 
мнения, от които 484 идеи, 692 коментара и 261 прояви. Различните идеи могат да бъдат 
групирани според категориите, представени на многоезичната цифрова платформа: 

• Насърчаване на обща идентичност на ЕС 

• Ориентирано към бъдещето образование 

• Мобилност в рамките на ЕС 

• Младежка безработица 

• Европейско наследство 

 

 

Насърчаване на обща идентичност на ЕС 

Няколко идеи са свързани със създаването на повече медийни портали на ЕС (телевизия, радио 
и социални медии) с цел по-успешно ангажиране на европейските граждани по въпроси и 
проблеми на ЕС, като крайната цел е укрепване на европейската идентичност и основните 
ценности (вж. примерната идея). Много участници развиват и идеята за насърчаване на 
разпространението на европейски медийни продукции, например чрез създаване на общ медиен 
пазар на ЕС (вж. примерната идея). Една от идеите е да се създаде специална медийна 
платформа на ЕС, пригодена за изучаване на езици. (вж. идеята). 

Подгрупа от идеи е свързана с образованието, където участниците предлагат във всички средни 
европейски училища да се въведе задължителен курс за историята и институциите на ЕС като 
инструмент за изграждане на интерес и ангажираност сред по-младите поколения с ЕС и така да 
се засили процесът на изграждане на идентичност на ЕС (вж. примерната идея). Други идеи, 
свързани с образованието за насърчаване на обща европейска идентичност, предполагат 
различни форми на обмен или побратимяване между училища в различни държави членки с цел 
насърчаване на приятелството отвъд границите на държавите членки (вж. идеята). 

Според много участници създаването на общ европейски език се възприема като средство, което 
би могло да насърчи европейската интеграция. (вж. примерната идея). Дискусията обхваща 
различните предимства и недостатъци на такъв общ европейски език и различните възможности, 
включително есперанто, латински език (вж. примерната идея) или английски език (вж. 
примерната идея). 

По подтемата в спорта във връзка с насърчаването на обща идентичност на ЕС се обсъжда 
организирането на повече трансгранични, междуевропейски спортни събития и възможността за 
сформиране на европейски спортен отбор, който да може да участва в международни състезания 
(вж. примерната идея). 

Една широко застъпена и в други приоритети идея е създаването на европейски официален 
празник на 9 май, за да се насърчат инициативите за изграждане на европейска общност в целия 
континент (вж. примерната идея). 

Друга област на внимание е инициативата DiscoverEU. Някои участници предлагат инициативата 
DiscoverEU да обхване всички млади европейци на възраст 18 години (вж. примерната идея). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
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Ориентирано към бъдещето образование 

Много идеи показват необходимостта от преосмисляне на образованието в настоящата 
цифровизирана епоха, особено след като пандемията от COVID-19 промени практиките 
на преподаване в училищата и университетите. Според много участници 
преосмислянето на образованието в ерата на цифровите технологии е предпоставка за 
модернизацията и бъдещата конкурентоспособност на Европа в световен мащаб (вж. 
примерната идея). Този призив върви ръка за ръка с необходимостта от насърчаване на 
ИКТ в училищата и университетите, включително чрез субсидиране на училищата за 
закупуване на хардуер (вж. примерната идея). 

Насърчаването на „меките“ умения, и по-специално на творческата дейност, често се 
възприема от респондентите като друга ключова стъпка в изграждането на критично 
мислене у учениците от ЕС и укрепването на техните глобални ценности, особено в 
ранна възраст (вж. примерната идея). Използването на приобщаващи образователни 
методи и в по-общ план насърчаването на многообразието в образованието се счита за 
важна цел за бъдещето на образованието в ЕС (вж. идеята). 

Подгрупа от идеи насочва към необходимостта от реформиране на образователните 
практики, за да израстват възрастни хора, които могат да бъдат активни граждани на 
ЕС. Наред с обмена и образованието за ЕС, както беше обсъдено по-горе, тази подтема 
събира идеи, в които се обсъжда необходимостта от насърчаване на активното 
социално участие на младите ученици в училищата (вж. идеята) или от натрупване на 
междукултурни умения, например с повече практики за изучаване на чужди езици (вж. 
идеята). 

Група участници изтъква необходимостта от преосмисляне на настоящата 
образователна система, за да се подготви нашата младеж за бъдещето. Участниците 
призовават за образование по въпросите на изменението на климата (вж. примерната 
идея) и механизми за подобряване на уменията на младите хора в областта на НТИМ, 
например чрез общоевропейска програма за основни умения в областта на НТИМ 
(наука, технологии, инженерство и математика) (вж. идеята). Освен това, подобно на 
мненията по темата за цифровата трансформация, участниците призовават за обучение 
на младите хора по въпросите на цифровото благосъстояние. 

Част от идеите са свързани и с хармонизирането на (професионалното) образование с 
професионалния свят (вж. примерната идея) и насърчаването на предприемачески 
умения в образованието (вж. идеята). 

 

Мобилност в рамките на ЕС 

Някои участници предлагат да се създаде общ онлайн портал под егидата на ЕС за 
кандидатстване във всички висши учебни заведения в ЕС. Този портал би могъл също 
така да позволи на бъдещите студенти да кандидатстват едновременно за различни 
програми в рамките на Европейския съюз (вж. примерната идея). 

Друга подтема, повдигната от някои участници, се отнася до разширяването на обхвата 
на стипендиите по програма „Еразъм“, за да се включат млади хора, които не учат в 
университет, например чрез обхващане на учениците от средните училища, 
включително обучаващите се в рамките на професионалното образование. Това ще 
даде възможност за престой в чужбина, обмен на добри практики, изучаване на нови 
езици и култури и разширяване на набора от умения като цяло, така че да се обхванат 
онези, които не са преминали във висша образователна степен (вж. примерната идея). 

Една от най-одобряваните идеи по темата за образованието се отнася до 
ратифицирането на Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите, за да 
се улесни професионалната и академичната мобилност в Гърция (вж. идеята). 

 

Младежка безработица 

Друга от най-одобряваните идеи по темата „Образование, култура, младеж и спорт“ се 
отнася до нарастващия дял на младите хора в Европа, които не са заети с работа, учене 
или обучение. Участниците подчертават, че тези млади хора са една от най-уязвимите 
групи в днешното европейско общество, и изразяват сериозна загриженост, че те ще 
бъдат следващите жертви на икономическите последици от COVID-19. Поради тази 
причина участниците смятат, че е от решаващо значение ЕС да предприеме незабавни 
и конкретни действия не само за противодействие на явлението „незаети с работа, 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
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учене или обучение“, но и за осигуряване на по-добри условия на труд в доминираните 
от младите хора сектори (вж. примерната идея). 

 

Европейско наследство 
В рамките на тази тема участниците призовават за защита и честване на европейската 

култура и наследство, например чрез определяне на комисар за културата на ЕС (вж. 

идеята), и като цяло за полагане на повече усилия за опазване на общата културна 

памет на ЕС. 

 
Научете повече по темата: 
 
Специална страница на многоезичната цифрова платформа 
 

Образование и младеж 
Образование (Европейска комисия) 
„Еразъм+“ 
„Еразъм+“ 
Европейски младежки портал 
Среща на европейската младеж (EYE):проява на Европейския парламент за младите 
хора 
 
Култура 
Култура и творчество 
Програма „Творческа Европа“ за периода 2021 – 2027 г. (Съвет на ЕС) 
Спорт 
Спортът в ЕС 
 
 

Цифрова трансформация 
 
Цифровите технологии променят живота ни. Прекарваното пред екран време нараства, 
тъй като светът трябва да се адаптира към новите условия за работа и образование от 
разстояние. Искаме да гарантираме, че цифровият преход не изоставя никого, поставя 
хората на първо място и създава нови възможности за бизнес. Освен това цифровите 
решения са от ключово значение за борбата с изменението на климата и за постигането 
на зелен преход на нашите икономика и общество. 
 
Какво прави ЕС?       
 
Стратегията на Европейския съюз в областта на цифровите технологии има за цел 
тази трансформация да бъде от полза за хората и предприятията. За да се оформи 
цифровото бъдеще на Европа, Европейският съюз се съсредоточава по-специално 
върху данните, технологиите като изкуствения интелект, блоковата верига, 
инфраструктурата и свързаността. 
 
 
Принос от многоезичната цифрова платформа (19 април – 2 август 2021 г.)1 
 
Темата „Цифрова трансформация“ е генерирала 346 идеи, 815 коментара и 97 прояви, 
което прави общо 1 258 мнения. Идеите варират от по-абстрактни предложения по теми 

 
1 Тази част обобщава съответния принос от многоезичната цифрова платформа като част от първия 
междинен доклад. За повече подробности вж. доклада. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=bg
https://ec.europa.eu/info/education_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/erasmus
https://europa.eu/youth/home_bg
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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като устойчивост и дълготрайност до по-конкретни предложения относно цифровото 
образование, цифровото здравеопазване и цифровото гласуване. Участниците по тази 
тема подчертават необходимостта от цифрова трансформация по отношение на 
бъдещата икономика, сътрудничеството, здравеопазването и други области на живота. 
Те обаче изтъкват и няколко предизвикателства, свързани с цифровата трансформация, 
като например етични съображения, недостатъци на Общия регламент относно 
защитата на данните и киберзаплахи. Различните идеи могат да бъдат групирани в 
следните теми: 

• Цифрова икономика 
• Цифрови иновации 
• Цифров суверенитет и етика 
• Киберзаплахи 
• Цифрово гласуване 
• Цифрови данни 
• Цифрово гласуване 
• Замърсяване, устойчивост и дълготрайност 
• Технологии за хората 
• Цифрово здравеопазване 
• Образование и обучение 

 

Цифрова икономика 

Засегната и в рамките на темата „По-силна икономика, социална справедливост и 
работни места“, тази тема събира голям брой идеи, които призовават за внедряване на 
цифровата икономика. В една идея например се обсъжда въвеждането на платформа 
на ЕС за блоковата верига (вж. идеята). Други участници обсъждат също криптовалутите 
и отправят искания правителствата да приемат криптовалути в полза на и за развитие 
на цифрово и икономически активно общество (вж. примерната идея) или пък обсъждат 
необходимостта от регулиране или забрана на криптовалутите (вж. примерната идея). 

Освен това няколко идеи се застъпват за въвеждането на цифрово евро като сигурен и 
удобен начин на плащане (вж. примерната идея). 

 

Цифрови иновации 
Идеите, изпратени на платформата във връзка с цифровия растеж, се застъпват преди 
всичко за засилване на ролята на ЕС в по-нататъшното разработване на инструменти 
на изкуствения интелект (ИИ) (вж. проявата). Една от идеите е за засилено планиране и 
регулиране по отношение на настоящите възможности на ИИ, за да станат те по-
безопасни и по-достъпни (вж. примерната идея). Независимо от това използването и 
развитието на ИИ е предмет на дискусии сред участниците, като някои изтъкват 
бъдещия риск от създаване на ИИ, който надминава по способности човешкия мозък 
(вж. примерната идея). 

В това отношение участниците набелязват няколко предизвикателства, свързани с едно 
по-цифровизирано общество. На тази проява например е обсъдена нарастващата 
цифровизация на нашето общество и неравенството сред групите от населението 
(определени с термина „губещите от цифровизацията“). Сред другите обсъждани 
недостатъци на нарастващата цифровизация са дехуманизацията, роботизацията и 
засиленото наблюдение и следене на хората (вж. идеята). 

На по-базово равнище участниците призовават за достъпни цифрови услуги и уреди на 
приемлива цена (вж. примерната идея). 

 

Цифров суверенитет и етика 
Представените на платформата идеи за укрепване на цифровия суверенитет се 
съсредоточават върху стратегическата независимост на Европа по отношение на 
хардуера, софтуера и платформите на социалните медии, както и върху напредъка в 
развитието и производството на цифрови технологии в ЕС, особено по отношение на 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
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други участници като САЩ или Китай (вж. примерната идея). Например една от идеите 
предлага да се развие и насърчи производството на чипове в Европа (вж. идеята). 

Сходна група идеи поставя силен акцент върху етичния аспект. По-конкретно, 
участниците искат укрепване на цифровия суверенитет на ЕС чрез европейски 
платформи на социалните медии, които да бъдат в пълно съответствие с европейските 
ценности, стандарти, прозрачност и етика (вж. примерната идея). В допълнение има и 
идея за справедлива цифровизация, основана на правата на човека, включително 
трудовите и синдикалните права, подобрените условия на труд и колективното 
договаряне (вж. идеята). 

 

Киберзаплахи 
Що се отнася до темата за киберзаплахите, идеите са свързани с безопасността и 
сигурността на интернет (вж. примерната проява). Участниците изтъкват например, че 
ЕС следва да е в състояние да се защити в случай на онлайн заплахи и цифрова война; 
някои отиват още по-далеч, като предлагат създаването на европейска киберармия, 
която би могла също така да осигури подкрепа за цифровизацията в държавите от ЕС, 
които изостават в това отношение (вж. примерната идея). 

 

Цифрово гласуване 
По темата за цифровото гласуване редица участници на платформата посочват 
предимствата на електронното гласуване, особено в контекста на пандемията (вж. 
примерната идея). Тази точка, която от началото на конференцията е събрала 
значителен брой коментари по темата „Цифрова трансформация“, е разглеждана от 
гледна точка на ефективността, безопасността и иновациите, а не в контекста на 
укрепването на демокрацията. В коментарите обаче има някои противоположни мнения, 
в които се посочват редица недостатъци на електронното гласуване. Участниците 
предлагат да се използва технологията на блоковата верига или да се създаде 
собствена европейска високо криптирана имейл система като възможно средство за 
гарантиране на сигурността на цифровото гласуване в ЕС. 

 

Цифрови данни 
Що се отнася до темата за цифровите данни, участниците подчертават постигнатия до 
момента напредък, като посочват, че ЕС е лидер в защитата на хората в цифровия свят. 
Въпреки това е налице призив за по-нататъшно подобрение в тази област (вж. 
примерната проява). Предложенията са насочени например към изменение на законите, 
свързани с ОРЗД, за да се улесни отказът за събиране на лични данни онлайн, както и 
към подобряване на сигурността на данните не само в ЕС, но и в страните кандидатки 
(вж. идеята). 

Едновременно с това се отправя призив за по-разбираемо законодателство, без 
потребителите да се обременяват с постоянни искания за съгласие (вж. примерната 
идея). 

Замърсяване, устойчивост и дълготрайност 
В няколко случая участниците свързват цифровизацията с изменението на климата, 
като подчертават например, че увеличените усилия за цифровизация биха спомогнали 
за намаляване на замърсяването. Отправя се например призив за въвеждане на цифров 
продуктов паспорт, достъпен чрез QR кодове, предоставящ информация за произхода, 
състава, въздействието върху околната среда, рециклирането и окончателната 
обработка на продукта (вж. идеята). 

Друго направление в идеите се съсредоточава върху отпадъците от цифрови продукти, 

като например се отправя призив за производството на нови продукти с рециклирани 

отпадъци от електронно оборудване (вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
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Освен това се поставя акцент върху цифрово оборудване, което да е устойчиво, 

ремонтируемо и произвеждано по справедлив и етичен начин, и което би могло да бъде 

насърчавано например чрез по-ниски данъци. (вж. идеята). 

И накрая, някои участници посочват, че извеждането в орбита на спътници допринася 

за замърсяването на космическото пространство и призовават за решаването на този 

проблем (вж. примерната идея). 

 

Технологии за хората 
Предложенията съдържат редица конкретни идеи, предлагащи технологични и цифрови 

инструменти за европейските граждани. 

Голяма група идеи засяга създаването на цифрово гражданство и цифровото 

обединение на ЕС (вж. идеята), например чрез създаване на рамка, която помага на 

всички страни от ЕС да работят заедно по проекти в областта на информационните 

технологии. Тази идея е доразвита с няколко предложения за всеобхватни цифрови 

портали за участие на гражданите, за идентификационни нужди в ежедневието (вж. 

идеята), за Европейска социална мрежа, посветена на изразяването на общественото 

мнение (вж. идеята), и общоевропейска идентификация чрез цифрова лична карта (вж. 

идеята). 

Освен това се призовава за по-силна защита на потребителите в онлайн среда (вж. 

примерната идея), например като в бъдеще стане по-лесно потребителите да променят 

мнението си по отношение на покупките. 

В друга идея се разглежда необходимостта да се гарантира, че има достъп до големите 

платформи за краудфъндинг от всички държави членки (вж. идеята). 

 

Цифрово здравеопазване 
В рамките на темата за цифровото здравеопазване редица идеи на платформата 

предлагат конкретни мерки за подобряване на здравето на гражданите в цифровия свят, 

като например правото на служителите да се откъсват от работната среда (вж. идеята), 

въвеждането на ден без социални медии (вж. идеята) или насърчаването на цифровото 

обучение на младите хора с цел популяризиране на невредящо на здравето и добре 

осъзнато използване на технологиите. 

Едновременно с това се отправя призив за интегриране на цифровото здравеопазване 

в рамките на ЕС (вж. примерната идея), например чрез създаване на единна платформа 

за електронно управление на здравеопазването, което би било особено интересно за 

многото европейци, използващи възможностите за трансгранична мобилност, и чрез 

въвеждане на (европейска) цифрова здравна карта за самоличност (вж. примерната 

идея), която съдържа информация за ваксинациите и здравното осигуряване. 

Съществуват обаче опасения във връзка с неприкосновеността на личния живот и 

защитата на данните. Тези въпроси също са разгледани в рамките на темата 

„Здравеопазване“. 

 

Образование и обучение 
В рамките на темата за образованието и обучението редица идеи на платформата се 

застъпват за всеобхватни усилия за повишаване на осведомеността на всички равнища 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
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в целия ЕС – от началното училище и в хода на целия образователен път (вж. 

примерната идея и проява), като се подчертава, че развиването и насърчаването на 

цифровите умения е водещ приоритет за икономиката (вж. примерната идея). 

Една подтема съдържа призив за инвестиции и усилия за насърчаване на 

цифровизацията на образованието (вж. примерната идея). Във връзка с това 

участниците обсъждат необходимостта от повишаване на цифровата грамотност във 

всички държави от ЕС, например чрез стартиране на рекламна кампания в медиите, за 

да се осигури по-голяма видимост за цифровата трансформация (вж. идеята). 

 

 
Научете повече по темата: 
 
Специална страница на многоезичната цифрова платформа 
Европа, подготвена за цифровата ера 
Цифрова трансформация в ЕС 
Цифров единен пазар 
Изкуствен интелект 
Цифрова Европа – цифрово бъдеще за Европа 
Киберсигурността в Европа: по-строги правила и по-добра защита 
Защита на данните в ЕС 
 
 
Научете повече за всички политики и дейности на ЕС: 
 
Уебсайт на Европейския парламент 
Уебсайт на Съвета на ЕС 
Уебсайт на Европейската комисия 
 

 
Настоящият документ е изготвен от общия секретариат на Конференцията за бъдещето на 

Европа.  

Моля следвайте цифровата платформа на Конференцията за бъдещето на Европа 

(www.futureu.europa.eu), за да видите повече информация и да прочетете постовете на други 

граждани, които вече са публикували своите идеи и разсъждения. За да научите повече за 

представените досега идеи, вижте и първия междинен доклад на платформата. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/digital-transformation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/digital
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/artificial-intelligence-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/bg
https://www.consilium.europa.eu/bg
https://ec.europa.eu/info/index_bg
http://www.futureu.europa.eu/

