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Конференция за бъдещето на Европа 

Доклад: Панел 1: „По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места / образование, култура, 
младеж и спорт / цифрова трансформация“, сесия 1 

Европейски граждански панел 1:„По-силна икономика, социална справедливост и 
работни места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова трансформация“ 

 

Сесия 1: 17 — 19 септември 2021 г., Страсбург 

Европейските граждански панели са организирани от Европейския парламент, Съвета 
на ЕС и Европейската комисия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. 

Настоящият документ1 е изготвен от групата за обсъждане, която се състои от Missions 
Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok и Kantar, отговарящи за 
методологията и провеждането на панелите. Панел 1: „По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места/образование, култура, младеж и спорт/цифрова 
трансформация“, сесия 1 беше ръководен от ifok съвместно с Missions Publiques. 

 

Съдържание 

1. Методика 

2. Контекст на сесия 1 в процеса на европейския граждански панел 

3. Панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / 
образование, култура, младеж и спорт / цифрова трансформация“, сесия 1: 
Експертен принос 

4. Основни резултати от сесията 

 

Първата сесия на първия от четирите европейски граждански панела на 
Конференцията за бъдещето на Европа се проведе между 17 и 19 септември 2021 г. в 
сградата на Европейския парламент в Страсбург. Участниците бяха приветствани от 
съпредседателя Ги Верхофстад, член на Европейския парламент. Този панел е 
посветен на въпросите по тема „По-силна икономика, социална справедливост и 
работни места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова трансформация“. В 
                                                
1
 Отказ от отговорност: отговорност за изготвянето на този доклад носят единствено авторите и той не 

отразява вижданията на институциите на ЕС. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=bg
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него се разглежда бъдещето на нашата икономика и на работните места, особено след 
пандемията, като се обръща необходимото внимание на съответните въпроси, 
свързани със социалната справедливост. Той разглежда и възможностите и 
предизвикателствата на цифровата трансформация – една от най-големите обсъждани 
теми, ориентирани към бъдещето. Панелът разглежда и бъдещето на Европа в 
областта на младежта, спорта, културата и образованието. 
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1. Методика 

По време на сесия 1 дискусиите и колективната работа бяха проведени в два формата: 
● В подгрупи, съставени от дванадесет до четиринадесет граждани. Във всяка 

подгрупа се говореше на четири – пет езика, като всеки гражданин можеше да 
използва собствения си език. Работата на подгрупата се ръководеше от 
професионални модератори, подбрани от консорциум на външни доставчици 
на услуги. 

● В пленарна зала с всички участници. Пленарните сесии бяха ръководени от 
двама основни модератори. 

Пълен преглед на фазите и основните моменти в сесия 1 е включен в приложение I 
към настоящия документ. 
 

2. Контекст на сесия 1 в процеса на европейския граждански панел 

Европейските граждански панели са ключова характеристика на Конференцията за 
бъдещето на Европа. Организирани са четири европейски граждански панела, за да се 
даде възможност на гражданите съвместно да размишляват за бъдещето, което искат 
за Европейския съюз. 

● 4 панела от по 200 европейски граждани, всичките избрани на случаен принцип 
от 27-те държави членки; 

 

● Отразяващи многообразието в ЕС: географски произход (националност и 
градски/селски произход), пол, възраст, социално-икономическо положение и 
ниво на образование; 

 

● Във всеки панел участват поне по една жена и един мъж от държава членка; 
 

● Една трета от всеки панел се състои от млади хора (на възраст 16 – 25 години). 
Беше установена специална връзка между тази младежка група и Срещата на 
европейската младеж. 

Панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / 
образование, култура, младеж и спорт / цифрова трансформация“ 

Панел 2: „Европейска демокрация / ценности и права, върховенство на закона, 
сигурност“ 

Панел 3: „Изменение на климата, околна среда / здраве“ 

Панел 4: „ЕС по света / миграция“ 

20 представители на всеки европейски граждански панел, от които най-малко една 
трета на възраст под 25 години, участват в пленарните заседания, представят 
резултатите от дискусиите си и обсъждат своите препоръки с други участници. 
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Панелите вземат предвид мненията, събрани в рамките на конференцията чрез 
многоезичната цифрова платформа, и ги обобщават на пленарните заседания на 
конференцията, формулирайки набор от препоръки, по които Съюзът да предприеме 
действия. 

 

3. Панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / 
образование, култура, младеж и спорт / цифрова трансформация“, сесия 1: 

експертен принос и принос от многоезичната цифрова платформа 

С цел да подкрепи дискусиите и колективната работа, от името на съпредседателите 
на изпълнителния съвет на Конференцията, общият секретариат на конференцията 
покани седем признати експерти на първата сесия на тази панел. Експертите 
направиха преглед на най-важните аспекти, свързани с общата тема, както и на 
основните настоящи и бъдещи предизвикателства пред ЕС по отношение на трите 
тематични блока на панела: по-силна икономика, социална справедливост и работни 
места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова трансформация“. 

Участниците в панела получиха и съответните части и карти на идеите, съдържащи се 
в първия междинен доклад за многоезичната цифрова платформа. 
 

Експерти по тематичен блок 1: по-силна икономика, социална справедливост и 
работни места 

● Lucas Guttenberg: старши научен сътрудник и заместник-началник на отдел 
„Научни изследвания“ в института „Жак Делор“ – Берлин. Той ръководи 
изследователски екип относно Европейския паричен съюз, единния пазар, 
социална Европа и цифровизацията 

● Dorota Szelewa: асистент по социална справедливост, School of Social Policy, 
Social Work and Social Justice, University College – Дъблин, Ирландия 

 

Експерти по тематичен блок 2: образование, младеж, култура и спорт 

● Louis Godart: археолог и специалист по микенска археология и филология 

● Pedro Nuno Teixeira: директор на CIPES – Center for Research in Higher Education 

Policies. асоцииран преподавател, School of Economics University of Porto. 
Експерт по висше образование. Съветник по въпросите на висшето образование 
и науката на президента на Португалия от април 2016 г. 

● Eva Jacomet: ръководител на проект в Sport et Citoyenneté 

 

Експерти по тематичен блок 3: цифрова трансформация 

● Pierre-Alexandre Balland: преподавател в Utrecht University 

● Francesca Bria: председател на Italian Innovation Fund 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nqj4yrghff6mdenoli2dfxkphgpy?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.bg21%20%25281%2529.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.bg21%2520%25281%2529.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211026%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211026T083216Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6e7e884b93517686acc987dffea7d0bc659fd74e92a9675a1cb98bea60bf3232
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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Видеозаписите от пленарните заседания могат да бъдат намерени тук: 

● Пленарно заседание на 17 септември 2021 г. с приветствено слово на 
съпредседателя Ги Верхофстад, член на Европейския парламент 

● Пленарно заседание на 18 септември 2021 г. с участието на експерти 

● Пленарно заседание на 19 септември 2021 г. с първо обявяване на 
направленията 

● Пленарно заседание на 19 септември 2021 г. с окончателно приемане на 
направленията и подбор на 20-те представители 

 

4. Основни резултати от сесията 

В края на сесия 1 гражданите от този панел приеха пет работни направления въз 
основа на темите, които са повдигнали, обсъдили и приоритизирали във връзка с 
основната тема на панела „По-силна икономика, социална справедливост и работни 
места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова трансформация“. Следната 
таблица показва петте направления и съответните тематични групи, включени във 
всяко направление: 

 

 

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Приложения 

Приложение I 

Преглед на сесия 1 

Сесия 1: подход „стъпка по стъпка“ 

Сесия 1 на четирите европейски граждански панела се състои от следните стъпки: 

· Стъпка 1: Обсъждане на мненията за значението на Европейския съюз за 
гражданите и разработване на визии за бъдещето на ЕС 

Гражданите започнаха да обсъждат какво означава в момента за тях Европейският 
съюз и как са свързани с него, преди да разработят лични виждания за бъдещето на ЕС 
до 2050 г. 

· Стъпка 2: Представяне и приоритизиране на теми, свързани с основната 
тема на панела 

Като използват собствения си опит и знания, както и приноса на експертите, 
гражданите определиха и приоритизираха теми, свързани с основната тема на панела. 
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Петък, 17.9.2021 г. 

Пленарно заседание 

Цел: посрещане на гражданите; обясняване на целта на конференцията и нейните 

три „п“-та (платформа, панел, пленарно заседание); представяне на дневния ред за 

събота и неделя 

Реч на съпредседателя Guy Verhofstadt 

Работа на подгрупата 

Цел: гражданите се опознават взаимно и споделят какво означава в момента ЕС за 

тях и как са свързани с него в своето ежедневие 

 

 

Събота, 18.9.2021 г. 

Работа на подгрупа 1 

Цел: гражданите размишляват и разработват виждания за бъдещето на ЕС 

Пленарно заседание 1 

Цел: експертите споделят опит по тематичните блокове: по-силна икономика, 

социална справедливост и работни места / образование, култура, младеж и спорт / 

цифрова трансформация. Описва се основният принос на многоезичната цифрова 

платформа и експертите коментират съответните карти на идеите, съдържащи се в 

първия междинен доклад за многоезичната цифрова платформа. 

Работа на подгрупа 2 

Цел: гражданите повдигат въпроси, за които се сещат при разглеждането на по-

големия тематичен блок, с който се занимава тяхната подгрупа. Всяка подгрупа 
приоритизира пет теми и обсъжда предизвикателствата и въпросите, които могат да 
възникнат във връзка с тези пет теми, когато работи по тях по-подробно по време на 
сесия 2. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
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Неделя, 19.9.2021 г. 

Пленарно заседание 1 

Цел: екипът от модератори обяснява процеса на обособяване на направленията и 

представя 5-те предложени направления. 

Работа на подгрупата 

Цел: екипът от модератори събира обратна информация от гражданите по 

направленията; гражданите работят по направленията и формулират предложения 

за промяна. 

Пленарно заседание 2 

Цел 1: екипът от модератори съобщава предложените промени на направленията; 

гражданите колективно одобряват промените и окончателния вид на петте 

направления; екипът от модератори обяснява следващите стъпки. 

Цел 2: представителите на панела се избират измежду онези, които доброволно са 

пожелали да представляват панела на пленарното заседание на конференцията. 

Представени са 78 кандидатури, от които са одобрени 20. 
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Приложение II 

Как се генерират направленията? 

„Генерирането на направленията“ има за цел да идентифицира работни направления 
от различните теми, повдигнати от участниците, за да се рационализира и раздели 
работата между подгрупите на панелите на следващите сесии на панелите. Това е 
повтарящ се процес, започващ от повдигането на различни теми до приемането на 
окончателни работни направления, който се провежда на шест етапа от редакционния 
екип, като гражданите одобряват окончателните работни направления. Редакционният 
екип се състои от членове на консорциума от външни доставчици на услуги, наети от 
Комисията за организирането на панелите. Общият секретариат на конференцията 
наблюдава проектирането и организирането на процеса. 

 

1. Темите се повдигат от участниците в панелите по време на „обсъждането на 
темите“ в подгрупите и се отбелязват от модераторите. Всеки гражданин може 
да повдига важни за него теми (в рамките на общите тематични блокове на 
панела). Всички теми се превеждат автоматично на английски и модераторът 
проверява дали преводът отговаря по смисъл на темата, повдигната от 
гражданина. 

2. След като бъдат консолидирани, темите се приоритизират на следващата сесия 
на подгрупата. Всеки гражданин разполага с максимум 15 точки, които могат да 
бъдат разпределени по реда на предпочитание. На най-предпочитаната тема се 
дават пет точки, на втората най-предпочитана тема – четири, и т.н. За тази цел 
гражданите използват списъци с приоритети (като анонимни бюлетини). 

3. Модераторът преброява резултатите по всички теми и ги класира по реда на 
„резултатите по теми“ заедно с гражданите. Окончателното класиране се 
показва на екрана и се предава на редакционния екип. 
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4. Петте най-добре класирани теми по подгрупи (или повече теми в случай на 
„споделено 5-о място“) се използват за процеса на групиране. Във всички 
подгрупи редакционният екип проверява и установява кои теми са сходни или 
са свързани помежду си. Подобни и свързани теми изграждат клъстери, които 
са маркирани с цвят и/или обозначени с временно наименование. 

5. Следващата стъпка е всички тези клъстери да бъдат разпределени в различни, 
но съгласувани (максимум пет) работни направления. Всяко направление 
получава име/заглавие в съответствие с основните клъстери и теми, 
определени за въпросното направление. Целта е да се използват думи, които 
гражданите вече са употребявали, и следователно да се предложат заглавия, 
които са по-малко технически, но по-съдържателни за участниците в панелите. 

6. След това направленията се представят като предложение от редакционния 
екип в пленарната зала и подгрупите. Гражданите могат да проверяват дали 
темите на техните подгрупи са били правилно разгледани и могат да поискат 
промени по отношение на етикетирането, групирането в клъстери, както и 
потенциални допълнения. Ако бъдат одобрени в подгрупите, тези промени се 
включват в предложените направления. Като последна стъпка разпределението 
на направленията се представя отново на пленарно заседание и се приемат с 
одобрение. Преди това окончателно валидиране гражданите все още имат 
възможност да правят незначителни корекции (които също трябва да бъдат 
одобрени на пленарно заседание). 
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Приложение III 

Подробен списък на направленията, подтемите и приносите въз 
основа на класирането, определено от гражданите в 
подгрупите 

Направление 1: Работа в Европа 

Пазар на труда 
₋ Гарантиран универсален доход (група 6, място 1) 
₋ Съчетаване на семейния и професионалния живот (група 7, място 5) 
₋ Постигане на социална справедливост на пазара на труда (група 1, място 5) 
₋ Стимулиране на местната икономика като начин за насърчаване на заетостта 

(група 11, място 4) 
₋ Заплати (неравенство в заплащането при еднаква работа или функция, 

достойно заплащане, стимули / признателност за труда) (група 11, място 3) 
₋ Достъп до заетост и обезщетения за безработица и пенсиониране (равни 

възможности) (група 11, място 2) 
₋ Минимален стандарт за условията на заетост и заплащане/заплати (група 13, 

място 4) 
₋ Акцент върху темата по-силна икономика. Всички условия на труд да бъдат 

равни и договорите да са стандартни. Условията на труд и равенството на 
заплатите между различните работници (право на синдикализъм) (група 7, 
място 4) 

Младеж и заетост 

₋ Насърчаване на пазара на труда за младите хора (група 3, място 2) 
₋ Как да се приложат незабавни мерки за борба с младежката безработица след 

ковид? (група 10, място 1) 
₋ Преход от образование към работа: подобряване на процеса за хората, които 

навлизат в света на труда (първи работни места) (група 11, място 1) 
₋ Образование: насърчаване на съчетаването на работа и учене в сътрудничество 

с предприятията (група 5, място 4) 
₋ Обучение по икономика и финанси в училищата (група 8, място 4) 
₋ Заетост за младите европейци и за неевропейските граждани в Европа и 

започване на самостоятелен живот (група 6, място 3) 
₋ Подкрепа за професионалното обучение (група 1, място 4) 

Цифровизация на работното място 

₋ Цифров трудов свят (група 2, място 3) 
₋ Цифровизация и заетост: пропастта между поколенията и бързите промени 

(група 9, място 4) 
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Направление 2: Етична и безопасна цифрова трансформация 

Демократизация на цифровизацията 

₋ Етични насоки за използването на ИИ в ЕС (група 2, място 4) 
₋ Етични и демократични стандарти, цифрово здравеопазване, право да се 

изключиш, онлайн алгоритми (група 4, място 1) 
₋ Как да се направи така, че цифровизацията на образованието да достигне до 

цялото европейско население? (група 10, място 5) 
₋ Насърчаване на цифровизацията чрез образователната система, по-специално 

сред децата (група 3, място 1) 
₋ Идентифициране и наблюдение на фалшиви новини и невярна информация 

(група 14, място 3) 
₋ Технологиите в услуга на хората (група 4, място 5) 

Киберсигурност 

₋ Защита на личните данни и киберсигурност (група 12, място 1) 
₋ Сигурност и неприкосновеност на личния живот в онлайн средата (група 14, 

място 1) 
₋ Цифрова сигурност и киберзаплахи (група 4, място 2) 
₋ Онлайн сигурност (борба с кибератаките) (група 14, място 2) 

Защита на данните 

₋ Защита на личните данни (група 2, място 2) 
₋ Защита на данните – регулиране и инвестиции в научни изследвания (група 9, 

място 3) 

Здравословна цифровизация 

₋ Влияние на технологиите върху психичното здраве на гражданите (група 12, 
място 5) 

 

Направление 3: Справедливо общество 

Равни права 

₋ Равенство на половете (група 6, място 2) 
₋ Равни права във всяка държава членка (група 13, място 1) 
₋ Социална справедливост: права на новородените в Европа, живот в равенство 

без различия (повече правомощия за Европейския парламент) (група 7, място 2) 

Справедливост 

₋ Работа по културните пречки пред едно по-равноправно общество и зачитане 
на различията от страна на училищата (група 8, място 3) 

₋ Сходни условия за европейците (група 6, място 4) 
₋ Образованието в Европа: анализ на недостатъците. Финансова подкрепа за 

бедните млади хора, за да продължат да учат (група 5, място 1) 
₋ Намаляване на разликата между най-високите и по-ниските доходи (група 7, 

място 5) 
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₋ Насърчаване на равните възможности за всички, като се вземат предвид 
съществуващите различия (превръщане на Европа в социален асансьор за 
всички хора) (група 7, място 3) 

₋ Условия на труд и равенство на заплатите за различните работници (право на 
синдикализъм) (група 7, място 5) 

Социална сигурност 

₋ Наличие на жилища на достъпни цени и на имоти под наем за всички в целия 
ЕС (група 13, място 5) 

₋ Финансови облекчения за младите хора (група 3, място 5) 
₋ Помощ за по-незаможните семейства, за хора с нестабилно положение, за 

жени, които са избрали да се занимават с образование на деца и работа с тях. 
(група 8, място 2) 

Достъп до спорт 

₋ Насърчаване на спортните и културните възможности (участие) за семействата / 
насърчаване на икономически ефективни предложения за приобщаване и 
интеграция на групите в неравностойно положение / опростяване на 
бюрокрацията за (доброволни) заинтересовани страни в културата и спорта / 
насърчаване на почетните длъжности (група 15, място 3) 

₋ Европа трябва да насърчава спорта, да предоставя информация и да осигурява 
възможности за спорт на населението, тъй като той утвърждава социалните и 
други умения и благосъстоянието. Внимание към здравето и храненето (група 5, 
място 3) 

 
Направление 4: Учене в Европа 

Европейска идентичност 

₋ Насърчаване на обща европейска идентичност чрез обща академична програма 
(на различни образователни равнища) и чрез обща европейска културна 
програма. (група 10, място 5) 

₋ Намиране на общи европейски ценности / определяне на идентичността / 
насърчаване на взаимното разбирателство (група 15, място 1) 

₋ Интегриране на европейското измерение в образованието (олекотяване на 
политическата европейска система) (група 15, място 4) 

₋ Как културата може да даде отговор на национализма, който е за запазване на 
културната индивидуалност (група 5, място 5) 

Културен обмен 

₋ Програми с нисък праг за ученически обмен (група 15, място 5) 
₋ Задължителна 1-годишна програма на ЕС за обмен на млади хора (която 

улеснява семействата с по-малко ресурси, така че младите европейци да могат 
да живеят една година в чужбина) (група 10, място 3) 

₋ Езиково обучение в Европа за насърчаване на обмена: многоезичие (група 5, 
място 2) 

Хармонизиране на образованието 

₋ Актуализиране и хомогенизиране на съставните елементи чрез адаптиране към 
най-новото съдържание дори на цифровите платформи (група 8, място 1) 
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₋ Хармонизиране и хомогенизиране на програмите за обучение, не само на 
крайните резултати (група 8, място 5) 

₋ Общоевропейски стандарти в областта на образованието (отвъд предлаганото 
от университетите; професионално образование, начално и средно 
образование), отбелязване на нови приоритети в образователната система 
(напр. цифровизация, устойчиво образование) (група 15, място 2) 

Цифрово образование 
₋ Цифрово образование (група 2, място 1) 
₋ Образование и обучение (група 4, място 3) 
₋ Онлайн образование и работа и въздействие върху обществото и здравето 

(рискове, които трябва да бъдат преодолени) (група 9, място 5) 
₋ Подготовка на младите хора за използване на нови технологии (блокова верига, 

изкуствен интелект) (група 12, място 3) 
Качество, финансиране и достъп до образование 

₋ По-високи инвестиции в образованието на всички равнища, включително 
научноизследователска и развойна дейност, които да отразяват нуждите в 
областта на образованието и в други области (т.е. устойчивост) (група 1, място 3) 

₋ Как по-лесно да се облекчи достъпът до висше образование в ЕС? (група 10, 
място 2) 

₋ Образователни проекти за всички (група 3, място 3) 
₋ Осигуряване на безплатно и достъпно образование за всички (група 1, място 2) 
₋ Висококачествено (ранно) образование, съсредоточено върху социалната 

справедливост (група 1, място 1) 
₋ Равни права и образователни стандарти за всички възрасти в ЕС (група 13, място 

2) 
Екологично образование 
Образование в областта на опазването на околната среда на равнище ЕС (група 3, 
място 4) 
Как да бъде интегрирано изменението на климата в образователната система? (група 
10, място 4) 
 
Направление 5: Икономика за бъдещето 

Иновации и конкурентоспособност на Европа 
₋ Конкурентоспособност на Европа – научни изследвания (полупроводници и 

други технологии, зелена енергия, наблюдение на космическото пространство) 
(група 9, място 1) 

₋ Иновации за постигане на технологичен суверенитет на Европейския съюз 
(група 12, място 4) 

₋ Европейско лидерство в областта на софтуера и хардуера (група 14, място 5) 
₋ По-силна връзка между университетите и предприятията (група 3, място 5) 

Устойчива икономика 
₋ Изменение на климата и икономика. Да не се уврежда околната среда (група 7, 

място 1) 
₋ За икономика, която опазва околната среда (група 13, място 3) 
₋ Въздействие на технологичното развитие върху природната среда (група 12, 

място 2) 
₋ Устойчивост (цифрова трансформация) (група 2, място 5) 
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₋ Цифровизация и климат (ресурси) (група 4, място 4) 
Цифрова инфраструктура 

₋ Създаване на цифрова инфраструктура (група 2, място 5) 
₋ Цифрови ресурси (група 4, място 5) 
₋ Достъпност на електронните мрежи (група 14, място 4) 
₋ Готовност на инфраструктурата (автономност и др.) (група 9, място 2) 

Данъци 

₋ Данъчно облагане и данъци (група 6, място 5) 
₋ Лесно създаване на нови дружества (нетърговски) (група 11, място 5) 

Селско стопанство 

Въпреки че селското стопанство беше една от темите, повдигнати от няколко 
участници в процеса на изграждане на визия, то не беше обсъждано впоследствие 
на други групови сесии. По тази причина модераторите не са забелязали подтеми, 
свързани със селското стопанство. Въпреки това подтемата „селско стопанство“ 

беше представена на заключителното пленарно заседание от един от 
участниците като важна тема. Това беше одобрено от мнозинството от 
гражданите и съответно беше добавено към списъка на подтемите. 

 



 

Панел 1, сесия 1 – 19 

Европейски граждански панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова 
трансформация“ 

Приложение IV 

Пълен списък на приноса от подгрупите на оригиналния език на бележката 

NB: Бележки на модераторите, в които се описват темите. Всеки модератор е водил бележки на собствения си език. 

Тематичен блок I: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места“ 

Език на оригинала 

Група 1 
(английски) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 



 

Панел 1, сесия 1 – 20 

Европейски граждански панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова 
трансформация“ 

Група 6 
(френски) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Група 7 
(френски) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 



 

Панел 1, сесия 1 – 21 

Европейски граждански панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова 
трансформация“ 

8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Група 11 
(испански) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Група 13 
(английски) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 



 

Панел 1, сесия 1 – 22 

Европейски граждански панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова 
трансформация“ 

6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 

 

  



 

Панел 1, сесия 1 – 23 

Европейски граждански панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / образование, култура, младеж и спорт / цифрова 
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Тематичен блок II: „Образование, култура, младеж и спорт“ 

Език на оригинала 

Група 3 (немски) 
1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Група 5 
(нидерландски) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale 

en andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  
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Група 8 
(италиански) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e 
contemporaneamente lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle materie per i docenti a 

scuola. 

Група 10 
(испански) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las 

familias con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan 
Bolonia. 

Група 15 
(немски) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung) 
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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Тематичен блок III: „Цифрова трансформация“ 

Език на оригинала 

Група 2 
(немски) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte 
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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Група 4 
(френски) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Група 9 
(чешки) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 

10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Група 12 
(полски) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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Група 14 
(румънски) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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