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1. Резюме на сесия 3 

На 25—27 февруари 2022 г. 180 произволно избрани европейски граждани на различна възраст, 

с различен произход и идващи от целия Европейски съюз се срещнаха за трети път, за да обсъдят 

темите „По-силна икономика, социална справедливост и работни места/Образование, култура, 

младеж и спорт/Цифрова трансформация“, като продължиха дискусиите, които се проведоха по 

време на сесии 1 и 2. Домакин на участниците в панел 1 за тази последна сесия беше Институтът 

по международни и европейски въпроси (IIEA) в Дъблинския замък, с възможност за участие 

онлайн. Като използваха за основа на своята работа насоките, разработени по време на сесия 2, 

гражданите изготвиха и одобриха 48 окончателни препоръки, които ще бъдат представени и 

обсъдени в пленарното заседание на конференцията. От всичките 180 участници 15 присъстваха 

и се включиха в работата дистанционно. 

Обсъжданията и колективната работа бяха проведени в три формата: 

                                                
1 Отказ от отговорност: отговорност за изготвянето на настоящия доклад носят единствено авторите и той не 

отразява мненията на институциите на ЕС. 
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● В подгрупи. Всяка от 15-те подгрупи се състоеше от около десет до тринадесет граждани. 

Във всяка подгрупа се използваха четири до пет езика, като всеки гражданин можеше да 

говори на собствения си език или на език, с който няма затруднения. Във всяка подгрупа 

имаше специален професионален модератор от групата за обсъждане или от други 

външни доставчици на услуги. В подкрепа на работата на модераторите Институтът по 

международни и европейски въпроси (IIEA) предостави по един асистент за всяка 

подгрупа. 

● В пленарно заседание с всички участници. Пленарните сесии бяха ръководени от двама 

основни модератори от групата за обсъждане, с устен превод на 24-те официални езика 

на ЕС, и се проведоха в Дъблинския замък. 

С подкрепата на експерти и проверители на факти, въз основа на собствените си знания и опит 

и с обсъждания, гражданите започнаха да разглеждат всички насоки, съставени от панела по 

време на сесия 22, в рамките на „открит форум“. Освен предоставения експертен опит, те бяха 

подкрепени и от модераторите на подгрупи. Всеки гражданин получи петдесет стикера (десет 

розови за направление 1, десет оранжеви за направление 2, десет зелени за направление 3, 

десет сини за направление 4 и десет червени за направление 5) и пристъпи към подреждане по 

важност на до десет насоки от всяко направление. След като подреждането по важност на 

равнището на панела приключи, гражданите бяха разпределени в същите подгрупи, в които са 

участвали по време на сесия 2, като колективно потвърдиха кои от насоките на тяхната група са 

били определени за приоритетни от останалата част от панела.  

За целите на изготвянето на препоръките за всяка подгрупа беше определен ориентировъчен 

брой от една до три препоръки и най-много пет препоръки. Насоките, класирани от панела на 

първите 3 места в рамките на поднаправлението заемат 1-во, 2-ро и 3-то място. След това 

подгрупата използва черни стикери (по пет на човек), за да подреди по важност останалите 

насоки и да ги добави на 4-то и 5-то място.  

Работата на подгрупата по-долу беше посветена на доразработването на насоките в препоръки. 

За целта гражданите използваха шаблон за препоръки:  

 Описание Ограничение на 
знаците на 
английски 

Окончателна препоръка Ние препоръчваме… 1000 

Окончателна обосновка Препоръчваме това, тъй като…  300 

Елементите/въпросите, които групата трябваше да разгледа (не строго задължителни, но 
все пак настойчиво препоръчителни) при формулиране на обосновките за препоръките бяха:  
 

1. Защо тази препоръка е важна и подходяща за темите на панела? 
2. Защо е важно да се предприемат действия на равнището на ЕС? 
3. Какви са нежеланите ефекти/компромисите от тази препоръка и защо въпреки 

това считаме, че е важно да я направим? 
 

 

По време на работата в подгрупите бяха проведени четири сесии за обратна връзка между 

подгрупите от около 30 минути всяка, за да могат участниците да добият представа за работата, 

                                                
2 Докладът от сесия 2 на панел 1 е наличен на адрес: Панел 1 — сесия 2 — доклад 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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извършена в другите подгрупи, и да обогатят своите препоръки. При всяка сесия за обратна 

връзка един участник от всяка подгрупа отива в друга стая. Този участник представя 

проектопрепоръките, изготвени от подгрупата му до момента и записва коментарите на своите 

колеги. Асистентът въведе информацията от обратната връзка в онлайн таблица за подгрупата, 

която е автор на проектопрепоръките, за да може тя да прави справка в нея в допълнение към 

устния доклад на своя представител. 

След това в неделя, 27 февруари, препоръките от всяка подгрупа бяха гласувани от панела. 

Преди гласуването всички участници получиха документ с всички проектопрепоръки, 

генерирани предния ден, за да могат да ги прочетат на собствения си език (машинен превод от 

английски). Гласуването се проведе посредством онлайн формуляр. Процесът на гласуване 

беше разделен на пет части, съответстващи на петте направления на панела. Препоръките бяха 

представени по направления — за тази цел за всяко направление бяха дадени 30 минути — като 

един гражданин от всяка подгрупа даде информация за работата, свършена през двата почивни 

дни. Основният модератор изчете всяка една от препоръките в направлението на английски, за 

да могат гражданите едновременно да чуват устния превод. Препоръките се гласуваха една по 

една от всички участници. Всички устни преводачи получиха предварително писмените 

проектопрепоръки на английски език, за да осигурят възможно най-качествен устен превод към 

момента на гласуването. 

След резултата от окончателното гласуване препоръките бяха класифицирани, както следва:  

- Препоръките, достигнали прага от 70 или повече процента от подадените гласове, бяха 
приети от панела.  

- За препоръките, които не преминаха прага, се счита, че не са утвърдени от панела и са 
включени в приложение III към настоящия доклад. 

Видеозаписите от пленарните заседания на панела могат да бъдат намерени тук: 

● Пленарна сесия на панела на 25 февруари 2022 г. 

● Пленарна сесия на панела на 27 февруари 2022 г. 

2. Контекст на сесия 3 в процеса на европейския граждански панел 

Европейските граждански панели са ключова характеристика на Конференцията за бъдещето на 

Европа. Организират се четири европейски граждански панела, за да се даде възможност на 

гражданите съвместно да обмислят бъдещето, което искат за Европейския съюз. 

● 4 панела от по около 200 европейски граждани, 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. 

Всеки панел заседава три пъти между септември 2021 г. и февруари 2022 г. Сесия 1 се проведе 

в Европейския парламент в Страсбург. Сесия 2 се проведе онлайн с помощта на Interactio — 

онлайн инструмент, който дава възможност да се провеждат многоезични срещи със 

симултанен превод на 24 езика. Сесия 3 се проведе в четири различни държави членки: Панел 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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1 в Института по международни и европейски въпроси в Дъблин, в Дъблинския замък, панел 2 

в Европейския университетски институт във Флоренция, панел 3 в Колежа на Европа в Натолин 

и в Двореца на културата и науката във Варшава, а панел 4 в Маастрихтския изложбен и 

конферентен център (MECC) в Маастрихт, като домакини бяха Studio Europa – Маастрихт в 

сътрудничество с Университета в Маастрихт и Европейския институт по публична 

администрация (EIPA).  

Докато сесия 1 беше встъпителна сесия, насочена към изграждане на визия, определяне на 

дневен ред и даване на приоритет на темите, върху които гражданите искат да се фокусират, а 

сесия 2 имаше за цел подробното разглеждане на тези теми и изготвянето на насоки, сесия 3 

беше посветена на предоставянето на принос към пленарното заседание на конференцията 

чрез формулиране на набор от препоръки, които институциите на Съюза да следват. 
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3. Основни резултати от сесията: Препоръки, приети от панела (предстои да бъдат 

разгледани на пленарно заседание) 

Направление 1: Работа в Европа  

Поднаправление 1.1 „Пазар на труда“ 
 

1. Препоръчваме въвеждането на минимална работна заплата, за да се гарантира сходно 
качество на живот във всички държави членки. Признаваме съществуващите усилия в 
директива COM (2020) 682 на ЕС за стандартизиране на начина на живот. Минималната 
работна заплата трябва да осигурява минимален нетен доход, за да се постигне една основна 
цел: всички нуждаещи се да имат повече средства, които да изразходват. Минималната 
работна заплата следва да е съобразена със следните аспекти:  

● ЕС следва да гарантира ефективното прилагане, тъй като понастоящем не всички 
държави членки прилагат адекватна закрила на работниците.  

● Специално внимание следва да се обърне на наблюдението и проследяването на 
подобряването на жизнения стандарт. 

● Минималната работна заплата трябва да е съобразена с покупателната способност в 
различните държави. Необходим е цикъл на редовен преглед, за да се внасят 
корекции според променящата се издръжка на живота (например поради инфлация). 

 
Даваме тази препоръка, тъй като минималната работна заплата повишава социалната 
справедливост на пазара на труда и подобрява конкретните условия на живот на работещите 
във всички държави членки. Това е особено важно в контекста на бързо променящата се 
работна среда, например в резултат на цифровизацията. 
  
 
 

2. Вече е налице законодателен акт на ЕС (Директива на ЕС за работното време — 2003/88/ЕО). 
Това обаче не е достатъчно, за да се гарантира здравословно равновесие между 
професионалния и личния живот. Като първа стъпка препоръчваме, че е необходимо да бъде 
преразгледано доколко съществуващата рамка е подходяща при настоящите обстоятелства. 
На второ място, ЕС следва да създаде по-строг механизъм за наблюдение, за да се гарантира 
прилагането във всички държави членки. Специално внимание трябва да се обърне на 
разликите между отраслите, тъй като има различни равнища на стреса и натоварването, както 
от психологическа, така и от физическа гледна точка. Същевременно обаче в други сектори се 
разчита на по-голямата гъвкавост от страна на работещите, за да се приспособяват към 
специфичните потребности на предприятията. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като подобряването на равновесието между професионалния и 
личния живот е важно, защото засилва социалното сближаване и допринася за условия на 
равнопоставеност между работещите. Освен това оказва положително въздействие върху 
личното благосъстояние на служителите. 
  
 
 
Поднаправление 1.2 „Младеж и заетост“ 
 

3. Препоръчваме хармонизиране на равнището на всички различни образователни програми в 
ЕС с приемането на националното съдържание. Съответно препоръчваме професионалните 
степени да бъдат валидирани и взаимно признавани във всички държави — членки на ЕС. 
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Даваме тази препоръка, защото искаме да бъде улеснена европейската трудова мобилност и да 
се намали административната тежест. 
 
 

4. Препоръчваме учениците от средните училища (на възраст над 12 години) да бъдат запознати 
с бъдещия пазар на труда, като им се даде възможност да направят няколко посещения за 
висококачествени наблюдения в организации със стопанска и такива с нестопанска цел. 
Предлагаме предприятията да бъдат насърчавани да приемат ученици за наблюдения, като 
им се предоставят субсидии. В отдалечени райони, в които има по-малко възможности, 
местните училища, властите, организации и дружества трябва да работят в тясно 
сътрудничество, за да осъзнаят, че такива посещения за наблюдения са също и ефективни.  
 
Даваме тази препоръка, защото искаме младите хора да се запознаят в дълбочина с различните 
възможности на пазара на труда, така че да могат да направят по-добър избор за своето 
образование и професионално бъдеще и да разберат колко е важно правилното обучение. Това 
ги учи също така да бъдат отговорни и да се отнасят почтително към пазара на труда. Така ще се 
помогне на младежите да се интегрират на пазара на труда. От това ще спечелят и двете страни. 
 
 

5. Препоръчваме практикуването на меки умения да бъде включено във всички курсове в 
учебните програми в училищата. Под „меки умения“ имаме предвид: взаимно изслушване, 
насърчаване на диалога, издръжливостта, разбирателството, уважението и ценността на 
другите, критично мислене, самообучение, запазване на любознателността, ориентираност 
към резултатите. Учителите следва да бъдат обучени да предават тези умения, като си 
сътрудничат тясно със социални работници и/или психолози. Други предложения за 
изпълнение: организиране на програми за междуучилищен обмен за ученици, организиране 
на участия в междуучилищни спортни и културни прояви и пр. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като меките умения са основни необходими умения, които се губят 
в ерата на цифровите технологии и са абсолютно необходими за бъдещия живот на нашата 
младеж. Поради това подчертаваме, че трябва да бъдат включени в учебната програма, така че 
да се спомогне за издръжливостта на учениците и да им се помогне да избягват и преодоляват 
психични проблеми, с които биха могли да се сблъскат в бъдещия си живот. Социалните умения 
укрепват междуличностните отношения и по този начин помагат на хората да намерят своето 
място в обществото.  
 
 

6. Препоръчваме в случай на тежка криза (напр. здравна криза, война и др.) да има готовност за 
прилагане по гъвкав начин на добре подготвени планове с подробни сценарии, за да се сведе 
до минимум въздействието върху младите хора в тяхното образование, професионално 
обучение, психичното им благосъстояние и пр. Под „въздействие“ имаме предвид: 
повишаване на разходите за образование или обучение, принудително удължаване на 
обучението, стажове, които не могат да бъдат проведени, увеличаване на проблемите, 
свързани с психичното здраве. Сценариите трябва да бъдат развити така, че да се сведе до 
минимум въздействието върху младежите и прехода им към пазара на труда. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като положението на младите хора е много уязвимо по време на 
криза.  
 

Поднаправление 1.3 „Цифровизация на работното място“ 
 

7. Препоръчваме ЕС да въведе законодателство или да развие съществуващото, като 
регламентира така наречената гъвкава и самостоятелна работа [работа онлайн и от 
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разстояние, напр. от дома или от друго място през интернет връзка]. Освен това 
препоръчваме ЕС да приеме законодателство, което да стимулира предприятията да бъдат 
социално отговорни и да поддържат висококачествени работни места за гъвкава и 
самостоятелна работа в рамките на ЕС. Стимулите могат да бъдат финансови и/или свързани 
с репутацията и следва да са съобразени със съществуващите международно признатите 
критерии от екологичен, социален или управленски характер. За тази цел ЕС следва да 
създаде работна група, съставена от експерти от всички заинтересовани страни, която да 
проучи и укрепи това законодателство. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като трябва да насърчаваме висококачествената гъвкава и 
самостоятелна работа и да избягваме изместването на такива работни места в държави извън 
ЕС, където разходите са по-ниски. Пандемията от Covid-19 и световните икономически 
тенденции увеличават спешната необходимост от закрила на работните места в ЕС и 
регламентиране на гъвкавата и самостоятелна работа. 
 

8. Препоръчваме ЕС да гарантира правото на цифрово обучение за всички граждани на ЕС. По-
специално биха могли да бъдат повишени цифровите умения на младежите чрез 
въвеждането на европейско сертифициране в училищата, което да ги подготви за бъдещия 
пазар на труда. Препоръчваме също така специално обучение на равнището на ЕС за 
преквалификация и повишаване на квалификацията на работещите, за да запазят 
конкурентоспособността си на пазара на труда. И накрая, препоръчваме на ЕС да повиши 
осведомеността относно съществуващите цифрови платформи, които свързват хората с 
работодатели и им помагат да намерят работа в ЕС, напр. EURES. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като сертифицираните цифрови умения са от основно значение за 
навлизането на хората на пазара на труда и за преквалификация и запазване на 
конкурентоспособността на работниците.  
 
 
Направление 2: Икономика за бъдещето 
 

Поднаправление 2.1 „Иновации и конкурентоспособност на Европа“ 
 

9. Препоръчваме ЕС да създаде възможности за различни субекти (университети, корпорации, 
научноизследователски институти и др.) да инвестират в научни изследвания и иновации, 
насочени към развитие на:  

● нови материали, предназначени да служат като по-устойчиви и биоразнообразни 
алтернативи на използваните понастоящем, 

● новаторско използване на съществуващи материали (въз основа също на рециклиране 
и най-съвременни техники, които имат най-малък отпечатък върху околната среда).  

Препоръчваме това да бъде постоянен дългосрочен ангажимент от страна на ЕС (поне до 
2050 г.).  
 
Даваме тази препоръка, защото живеем на планета с ограничени ресурси. Ако искаме да имаме 
бъдеще, трябва да опазваме климата и да търсим благоприятни за планетата алтернативи. 
Искаме също така ЕС да се превърне в лидер в тази област със силно конкурентно предимство 
на международната сцена. Целта на препоръката е да се постигнат новаторски резултати, които 
да могат да се прилагат широко и да се изпълняват в различни области и държави. Това би 
оказало положително въздействие и върху икономиката и пазара на труда, като създаде нови 
възможности за работа в областта на устойчивите иновации. То би могло да допринесе за 
борбата срещу социалната несправедливост, като замени настоящите експлоататорски средства 
за производство с нови, по-етични. 
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10. Препоръчваме ЕС да поеме дългосрочен и постоянен ангажимент за значително увеличаване 
на своя дял на енергията от устойчиви източници, като използва разнообразен набор от 
възобновяеми източници с най-нисък отпечатък върху околната среда (въз основа на 
цялостна оценка на жизнения цикъл). Освен това ЕС следва да инвестира в подобряването и 
поддържането на качеството на електрическата инфраструктура и електроенергийната 
мрежа. Препоръчваме също така достъпът до енергия и достъпността на енергията да бъдат 
признати за основно право на гражданите.  
 
Даваме тази препоръка, защото: 

● разнообразяването на енергийните източници (включително със слънчева, вятърна и 
водородна енергия, енергия от морска вода или всякакви бъдещи устойчиви методи) ще 
направи ЕС по-независим в енергийно отношение, 

● това би намалило разходите за електроенергия за гражданите на ЕС,  
● би създало работни места и би преструктурирало енергийния пазар (особено в 

районите, които досега са били зависими от изкопаеми горива), 
● би могло да насърчи научното развитие на иновативни техники за снабдяване с енергия, 
● качеството на електрическата инфраструктура и електроенергийната мрежа са също 

толкова важни, колкото енергийните източници и дават възможност за гладко и 
ефективно разпределение и пренос на енергия на достъпни цени.  

 
 

11. Препоръчваме ЕС активно да насърчава по-екологосъобразни производствени процеси, като 
субсидира или поощрява по друг начин дружествата, които инвестират в намаляване на 
разходите за околна среда на своето производство. Освен това са необходими усилия за 
рекултивация на постиндустриалните обекти и за създаване на защитени зелени зони около 
съществуващите обекти. От дружествата следва да се изисква да финансират такива усилия 
поне частично със собствени средства. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като производствените процеси са важен елемент от веригата на 
доставки. Превръщането им в по-благоприятни за околната среда би могло значително да 
намали нашето въздействие върху климата. Считаме, че предприятията и отраслите следва да 
носят отговорност за начина, по който произвеждат своите продукти (включително за мерки за 
рекултивация и опазване на околната среда). Повишаването на екологосъобразността на 
производствените процеси също така подготвя предприятията за бъдещето и ги прави по-
устойчиви (което защитава работните места).  
 

 

Поднаправление 2.2 „Устойчива икономика“/Поднаправление 2.3 „Данъчно облагане“ 
 

12. Препоръчваме пластмасовите опаковки да бъдат извадени от употреба и повсеместно 
използване на опаковки за многократна употреба. Следва да има стимули за потребителите 
и предприятията, така че закупуването на стоки в насипно/наливно състояние („en vrac“ на 
френски или „sfuso“ на италиански език) да не е по-скъпо за потребителя от опакованите 
стоки. Дружествата, които допринасят за този преход, следва да се ползват с финансови 
облаги, а останалите да плащат по-високи данъци. За продуктите, които не могат да бъдат 
използвани повторно, следва да има възможност да бъдат рециклирани и/или 
биоразградими. Необходимо е да има публична или контролна институция, която да 
осъществява цялостно наблюдение, да определя правила и да ги оповестява на всички. 
Препоръчва се да се провежда обучение и информиране — включително чрез социалните 
медии — относно тези действия както сред дружествата, така и сред потребителите, за да се 
промени поведението им в дългосрочен план. Дружествата следва да бъдат насърчавани и 
подпомагани да намерят най-добрите решения за своите отпадъци (например строителните 
фирми). 
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Даваме тази препоръка, тъй като всички ние трябва да сме отговорни за своите действия. Затова 
трябва да преосмислим всички производствени процеси. Рециклирането изисква много ресурси 
(вода, енергия), така че не може да бъде единственият отговор. Ето защо предложението ни е 
да се предлагат на пазара стоки в насипно/наливно състояние. Рециклирането следва да се 
прилага само за лесно рециклируеми материали. От примера на Финландия знаем , че е 
възможно да се рециклира много голяма част. 
 
 

13. Препоръчваме да има едни и същи данъчни правила в Европа и да се хармонизира данъчната 
политика в целия ЕС. Тази хармонизация следва да дава свобода на отделните държави 
членки да определят свои собствени данъчни правила, но и да предотвратяват данъчните 
измами. Това ще сложи край на вредните данъчни практики и данъчната конкуренция. 
Данъците следва да се налагат върху търговските трансакции на мястото, където се 
извършват. Когато дадено дружество продава в дадена държава, то трябва да плаща данъци 
в тази държава. Тези нови правила ще имат за цел предотвратяване на делокализацията и 
гарантиране, че трансакциите и производството се осъществяват между европейските 
държави. 
 
Даваме тази препоръка, за да се защитят и развият работните места и икономическите дейности 
в Европа и да има равнопоставеност между държавите членки. Това ще доведе до общо 
разбиране в Европа за данъчната система. Целта е да се сложи край на абсурдното монополно 
положение на големите дружества, които не плащат достатъчно данъци в сравнение с по-
малките. Също така парите ще отиват там, където се извършват търговските дейности. 
 
 

14. Препоръчваме да се премахне системата за планирано остаряване на всички електронни 
устройства. Промяната следва да се извършва както на индивидуално, така и на търговско 
равнище, за да се гарантира, че можем да притежаваме, ремонтираме и осъвременяваме в 
дългосрочен план. Препоръчваме да се насърчава използването на обновени устройства. Чрез 
нормативни изисквания за дружествата да бъде задължително да гарантират правото на 
поправка, включително на обновяване и актуализиране на софтуера, и да рециклират всички 
устройства в дългосрочен план. Препоръчва се също така всяко дружество да използва 
стандартизирани съединители. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като в съвременния свят животът на продуктите обикновено е 2 
години и искаме те да имат много по-дълъг живот от около 10 години. Това предложение ще 
има положително въздействие върху изменението на климата и екологията. То също така ще 
намали потреблението и разходите за потребителите.  
 
 

15. Препоръчваме да се помогне чрез образование за всички да научат за нашата околна среда и 
връзката между нея и индивидуалното здраве на всеки човек. Образователните курсове ще 
помогнат на всеки да определи свои собствени лични стратегии за интегриране на тези теми 
в живота си. Това образование следва да започне в училище с конкретни предмети, насочени 
към всички екологични проблеми, и трябва да продължим да се обучаваме през целия си 
живот (например на работното място). Това ще допринесе за намаляване на отпадъците и за 
опазване на околната среда и човешкото здраве. Това образование ще насърчи 
потреблението на местни здравословни и непреработени продукти с произход от местни 
производители. Лицата, които не предприемат действия за намаляване на отпадъците, ще 
трябва да преминат безплатно обучение по тези въпроси. За да се даде възможност за 
адаптиране към такъв начин на живот, цените трябва да бъдат справедливи за 
производителите и потребителите. Ето защо предлагаме дребните, местните и щадящите 
околната среда производители да бъдат освободени от данъци. 
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Даваме тази препоръка, защото считаме, че много хора все още не се чувстват засегнати от тези 
проблеми. Ето защо се нуждаем от образование по този въпрос за всички. Освен това местните 
и здравословните продукти обикновено не са на достъпни цени за много хора. Трябва да 
гарантираме, че продуктите местно производство са по-широко достъпни за всички.  
 

 

Поднаправление 2.4 „Селско стопанство“/Поднаправление 2.5 „Цифрова инфраструктура“  
 

16. Препоръчваме въвеждането на обща европейска лесно разбираема система за етикетиране 
на потребителски стоки и хранителни продукти (следва да се съдържа информация за 
алергени, държава на произход и т.н.), прозрачност относно текущите процеси на одобрение, 
цифровизация на информацията за продуктите чрез стандартизирано европейско софтуерно 
приложение, което да дава възможност за по-лесен достъп на потребителя и да предоставя 
допълнителна информация относно продуктите и производствената верига. Също така 
смятаме за необходимо да има истински независим орган, който да регулира стандартите в 
областта на храните в целия ЕС и да има законодателни правомощия, за да може да налага 
санкции. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като гражданите на ЕС следва да очакват да има еднакъв стандарт 
на храните. Необходима е почтеност по отношение на хранителните продукти, за да се 
гарантира безопасността на гражданите. Тези препоръки се дават с цел да се подобри 
наблюдението и прозрачността на процесите на одобрение в производството на храни по 
хармонизиран начин. 
 
 

17. Препоръчваме инфраструктурата да бъде държавен актив, за да се предотврати появата на 
монопол в областта на телекомуникациите и интернет услугите. Достъпът до интернет следва 
да бъде право, а приоритет следва да бъде осигуряването на интернет връзка в „бели 
зони/мъртви зони“ (зони без достъп до интернет). Децата и семействата имат предимство, 
когато става въпрос за достъп до интернет и хардуер, най-вече във връзка с образованието и 
особено по време на пандемия. Необходима е инициатива в подкрепа на работата от 
разстояние, например офис пространства с достъп до надеждна и бърза интернет връзка и 
цифрово обучение. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като трябва да гарантираме, че цифровата трансформация ще се 
извършва по справедлив начин. Достъпът до интернет е от основно значение за демокрацията 
и е право на всички европейски граждани. 
 
 

18. Препоръчваме местните насекоми да бъдат зачитани и защитени от инвазивни видове. 
Предлагаме също така да се стимулира и да се препоръчва при нови строителни работи да се 
предвиждат задължително зелени площи. Призоваваме за въвеждането на биологичното 
разнообразие като задължителен предмет в училищата чрез използването на дейности от 
учебната програма, например чрез практически дейности. Важно е да се акцентира върху 
осведомеността за биологичното разнообразие чрез използването на медийни кампании и 
„конкурсни“ стимули в целия ЕС (конкурси на местно равнище). Препоръчваме определянето 
на обвързващи национални цели в държавите — членки на ЕС, за повторно залесяване с 
местни дървесни видове и местна флора. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като биологичното разнообразие е от ключово значение за 
околната среда, качеството на живота и борбата с изменението на климата. 
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Направление 3: Справедливо общество 
 

Поднаправление 3.1 „Социална сигурност“ 
 

19. Препоръчваме да се насърчават социалните политики и равните права, включително 
здравните, както и хармонизирането им за целия ЕС, като се вземат предвид договорените 
разпоредби и минималните изисквания на цялата територия. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като по отношение на социалните политики съществуват големи 
различия между държавите членки, които трябва да бъдат намалени, за да се осигури достоен 
живот за всички граждани и да се предоставят необходимите грижи и подкрепа за уязвимите по 
различни причини лица (здраве, възраст, сексуална ориентация и др.). 
 
 

20. Препоръчваме да се насърчават научните изследвания в областта на социалните и здравните 
въпроси в ЕС, като се следват счетените за приоритетни линии в областите от обществен 
интерес и одобрени от държавите членки, и се осигури подходящо финансиране. 
Необходимо е да се засили сътрудничеството между различните сфери на експертен опит, 
между държавите и образователните центрове (университети и др.).  
 
Даваме тази препоръка, тъй като има много области, в които е необходимо да се постигне 
напредък и да се задълбочат знанията ни. Опитът ни с пандемията е пример за това, че научните 
изследвания са от съществено значение за подобряване на живота и че сътрудничеството 
между публичния и частния сектор и между правителствата е много важно, както и че е 
необходима финансова подкрепа.  
 
 

21. Препоръката ни е ЕС да има по-големи правомощия в областта на социалните политики, за да 
хармонизира и установи минимални правила и пенсионни обезщетения в целия ЕС въз основа 
на задълбочен диагностичен анализ. Минималната пенсия трябва да бъде над прага на 
бедността в конкретната държава. Пенсионната възраст следва да е различна за различните 
категории професии, като хората с професии с по-голямо умствено и физическо натоварване 
да могат да се пенсионират по-рано. Същевременно следва да се гарантира правото на работа 
на по-възрастните хора, които по своя воля желаят да продължат да работят.  
 
Даваме тази препоръка, тъй като очакваната продължителност на живота се увеличава, а 
раждаемостта намалява. Европейското население застарява, поради което е необходимо да 
предприемем допълнителни мерки, за да избегнем риска от маргинализация на възрастните 
хора и да гарантираме техния достоен живот.  
 
 

22. Препоръчваме набор от съгласувани мерки за насърчаване на повишаването на 
раждаемостта, както и за осигуряване на подходящи грижи за децата. Тези мерки включват, 
наред с другото, достъпни грижи за децата на приемливи цени (на работното място, през 
нощта, намаляване на ДДС върху детското оборудване), жилищно настаняване, стабилна 
работа, подкрепа за майчинството, специфична подкрепа и закрила на труда за младите хора 
и родителите и подкрепа за майките и бащите с достъп до обучение при завръщането на 
работа.  
 
Даваме тази препоръка, тъй като ЕС се откроява с ниската си раждаемост, което допълнително 
допринася за застаряването на европейското население и за което следва да се предприемат 
незабавни мерки. Предложеният набор от мерки има за цел да осигури необходимата 
стабилност за младите семейства да могат да подсигуряват децата си.  
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23. Препоръчваме да се гарантират социалните и здравните грижи за възрастните хора у дома и 
в домовете за възрастни хора. Освен това е необходима по-добра подкрепа за лицата, които 
се грижат за възрастни хора (роднини).  
 
Даваме тази препоръка, тъй като очакваната продължителност на живота се увеличава, а 
раждаемостта намалява, европейското население застарява и поради това е необходимо да 
предприемем допълнителни мерки, за да избегнем риска от маргинализация на възрастните 
хора и да гарантираме техния достоен живот. 
 
 

24. Препоръчваме ЕС да подкрепя палиативните медицински грижи и асистираната смърт 
[евтаназия], като бъдат спазвани конкретен набор от правила и разпоредби. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като това би намалило болката за пациентите и семействата им и 
би гарантирало достоен край на живота. 
 
 
Поднаправление 3.2 „Равни права“ 
 

25. Препоръчваме ЕС да подкрепя целенасочения достъп до достойни социални жилища за 
гражданите съобразно с техните специфични нужди. Финансовите усилия следва да се 
поделят между частните финансиращи организации, наемодателите, бенефициерите на 
жилища, правителствата на държавите членки на централно и местно равнище и Европейския 
съюз. Целта следва да бъде улесняване на изграждането/ремонтирането на съществуващ 
социален жилищен фонд, включително чрез кооперативно сдружаване, наемане и 
закупуване. Подпомагането следва да се предоставя въз основа на ясни критерии (напр. 
максимална площ/лицето, което ще бъде субсидирано, доходите на бенефициерите и т.н.). 
 
Даваме тази препоръка, тъй като подобреният достъп до жилищно настаняване ще гарантира, 
че гражданите на ЕС се ползват с равни права по осезаем начин. Това би спомогнало за 
намаляване на социалното напрежение. Въпреки че препоръката ни е механизмът за подкрепа 
да се контролира основно от ЕС, националните и местните власти следва по-активно да решават 
жилищните проблеми. 
 
 

26. Препоръчваме ЕС да подобри регламентирането и еднаквото прилагане на мерките за 
подкрепа на семействата с деца във всички държави членки. Тези мерки включват: 
увеличаване на продължителността на родителския отпуск, помощите за раждане на дете и 
за отглеждане на дете.  
 
Даваме тази препоръка, тъй като считаме, че мерките ще облекчат демографския проблем, пред 
който е изправен ЕС. Те също така ще подобрят равенството между половете между родителите. 
 
 

27. Препоръчваме ЕС да предприеме действия, за да гарантира, че всички семейства се ползват с 
равни семейни права във всички държави членки. Тези права включват правото на брак и 
осиновяване. 
 
Даваме тази препоръка, защото считаме, че всички граждани на ЕС следва да се ползват с равни 
права, включително семейни права. Семейството е основната форма на социална организация. 
Щастливото семейство допринася за едно здраво общество. Целта на препоръката е да се 
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гарантира, че всички граждани се ползват със семейни права, независимо от техния пол, 
възраст, етническа принадлежност или физическо здравословно състояние. 
 
 
Поднаправление 3.3 „Справедливост“/Поднаправление 3.4 „Достъп до спорт“ 
 

28. Препоръчваме стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020—2025 г. да 
получи силен приоритет и стимули като неотложен въпрос, който да се разглежда по 
резултатен начин от държавите членки. ЕС следва а) да определи показатели (т.е. нагласи, 
разлика в заплащането, заетост, лидерство и др.), да наблюдава изпълнението на стратегията 
ежегодно и да осигури прозрачност по отношение на постигнатото; и б) да създаде институция 
на омбудсман, който да получава обратна информация директно от гражданите. 
 
Даваме тази препоръка, защото считаме, че равенството между половете в ЕС е далеч от това, 
което бихме искали да бъде. Следва да има хармоничност по отношение на равенството между 
половете и гражданските права на европейско равнище, така че те да бъдат постигнати във 
всички държави, а не само в тези, където има повече толерантност по темата. Ние ценим 
участието и приноса на жените на властови позиции и във всяка професия, за да бъде ЕС 
разнообразен и пълноценен. Жените са в неравностойно положение в много аспекти (дори 
когато притежават добро/висше образование или други предимства), така че такава стратегия е 
крайно необходима. 
 

 
29. Препоръчваме ЕС да насърчава и повишава осведомеността за спорта и физическата 

активност във всички държави членки, както и ползите от тях за здравето. Спортът и 
физическата активност следва да бъдат включени в политиките в областта на социалната 
сфера, физическото и психичното здраве, образованието и труда (т.е. да се насърчава 
предписването от страна на лекарите на спорт и/или физическа активност, и когато това се 
прави, да се гарантира достъпът до спортни съоръжения; 1 час от работното време/седмицата 
да се отделя за физическа активност и т.н.). 
 
Даваме тази препоръка, тъй като това е дългосрочна инвестиция. Инвестициите в спорт и 
физическа активност намаляват разходите и тежестта за здравни услуги. Например спортът и 
физическата активност като здравна мярка съкращават срока на лечение и повишават неговата 
ефективност. Това вече се прилага с успех в някои държави като Германия. Спортът е начин за 
изграждане на ценности като ангажираност, полагане на усилия, самочувствие, уважение и 
другарство. Заседналият начин на живот е по-често срещан днес отколкото сред предишните 
поколения, поради наличието на повече седящи работни места и/или промяната в навиците на 
прекарване на свободното време, наред с другото. 
 
 

30. Препоръчваме ЕС да определи задължение за всяка държава членка да има определена 
минимална работна заплата, обвързана с издръжката на живота в тази държава и считана за 
справедливо възнаграждение, която да дава възможност за минимални условия на живот 
над прага на бедността. Всяка държава членка трябва да следи за спазването на това 
задължение.  
 
Даваме тази препоръка, тъй като не е справедливо човек да не може финансово да изкара 
месеца, когато работи. Справедливите заплати следва да допринасят за качеството на живота 
на социално равнище. Несправедливото трудово възнаграждение има висока цена за 
държавите (сигурност, избягване на данъци, по-високи социални разходи и др.). 
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31. Препоръчваме данъчна хармонизация в държавите членки в рамките на ЕС (за да се избегнат 
данъчните убежища в рамките на ЕС и преместването на дейността в чужбина в рамките на 
Европа) и данъчни стимули за възпиране на делокализацията на работни места извън Европа. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като сме обезпокоени от въздействието на преместването на 
работни места извън Европа и защото така ще се предотврати данъчната конкуренция между 
държавите — членки на ЕС. 
 

 
Направление 4: Учене в Европа 
 

Поднаправление 4.1 „Европейска идентичност“/Поднаправление 4.2 „Цифрово образование“ 
 

32. Препоръчваме да се насърчава многоезичието от ранна възраст, например като се започне от 
детската градина. От началното училище нататък следва да бъде задължително децата да 
достигат ниво C1 на втори активен език на ЕС, различен от техния майчин.  
 
Даваме тази препоръка, тъй като многоезичието е инструмент, който свързва хората и е мост 
към други култури, като прави другите държави и техните култури по-достъпни. То укрепва 
европейската идентичност и междукултурния обмен. Важно е да се опознаят другите култури в 
контекста на Европейския съюз. Ето защо възможността за общуване на два езика на много 
добро ниво спомага за създаването на обща европейска идентичност и разбирането на други 
европейски култури. ЕС трябва да гарантира, че е налице тясно сътрудничество между него и 
образователните институции с цел постигане на успешни резултати в образованието. Освен това 
е необходима специална програма (напр. цифрови платформи, разширени програми „Еразъм 
+“ и др.), за да се насърчава конкретно многоезичието. Настоящите Европейски училища могат 
да послужат като модел в това отношение. ЕС следва да създаде повече такива училища и 
активно да ги насърчава. 
 
 

33. Препоръчваме ЕС да повиши осведомеността относно опасностите в интернет и от 
цифровизацията за младите хора чрез създаването на задължителен предмет в началното 
училище. ЕС следва да създаде инструменти и общи пространства за обучение, за да могат 
младежите да учат заедно.  
 
Даваме тази препоръка, тъй като настоящите инициативи или програми в тази област не са 
достатъчни. Освен това много граждани на ЕС не са запознати със съществуващите инициативи 
на ЕС в тези области. Децата не осъзнават в достатъчна степен опасностите в интернет, затова 
трябва да направим много повече за насърчаване и повишаване на осведомеността сред по-
младото поколение. 
 
 

34. Препоръчваме ЕС да вложи усилия, така че технологиите да станат по-достъпни за по-
възрастното поколение, като насърчава програми и инициативи, например под формата на 
учебни занятия, съобразени с техните потребности. ЕС следва да гарантира правото на 
използване на цифровизацията за желаещите и да предложи алтернативи за тези, които не 
желаят това. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като ЕС следва да гарантира, че възрастните хора могат да участват 
в света на цифровите технологии и че никой не е дискриминиран в това отношение. Следва да 
се въведат опростени инструменти за поколенията, които не са толкова опитни в използването 
на определени технологии, за да могат да се интегрират в съвременния свят. Препоръчваме 
вече съществуващите инициативи да бъдат популяризирани по-добре, така че гражданите да са 
запознати с тези възможности. ЕС не следва да дискриминира по-възрастните поколения по 
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отношение на използването на компютърни инструменти. (Като странична бележка, това 
означава гражданите да могат да живеят и без животът им задължително да преминава през 
интернет мрежата). ЕС следва да организира и предоставя безплатна постоянна помощ на по-
възрастните поколения, за да улесни достъпа им до цифрови инструменти. 
 
 
Поднаправление 4.3 „Културен обмен“/Поднаправление 4.4 „Екологично образование“  
 

35. Препоръчваме ЕС да създаде платформа, на която да се предоставят учебни материали с 
образователна цел по теми като изменението на климата, устойчивостта и околната среда. 
Тази информация следва да се основава на факти, да е проверена от експерти и съобразена с 
условията във всяка държава членка. Платформата: 

● следва да включва материали за множество целеви групи; например хора, които 
живеят в градски или селски условия, от всякакви възрастови групи и с всякакви нива 
на натрупани познания, 

● тя трябва да бъде на разположение на всички държави членки и да осигурява лесен 
достъп, 

● при внедряването ѝ следва да се предвиди план за популяризиране; това следва да се 
извърши в сътрудничество със съответните дружества, 

● може да се предоставя заедно с програма за финансиране в подкрепа на използването 
и внедряването на информацията на платформата. Това финансиране следва също 
така да осигурява подкрепа за посещения на място, за да се показват подходящи 
примери от реалния живот.  
 

 
Даваме тази препоръка, тъй като за хора от всички възрасти е необходимо да имат достъп до 
основана на факти информация относно начините за справяне с изменението на климата, 
устойчивостта и екологичните въпроси. Важни понятия като „екологичен отпечатък“ трябва да 
се разбират от всички, особено от младежите, тъй като това, което научаваме като деца, 
използваме през целия си живот. Тези теми са сложни и има широко разпространение на 
невярна информация. Нуждаем се от надежден източник и ЕС разполага с доверие и ресурси, 
за да го осигури. Това е важно и защото равнищата на познание и лесният достъп до достоверна 
информация са различни в различните държави членки. 
 
 

36. Препоръчваме ЕС приоритетно да осигури достъп до програмите за обмен за всички 
(възрастови групи, държави членки, образователни равнища и хора с различни финансови 
възможности) и да дава възможност за обмен или стажове между различни отрасли, 
държави, образователни институции, градове и дружества. ЕС следва да има отговорности за 
инициирането, посредничеството и финансирането на културен и социален обмен в целия ЕС 
— както физически, така и чрез цифрови технологии. ЕС трябва активно да насърчава такива 
инициативи с насоченост към хора, които не са запознати с програмите за културен и социален 
обмен. Конференцията за бъдещето на Европа, в която хората се избират на случаен принцип, 
е идеален пример за европейски обмен. Искаме да има повече такива инициативи, но и 
такива с по-малък мащаб, както и обмен в областта на спорта, музиката, (социалните) стажове 
и др. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като е важно да се създава усещане за сплотеност и сближаване и 
да се насърчава толерантността към всички наши красиви различия/различни гледни точки, 
както и към развиването на индивидуални умения. Това ще даде възможност в този процес да 
се развият приятелства, взаимно разбирателство и критично мислене. Бихме искали да 
насърчим ангажираността на всички членове на нашите общности, дори тези, които досега не 
са участвали в такива инициативи. 
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Поднаправление 4.5 „Качество, финансиране и достъп до образование“/Поднаправление 4.6 
„Хармонизиране на образованието“  
 

37. Препоръчваме всички държави членки да постигнат съгласие и да приемат сертифициран 
минимален стандарт на образованието по основни предмети, започващо от началното 
училище. Целта е да се гарантира, че всички граждани имат равен достъп до образование с 
едно стандартно качество, което да гарантира справедливост и равенство. 
 
Даваме тази препоръка, защото: 

● Наличието на минимален стандарт би създало у родителите, учителите и учениците по-
голямо доверие в образователните системи, като същевременно оставя възможност за 
инициативност и многообразие.  

● Ако бъде изпълнена препоръката ни, това би засилило и укрепило общата европейска 
идентичност, насърчавайки чувството за свързаност, единство и принадлежност.  

● Изпълнението на тази препоръка би довело до засилено сътрудничество и обмен между 
училищата в целия ЕС и би подобрило отношенията между преподавателския състав и 
учениците, като ще подпомогне в голяма степен програмите за обмен. 

 
 

38. Препоръчваме английският език да бъде преподаван в съответствие със стандарт, който да 
подлежи на сертифициране, и да бъде основен предмет в началните училища във всички 
държави — членки на ЕС, за да се улесни и укрепи способността на европейските граждани да 
общуват ефективно.  
 
 
Даваме тази препоръка, защото: 

● Това би осигурило по-голямо единство и равенство чрез увеличаване на способностите 
на гражданите да общуват помежду си и би било в подкрепа на една по-силна обща 
европейска идентичност. 

● То би дало възможност за по-широк, гъвкав и по-достъпен пазар на труда, който ще даде 
на гражданите увереността, че могат да работят и общуват във всички други държави 
членки, като предоставя по-големи лични и професионални възможности. 

● Ако това се приложи, за много кратък период от време може да се говори на общ 
европейски език. 

● Използването на общ език ускорява обмена на информация, което би било от полза за 
сътрудничеството, съвместната реакция при кризи, подпомагането на хуманитарните 
усилия и сближаването на Европа и европейците. 

 
Направление 5: Етична и безопасна цифрова трансформация 
 

Поднаправление 5.1 „Демократизация на цифровизацията“/Поднаправление 5.2 
„Киберсигурност“ 
 

39. Препоръчваме ЕС да разполага с повече правомощия за справяне с незаконното съдържание 
и киберпрестъпността. Препоръчваме укрепване на капацитета на Европол/Европейския 
център за борба с киберпрестъпността, включително:  

● увеличаване на финансовите ресурси и персонала;  
● гарантиране на сходни наказания във всяка държава;  
● гарантиране, че правоприлагането се осъществява бързо и ефективно. 

 
Даваме тази препоръка, за да се гарантира свободата в интернет, като същевременно се 
гарантира, че дискриминирането, злоупотребите и тормозът ще бъдат наказвани. Подкрепяме 
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идеята за европейски публичен орган, тъй като не искаме регулирането на онлайн платформите 
да бъде оставено единствено в ръцете на частни дружества. Онлайн платформите трябва да 
носят отговорност за разпространяваното съдържание, но искаме да се гарантира, че техните 
интереси няма да се поставят на първо място. Регулирането на съдържанието и наказателното 
преследване на отговорните лица трябва да се осъществяват резултатно и бързо, така че да имат 
възпиращ ефект върху престъпниците. 
 
 

40. Препоръчваме ЕС да инвестира във висококачествени и иновативни цифрови инфраструктури 
(като 5G, които се разработват в Европа), за да се гарантира автономността на Европа и да се 
предотврати зависимостта от други държави или частни дружества. ЕС следва също така да 
обърне внимание на инвестициите в по-слабо развитите райони на ЕС. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като цифровата инфраструктура има жизненоважна роля за 
европейската икономика и за улесняване на всекидневния живот в Европа. Поради това Европа 
се нуждае от висококачествена цифрова инфраструктура. Ако е зависима от други, тя може да е 
уязвима от отрицателни влияния от страна на частни дружества или чужди държави. Поради 
това Европа следва да инвестира в цифрови инфраструктури, за да подобри своята автономност. 
Важно е също така да се гарантира цифровото приобщаване, като се гарантира, че по-слабо 
развитите в цифрово отношение райони ще получат инвестиции.  
 
 

41. Препоръчваме ЕС да насърчава образованието в областта на фалшивите новини, 
дезинформацията и онлайн безопасността в училищата в Европа. Това следва да се основава 
на примери за добри практики от целия ЕС. ЕС следва да създаде организация конкретно за 
насърчаване на тази дейност и да предоставя препоръки на образователните системи. Той 
следва също така да насърчава неформалното образование, както и иновативните и 
творчески техники на преподаване (напр. основани на участие игри). 
 
Даваме тази препоръка, тъй като включването на учебен материал за грамотност в областта на 
онлайн безопасността и цифровата безопасност (справяне с онлайн измами, невярна 
информация и др.) в училище е важно, за да се предоставят на всеки инструменти за защита от 
заплахи в интернет. Важно е да се насочи вниманието към по-младото поколение, тъй като то е 
силно изложено на онлайн заплахи. Училищата могат също така да обменят информация с 
родителите, за да насърчават добрите практики. Такъв курс на обучение може да се основава 
на примери за добри практики от цяла Европа (например от Финландия), като същевременно се 
адаптира към потребностите във всяка държава. 
 
 
Поднаправление 5.3 „Защита на данните“ 
 

42. Препоръчваме по-нататъшно ограничаване на злоупотребата с данни от страна на големи 
оператори с данни чрез по-добро прилагане на ОРЗД (Общия регламент относно защитата на 
данните) и създаване на по-стандартизирани механизми в целия ЕС, както и чрез гарантиране, 
че този регламент се спазва дори от неевропейските дружества, които извършват дейност в 
ЕС. Подобрението следва да се изразява в ясно и кратко поясняване на условията за 
използване, за да се избягва двусмислието, предоставяне на повече информация за това как 
и от кого ще се използват данните, като се избягва съгласието по подразбиране за повторно 
използване и препродажба на данни. Следва да се гарантира, че данните се заличават 
окончателно, когато това бъде поискано от гражданин. Също така следва да се подобри 
прилагането на последователно спазване на изискванията във връзка с профилирането на 
физическите лица въз основа на техните онлайн дейности. Предлагаме два вида санкции: 
глоба, пропорционална на оборота на дружеството, и ограничения на дейността на 
дружеството. 
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Даваме тази препоръка, тъй като понастоящем има много ограничена прозрачност за това какъв 
вид данни се събират, как се обработват и на кого се продават. Необходимо е допълнително да 
се ограничи злоупотребата с власт от страна на големи оператори с данни и да се гарантира, че 
даваното от гражданите съгласие за обработването на данните им е добре информирано. 
 

 
43. Препоръчваме създаването на независима общоевропейска агенция, която да даде ясно 

определение за поведението на вмешателство (напр. спам) и да създаде насоки и механизми 
за неучастие и оттегляне на данните от страна на гражданите, особено от трети страни. Тази 
агенция трябва да има пълномощия да идентифицира и санкционира извършителите на 
измами и организациите, които не спазват изискванията. Тя следва да работи за осигуряване 
на съответствие с регламентите на ЕС за субекти, установени извън ЕС, които извършват 
дейност в ЕС. Тя следва да бъде финансирана от институциите на ЕС и съставът ѝ да включва 
смесен съвет от независими органи (т.е. експерти от университети и представителни 
професионални организации). Тя следва да има ротационно председателство. Предлагаме 
два вида санкции: глоба, пропорционална на оборота на дружествата, и ограничения на 
дейността им. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като няма централна агенция със силни пълномощия, която да 
може да помага на гражданите, особено когато имат проблем и нужда от помощ, консултации 
или подкрепа. Няма ясни и задължителни правила, които дружествата да спазват, а санкциите 
или не се прилагат, или са пренебрежимо малки за дружествата.  
 
 

44. Препоръчваме да се създаде система на ЕС за сертифициране, която да се основава на 
спазването на ОРЗД (Общия регламент относно защитата на данните) по прозрачен начин и 
да гарантира, че информацията относно защитата на данните се представя по достъпен, ясен 
и опростен начин. Този сертификат следва да бъде задължителен и видим на уебсайтовете и 
платформите. Той следва да се издава от независим сертифициращ орган на европейско 
равнище, съществуващ или специално създаден за целта, който не е обвързан с националните 
правителства или частния сектор. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като понастоящем липсва или има слаба прозрачност относно това 
доколко данните са защитени от всяко дружество и потребителите/клиентите не могат да 
направят информиран избор. 
 
 

45. Препоръчваме по-добро разясняване на ОРЗД (Общия регламент относно защитата на 
данните) и подобряване на обмена на информация във връзка с него чрез създаване на 
стандартен текст относно съответствието, в който да се използва обикновен и ясен език, 
разбираем за всеки. Този текст следва да представлява основно послание и/или основни 
принципи. Процесът на предоставяне на съгласие следва да бъде по-видим (например като 
софтуерно приложение, което иска изрично разрешение за достъп по телефона). Това следва 
да се придружава от информационна кампания (включително по телевизията) и 
последователно предоставяне на задължителни курсове (поне за лицата, които работят с 
данни) и съвети на нуждаещите се от помощ. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като понастоящем езикът на ОРЗД е твърде неясен и технически, 
обемът на информацията е огромен и не е достъпен за всички. Също така обменът на 
информация не е еднакъв в различните държави и често изключва различни групи, предимно 
възрастните хора и граждани, които не ползват цифрови технологии. 
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Поднаправление 5.4 „Безвредна цифровизация“ 
 

46. Препоръчваме на ЕС да реши проблема с фалшивите новини по два начина: 
● Законодателство за дружествата в областта на социалните медии да прилагат 

алгоритми за машинно обучение, които могат да акцентират върху надеждността на 
информацията в социалните и новите медии, като предоставят на потребителя 
източници на проверена информация. Препоръчваме алгоритмите да бъдат 
контролирани от експерти, за да се гарантира тяхното правилно функциониране; 

● Създаването на цифрова платформа, която оценява информацията от традиционните 
медии (напр. телевизия, печатни издания, радио) независимо от политически и 
икономически интереси и информира гражданите за качеството на новините, без да 
прилага каквато и да било цензура. Платформата следва да бъде отворена за 
обществен контрол и да се придържа към най-високите стандарти за прозрачност, а 
ЕС следва да гарантира, че предназначеното за нея финансиране се използва за 
предвидените цели. 

 
Даваме тази препоръка, тъй като трябва да се вземат предвид различните видове медии и 
считаме, че санкциите или премахването на съдържание биха могли да доведат до цензура и 
нарушаване на свободата на изразяване и свободата на печата. Препоръчваме експерти да 
проверяват и наблюдават правилното функциониране на алгоритъма, за да бъде гарантирано, 
че работи правилно. И накрая, препоръчваме платформата да бъде аполитична и независима, 
за да се гарантира прозрачност и свободата на изразяване. Освен това, тъй като е невъзможно 
напълно да се премахнат фалшивите новини, предоставянето на такива инструменти на 
гражданите ще спомогне за намаляване на въздействието им в Европа. 
 
 

47. Препоръчваме ЕС да предприеме различни действия, за да гарантира безвредното 
използване на интернет: 

● На първо място, ЕС трябва да се справи с липсата на инфраструктури и устройства, 
което възпрепятства достъпа на гражданите до интернет.  

● На второ място препоръчваме също така ЕС да насърчава държавите членки да 
провеждат обучение относно интернет и свързаните с него рискове за всички 
възрастови групи. Това може да се постигне чрез въвеждане на учебни часове в 
училищата за деца и младежи и чрез създаване на различни програми и учебни 
програми за достигане до навършилите пълнолетие и по-възрастни граждани. 
Съдържанието на такива курсове на обучение следва да се определя на европейско 
равнище от група независими експерти.  

● И накрая, настояваме ЕС да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, 
че възрастните хора няма да бъдат изключени при цифровизацията на обществото, 
като гарантира, че основните услуги могат да бъдат достъпни и лично.  

● ЕС следва да гарантира, че специално предназначеното финансиране се използва от 
държавите членки за предвидените цели. 

 
 
Даваме тази препоръка, тъй като на някои места в Европа липсва инфраструктура и хардуер 
(напр. устройства) и трябва да се осигури връзка преди обучението за гражданите, тъй като 
знаем, че има определени райони и групи, при които има ограничения по отношение на достъпа 
до интернет. Препоръчваме учебни часове, за да се помогне на децата да придобият цифрова 
грамотност, да се включат други програми в помощ на по-възрастните поколения в тази цифрова 
трансформация и да се предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че правата на 
възрастните хора няма да бъдат отслабени от цифровата трансформация. 
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Европейски граждански панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и спорт/Цифрова трансформация“ 

48. Препоръчваме Европейският съюз да насърчава образованието на гражданите във всяка 
държава членка с цел подобряване на уменията за критично мислене, скептицизъм и 
проверка на фактите, за да се научат как да правят независима преценка дали дадена 
информация е надеждна или не. Това следва да се прилага в основното образование като 
конкретен учебен час и да се предлага и на други обществени места за граждани от всички 
възрасти, които желаят да се възползват от такова обучение. ЕС следва да гарантира, че 
специално предназначеното финансиране се използва от държавите членки за предвидените 
цели. 
 
Даваме тази препоръка, защото считаме, че е невъзможно напълно да се премахнат фалшивите 
новини, така че това обучение ще помогне на гражданите да ги разпознават сами. По този начин 
ще бъде намалено въздействието на фалшивите новини върху обществото и върху самите 
граждани. Това също така би дало на физическите лица по-голяма роля за набавянето на 
надеждна информация, отколкото ако са зависими от институциите.  
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Европейски граждански панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и спорт/Цифрова трансформация“ 

Приложение I: Как се изготвят препоръките? 

A. Обзор на сесия 3  
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Б. Схема за изготвяне на препоръките  
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В. Подробен процес на изготвяне на препоръките 

петък, 25.2.2022 г. 

Пленарно заседание 1 

- Цел: Повторно събиране на панела и подготовка за сесия 3 
- Приветствие; Даване на думата на гражданите; Актуална информация за 

платформата; Дневен ред за събота и неделя; Въведение в методиката за сесията 

Открит форум 1 

- Цел: Подреждане по важност на насоките 
- Прочитане на насоките и неформално обсъждане в пленарно заседание и в 

пленарното фоайе (без осигурен превод); подреждане по важност на насоките 
със стикери; Всеки гражданин получи петдесет стикера (десет розови за 
направление 1, десет оранжеви за направление 2, десет зелени за направление 
3, десет сини за направление 4 и десет червени за направление 5) и пристъпи 
към подреждане по важност на до десет насоки от всяко направление.  
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Работа на подгрупа 1 

- Цел: Начало на превръщането на насоките в препоръки 

събота, 26.2.2022 г. 

Работа на подгрупа 2 

- Цел 1: Превръщане на насоките в препоръки 
- Следва се същата методика, както при работата на подгрупа 1. 

- Цел 2: Предоставяне/получаване на обратна информация на/от другите подгрупи от 
същото направление. 

- Цел 3: Предоставяне/получаване на обратна информация на/от другите подгрупи от 
други направления. 

- Продължава прилагането на същата методика. 
- Цел 4: Финализиране на препоръките 

- В тази последна фаза беше направен опит за интегриране на обратната 
информация от другите подгрупи и от проверката на фактите. Подгрупите 
финализираха своите препоръки. 

неделя, 27.2.2022 г. 

Открит форум 2 

- Цел: Работа по ключовите послания за пленарното заседание на конференцията 
- Групата от 20 представители от панела на пленарното заседание на 

конференцията работи и между сесиите, за да изготви ключовите послания. За 
да постигнат това, те проведоха събеседвания с другите участници, за да се 
опитат да формулират тези послания и да могат да съобщят констатациите на 
панела по несложен начин. Ключовите послания следва да отразяват 
препоръките и техните обосновки. 

Пленарно заседание 2 

- Цел: Гласуване на препоръките 

Инструкции, дадени на участниците: 

 

1. Натиснете бутон на таблета 

 

2. Сканирайте QR код, за да 

получите достъп до връзката 

към формуляра с препоръките 

от направлението 

 

3. Проверете личния си 

идентификационен номер 

(ПИН), който е зад таблета 
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4. Въведете ПИН-а във 

формуляра 

 

 

5. Гласувайте с палец нагоре 

или надолу за всяка от 

препоръките във всяко 

направление и изпратете 

 
 
 
 
 
 
6. Препоръките със 70 % или 
повече „палец нагоре“ от 
подадените гласове се 
приемат. 
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Приложение II: Принос на експертите и проверителите на факти за процеса на проверка на 

фактите 

Приносът на експертите и проверителите на факти беше координиран от т.нар. „Център за 
знания и информация — ЦЗИ“, в състава на който влизат членове на общия секретариат и 
групата за обсъждане. Всеки път, когато участниците, модераторите, наблюдателите или 
присъстващите експерти установяваха необходимост от изясняване на фактите, това се 
съобщаваше на ЦЗИ, който пренасочваше въпроса към съответния експерт и/или проверител на 
факти. 

Редица експерти на място и онлайн проследиха обсъжданията на подгрупите, за да могат да 
започнат проверка на фактите. Освен това експерти от трите институции бяха на разположение, 
за да отговарят на въпроси във връзка с проверката на фактите в съответните им области на 
експертиза, по-специално по отношение на съществуващите регулаторни и други инструменти 
на политиката.  

Експертите и проверителите на факти бяха помолени да отговорят с много кратко забавяне, като 
върнат възможно най-ясен текст, който да може да бъде предаден от модератора на 
участниците след одобрение от ЦЗИ. На разположение бяха посочените по-долу експерти, като 
не всички получиха въпроси, а някои можеха да дадат своя принос в различни направления.  

Списък на експертите на място и онлайн: 

Експерти по направление 1: Работа в Европа 

● Barbara Gerstenberger, ръководител на звено „Трудов живот“, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini,временно изпълняващ длъжността „Ръководител на звено 
„Социални политики““, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (също и в направление 5) асистент, Център за изследвания в 
областта на европейската интеграция (EIF), Виенски университет 

● Leonie Westhoff, асоцииран изследовател, Център за европейски политически 
изследвания (CEPS) 

Експерти по направление 2: Икономика за бъдещето 

● Daniel Gros, член на управителния съвет и водещ сътрудник в Центъра за европейски 
политически изследвания(CEPS) 

● Allesandro Giovannini, ръководител на екип и икономист в главна дирекция 
„Международни и европейски отношения“ на Европейската централна банка 

● Gianluca Sgueo (също и в направление 5), старши сътрудник и доцент в Брюкселското 
училище по управление (BsoG) 

Експерти по направление 3: Справедливо общество 

● John Hurley, изпълняващ длъжността „Ръководител на звено „Заетост““, Eurofound 

● Nicolas Defaye, служител по политиките, Европейска федерация за трудова заетост в 
семейството и домашна грижа 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
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● Paul Ginnell, директор на Европейската мрежа за борба с бедността (EAPN), Ирландия 

● Elizabeth Gosme, директор, COFACE Families Europe (Конфедерация на семейните 
организации в Европейския съюз) 

Експерти по направление 4: Учене в Европа 

● Jimmy Jamar, генерален секретар, Europa Nostra 

● Charis Hughes, старши служител „Комуникации и изследвания на въздействието“, 
Léargas (ирландската национална агенция по програма „Еразъм +“) 

● Jemma Lee, старши служител „Подпомагане и развитие“, Léargas (ирландската 
национална агенция по програма „Еразъм +“) 

● Amélia Veiga, асистент, университет на Порто 

● Andrea Lapegna, координатор „Комуникации и кампании“, Платформа за учене през 
целия живот (LLP) 

● Altheo Valentini, председател на управителния съвет на „All Digital“ 

● Giuseppina Tucci, генерален секретар на Организационното бюро на съюзите на 
европейските ученици (OBESSU) 

● Selina McCoy, доцент по научни изследвания в Института за икономически и социални 
изследвания (ESRI) и доцент в Тринити колеж, Дъблин 

● Gabriela Martinez Sainz, сътрудник на Ad Astra и асистент, Университетски колеж, Дъблин 

Експерти по направление 5: Етична и безопасна цифрова трансформация 

● Rosanna Fanni, асоцииран изследовател и координатор на цифровия форум, Център за 
европейски политически изследвания (CEPS) 

● Bart Preneel, ръководител на група „Компютърна сигурност и промишлена 
криптография“, KU Льовен 

● Vasiliki Artinoupoulou, професор по криминология, Факултет по социология на 
Университета по социални и политически науки „Panteion“, Атина  

 

  

https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Приложение III: Други препоръки, които бяха разгледани от панела и не бяха приети 
 

Направление 3: Справедливо общество 
 
Поднаправление 3.2 „Равни права“ 
 
Препоръчваме ЕС да създаде механизъм за гарантиране на наблюдението и прилагането на 
правата на малцинствата (напр. портал или служба, където хората могат да подават жалби).  
 
Даваме тази препоръка, защото считаме, че всеки може да изразява своето мнение и има право 
да търси и получава помощ. Такава служба е необходима, за да се намали напрежението между 
малцинствата и мнозинството. 
 
 
Поднаправление 3.3 „Справедливост“/Поднаправление 3.4 „Достъп до спорт“ 
 
Препоръчваме ЕС да повиши осведомеността за физическата активност чрез „ролеви модели“ 
— публични фигури (напр. изявите на Парламента следва да показват някаква форма на 
физическа активност или жест в продължение на няколко секунди, например протягане, 
ходене по време на говорене или скачане). 
 
Даваме тази препоръка, тъй като ангажирането на публични фигури с физическа активност ще 
повиши осведомеността. 
 

 
Направление 5: Етична и безопасна цифрова трансформация 
 
Поднаправление 5.3 „Защита на данните“ 
 

Препоръчваме да се създаде интернет идентификационен номер, в който да се съхраняват 
лични и чувствителни данни, но да се предоставят само на органите и полицията. Онлайн 
платформи и продавачи ще използват онлайн код, свързан с интернет идентификационния 
номер, и данните, които са от значение за конкретната дейност. Настройката по подразбиране 
за споделяне на данните чрез този идентификационен номер следва да бъде „несъгласие“. 
Данните следва да се предоставят само на пряко засегнатите страни, но не и на 3-та страна. 
Ако данните се предоставят на 3-та страна, гражданинът следва да може лесно да изрази 
несъгласие. Данните следва да бъдат достъпни само за ограничен период от време или за 
конкретна трансакция. Разрешението за използване на данните следва да има срок на 
валидност или ясно определение за това какви действия може да предприеме дадено 
дружество с тези данни. 
 
Даваме тази препоръка, тъй като в момента дружествата могат да събират всякакви данни, 
включително лични и чувствителни данни, и могат да ги използват за много цели, без да 
разкриват как и защо точно. По този начин участниците получават повече информация, 
отколкото действително им е необходима, за да ни предоставят услуги, и след това могат да 
препродават или използват повторно други данни без нашето съгласие. В същото време така ще 
се гарантира отчетност на потребителите на интернет, като същевременно се запази 
относителната им анонимност.  
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Приложение IV: Групиране на насоки 
 
Направление 1: Работа в Европа 

 

Подгрупа 01 (1.1. Пазар на труда) 

1. 1.1.1.1: Проактивна икономическа политика на ЕС за по-добър контрол на 

глобализацията. 

2. 1.1.1.2: Следва да се приеме „Magna Carta“, която да урежда всички основни теми в 

областта на труда. 

3. 1.1.1.3: Прилагането на национално равнище на регламентите на ЕС е проблем. 

4. 1.1.2.2: Предприемаческата свобода не трябва да се ограничава твърде много. 

5. 1.1.2.4: Право на работно място за всеки. 

6. Групиране (3 насоки) 1.1.2.1: Следва да има хармонизиране на правата и условията на 

труд на работещите. 1.3.1.4: Опит да бъдат запазени европейските, по-високи 

стандарти за качество в организацията на труда и правата на работниците. 1.3.1.7: 

Осъществяване на по-тясна координация на политиките в областта на труда между 

европейските държави.  

7. 3.2.3.2: Препоръчваме ЕС да създаде институция за наблюдение на условията на труд 

във всички държави членки. 

8. 1.1.3.1: Подкрепа за създаването на профсъюзи. 

9. Групиране (4 насоки) [1.1.4: Равновесие между професионалния и личния живот] 

1.1.4.2: Грижите (за деца, възрастни хора) трябва да бъдат подобрени, за да се даде 

възможност за по-добро равновесие между професионалния и личния живот. 1.1.4.5: 

Не трябва да се пренебрегват различните форми на семейство. Това важи и за 

семействата, които се грижат за хора с увреждания. 1.1.4.1: Необходимо е да се 

преодолеят разликите между публичния и частния сектор. 1.1.4.4: Неотложна 

необходимост от прилагане на насоките на ЕС в националното право. 

10. Групиране (2 насоки) [5.1.3: План за действие на ЕС относно социалните права] 

1.1.5.1: Планът за действие следва да стане правно обвързващ, така че националните 

правителства да бъдат задължени да го прилагат. 1.1.5.2: Повече информация за 

гражданите относно тези решения.  

11. Групиране (3 насоки) 1.1.2.3: ЕС следва да установи европейска минимална заплата— 

3.2.3.1: Препоръчваме ЕС да премине към приемане на общоевропейска минимална 

работна заплата. 1.1.7.3: Преди да въведе безусловен основен доход, ЕС трябва да 

установи минимална работна заплата 

12. 3.2.5.4: Препоръчваме ЕС да се съсредоточи върху установяването на стандартно 

работно време на седмица (по-кратко и уеднаквено), за да се гарантира по-добро и 

равно третиране на европейските граждани и техните семейства. 

 

Подгрупа 06 (1.2. Младеж и заетост) 

13. 1.2.1.1: Предлагаме да се даде възможност на учениците от средните училища да 

придобият опит в най-различна работна среда и/или в социални проекти, така че да 

получат представа за пазара на труда. Предлагаме на по-късен етап от обучението това 

да бъде по-целенасочено в зависимост от техния интерес и обучение. По този начин те 
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осъзнават значението на отговорността, придобиват представа с какво биха искали да 

се занимават и се научават да уважават различните професии. 

14. Групиране (4 насоки) 1.2.1.2: Предлагаме предприятията и организациите да бъдат 

стимулирани да предлагат стажове, като им се предоставят данъчни и/или други 

облекчения. 1.2.5.1: Местните училища, власти, организации и предприятия в 

отдалечените райони трябва да работят в тясно сътрудничество, за да осъзнаят, че тези 

стажове са също и ефективни. 3.3.4.1: Насърчаване на достъпа до първата работа и 

стажовете в областта на професионалното и висшето образование. 1.3.3.6: Създаване 

на програми за доближаване на младите хора до предприятията. 

15.  1.2.3.1: Образованието трябва да бъде по-добре съобразено с променящите се нужди 

на пазара на труда. Следователно учителите трябва да придобият по-добро разбиране 

за тези нужди. Предлагаме да се организират редовни консултации между политиката, 

образованието и бизнеса за определяне на потребностите. 

16. Групиране (3 насоки) [1.2.2: Загубата на нецифрови умения и социални 

компетентности, необходими на пазара на труда.] 1.2.2.1: Социалните 

компетентности са: да се научим да общуваме помежду си, да се изслушваме, да 

бъдем толерантни, да насърчаваме диалога, да отстояваме позициите си, да постигаме 

разбирателство, да уважаваме и зачитаме другите. 1.2.2.2: Обучение на обучители: 

Учителите трябва първо да са запознати с тези социални умения и да бъдат обучени да 

насочват младите хора в тази област. Обучаване на обучител. 1.2.2.4: Младите хора 

трябва да бъдат насърчавани да бъдат независими в обществото. Ето защо те трябва да 

бъдат поощрявани да се самообучават непрекъснато, да изграждат критично мислене 

и да запазват любознателността си. С внимание към различните слоеве на обществото. 

17. 1.2.2.3: Изучаването на класическата литература и етиката трябва да бъде върнато в 

държавите, в които е отпаднало. 

18. Групиране (3 насоки) 1.2.3.2: Взаимното признаване на дипломите и стандартизацията 

на обучението в ЕС следва да бъдат по-добре хармонизирани. 3.3.3.2: Валидиране на 

академичните степени на ЕС във всички държави от ЕС. 2.1.2.2: Препоръчваме 

професионалните квалификации (като например лицензите) да бъдат напълно 

прехвърляеми и признати във всички държави — членки на ЕС. 

19. Групиране (3 насоки) [1.4.2: Какви поуки за бъдещето можем да извлечем по 

отношение на пропуснатите обучения, стажове и достъп до пазара на труда в 

резултат на кризата с COVID-19, което оказа най-голямо въздействие върху 

младите хора и най-слабите в обществото.] 1.2.4.1: Предложение за възобновяване 

на програми които бяха въведени още преди пандемията: За съжаление, някои от 

препратките към тези програми, които са на разположение на уебсайта на ЕС, вече не 

са актуални. Европа следва да осигури и програми за деца на възраст под 18 години. 

1.2.4.2: ЕС следва да провежда по-добра информационна кампания за различните 

програми за възстановяване от пандемията, напр. програмата ALMA. 1.2.4.3: Заради 

пандемията възможностите за мобилност на младите хора с цел работа в други 

държави членки са по-ограничени. Ето защо, за да насърчим този обмен, трябва да 

ускорим цифровите програми 

20. 1.2.4.4: Трудностите за студентите, които трябва да удължат обучението си, тъй като не 

са могли да си осигурят стаж, следва да бъдат сведени до минимум. Такива са 
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например: разходите, възобновяването на обучението и забавянето в достъпа до 

пазара на труда.  

21. 1.2.4.5: Правителствата трябва да могат да реагират по-бързо и по-гъвкаво при 

възникване на спешни обстоятелства, например кризи. Предлагаме да се извлекат 

поуки и да се разработят нови сценарии с цел по-голяма гъвкавост при следващата 

спешна ситуация. (по отношение на работата, образованието,...)  

 

Подгрупа 15 (1.3. Цифровизация на работното място) 

22. Групиране (5 насоки) 1.3.1.1: Да се полагат усилия за запазване на работните места в 

Европа. 1.3.1.2: Да се създадат стимули и проектозакони, които спомагат за 

запазването на работните места в ЕС/европейските държави въз основа на 

европейското признато качество. 1.3.1.5: Европейските предприятия да се насърчават 

да поемат по-голяма социална отговорност, като същевременно запазват седалищата 

си в Европа. 1.3.1.8: Измерване на броя работни места, които могат да бъдат 

преместени всяка година в държави извън Европа. 1.3.1.6: Данъчно облагане на 

делокализацията като крайна мярка. 

23. 1.3.1.3: Да се полагат усилия за постигане на сравними нива на заплатите между 

държавите производителки на международно равнище. 

24. Групиране (5 насоки) 1.3.2.1: Хармонизиране на регулирането на гъвкавата и 

самостоятелна работа на европейско равнище и проверка на спазването. 1.3.2.8: 

Хармонизиране на регулирането на гъвкавата и самостоятелна работа на европейско 

равнище и проверка на спазването му на работното място. 1.3.2.5: Хармонизиране на 

гъвкавата и самостоятелна работа на европейско равнище чрез осигуряване на работно 

време, присъствие, почивка (право на откъсване от работната среда) и проверка на 

спазването на разпоредбите. 1.3.2.6: Хармонизиране и проверка за присъствие дори в 

празнични периоди при извънредни ситуации. 1.3.2.7: Хармонизиране на 

разпоредбите за гъвкавата и самостоятелна работа на европейско равнище и полагане 

на усилия да се избегне изключването на гъвкаво и самостоятелно работещите от 

социалния живот. 

25. Групиране (3 насоки) 1.3.2.2: Предоставяне на правомощия на служителите за вземане 

на решения във връзка с организацията на работа от дома (напр. семейства с деца). 

1.3.2.4: Изготвяне на договори с ясни и стандартизирани условия, в които се посочва 

кои задачи трябва да се изпълняват от дома и кои не. 4.2.3.1: Препоръчваме да се 

насърчава провеждането на кръгли маси с училища, предприятия, политици, здравни 

отдели, психолози, социолози и да се регламентират онлайн образованието и онлайн 

работата чрез закон. 

26. 1.3.2.3: Намаляване на работното време и повишаване на неговата ефективност чрез 

технологиите.  

27. 1.3.3.7: Създаване на нови работни места в управлението на платформи. 

28. Групиране (4 насоки) 1.3.3.8: Създаване на цифрови платформи за обмен за 

пенсионери. — 1.3.3.9: Насърчаване на цифровизацията за преквалификация на 

работниците (т.е. при майчинство). 1.3.3.10: Обогатяване на платформите за цифрово 

обучение с различно съдържание в различни области на познанието. 1.3.3.11: 

Създаване на различни по теми платформи и улесняване на използването им. 
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Направление 2: Икономика за бъдещето 

 

Подгрупа 02 (2.1. Иновации и конкурентоспособност на Европа) 

29. 2.1.1.1: Препоръчваме ЕС да инвестира в научни изследвания и иновации за 

разработване на нови материали и ресурси или на такива с най-малък отпечатък върху 

околната среда.  

30. Групиране (5 насоки): [2.2.1: Нашите производствени методи са твърде 

замърсяващи. Как да променим производствените си техники, за да ги направим по-

екологосъобразни?] 2.2.1.4: Да се разработят мерки с незабавно въздействие в 

краткосрочен план. 2.2.1.1: Предлагаме нова уредба за производствените техники (за 

жизнения цикъл на продуктите, емисиите на парникови газове, адаптирането към 

пределите на живата система), включително субсидии за насърчаване на 

предприятията, които желаят да разработят екологосъобразни техники. 2.1.1.4: 

Препоръчваме да се осигури по-голяма подкрепа за дружествата, които инвестират в 

намаляване на въздействието, което техният производствен процес оказва върху 

околната среда, както и да се инвестира в разработването на продукти с по-малко 

последици за околната среда. 2.2.1.5: Да се насърчава икономиката на рециклирането, 

също в промишлеността и енергетиката. 2.2.2.4 Препоръчваме действия за 

рециклиране на енергия. 

 

31. Групиране (4 насоки): 2.1.4.1: Препоръчваме ЕС да насочи повече усилия към 

прилагането на резултатите от научните изследвания, така че те да не остават само на 

хартия. 

2.1.4.2: Препоръчваме резултатите от научните изследвания да се организират в 

публично достъпни, безплатни и централизирани бази данни. 2.1.5.1: Препоръчваме да 

има система, която позволява на учени, изследващи подобни явления, да обединяват 

ресурсите си. 2.1.5.2: Препоръчваме ЕС да задели средства за финансиране на 

конкретни области на научните изследвания. 

32. Групиране (5 насоки): 2.2.3.1: Да се увеличи делът на слънчевата енергия в 

производството на енергия в ЕС, включително чрез насърчаване на дребномащабното 

производство на енергия на индивидуално равнище. 2.2.3.2: Да се развива вятърната 

енергия и да се инвестира в нея. 2.2.3.3: Да се развива енергията от водород. 2.2.3.4: 

Да се използва морска вода за производство на електроенергия. 1.3.4.1: Да се 

насърчава производството на първична енергия от възобновяеми източници за 

захранване на цифрови устройства. 

33. Групиране (3 насоки): 2.2.4.1: Да се намали броят на посредниците между 

производството и потребителите. 2.1.1.3: Препоръчваме да се направи опит за 

скъсяване на веригите на доставки и да се разчита в по-малка степен на материали, 

внасяни от други части на света. Да се инвестира в местни ресурси. 1.3.4.11: Да се 

проучи възможността за извличане на суровини и за производство на цифрови 

устройства в Европа, с което да се затвори производствената верига. 

34. Групиране (2 насоки): 2.2.4.2: Парадигмата „предлагане и търсене“ трябва да се 

замени с парадигмата „потребности и ограничения“. Трябва да се излезе от 
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парадигмата на търсене на печалба като икономическа цел. 2.2.7.2: Да се излезе от 

парадигмата на растежа. 

35. 1.3.4.3: Да се създадат стимули за широко разпространено производство на енергия (от 

предприятия, домакинства)  

 

Подгрупа 07 (2.2. Устойчива икономика/2.3. Данъчно облагане) 

36. Групиране (5 насоки): 2.2.1.2: Предлагаме мерки за намаляване на отпадъците и 

следователно на въздействието на замърсяващите отрасли върху околната среда. По-

специално предлагаме предприятията да бъдат принудени да произвеждат по-

интелигентно (методи, етика, материали). 2.2.4.3: Да се създаде закон за 

пластмасовите опаковки с цел намаляването им. 2.4.2.1: Да се осигурят повече 

рециклируеми опаковки. 1.3.4.6: Да се анализира въздействието на отпадъците от 

цифрови продукти. 1.3.4.8: Да се въведе също проверка на съответствието с правната 

рамка относно отпадъците от цифрови устройства. 

37. Групиране (3 насоки): 2.4.6.5: Да се изготви законодателство, което да забранява на 

големите магазини да изхвърлят годна за консумация храна; тя да се насочва в полза 

на хората, които се нуждаят от нея. 2.4.6.1: Схеми, печеливши за всички (излишъците от 

супермаркетите да бъдат продавани на по-ниски цени на солидарни магазини за 

хранителни стоки, а след това на потребители с по-ниски доходи) с данъчни 

облекчения. 2.4.6.2: Планиране, разпространение и разпределение (). 

38. Групиране (3 насоки): 2.2.2.1: Да се насърчават програми за нулеви отпадъци и да се 

образоват потребителите. 2.2.4.4: Да се насърчават хората да възприемат по-отговорно 

поведение. 2.4.6.3: Да се цели промяна на потребителските навици и търсенето на 

продукти, които могат да се произвеждат по устойчив начин (по отношение на 

количеството)  

39. Групиране (5 насоки): 2.2.2.2: Подкрепа за повече рециклиране в Европа: По-

специално предлагаме да се развие рециклирането на технологични устройства като 

телефони, особено с промоции при покупки втора употреба. 2.1.1.2: Препоръчваме ЕС 

да се съсредоточи върху и да инвестира в начини за използване на съществуващите 

ресурси по най-ефективния начин (например чрез рециклиране). 2.5.5.1: Да се 

финансират работни и научноизследователски дейности за адаптиране на устройствата 

вместо подмяната им. 1.3.4.2: Да се инвестира в научни изследвания, в европейското 

производство и в рециклирането на устройства (батерии, други). 1.3.4.7: Да се 

стимулират гражданите да рециклират отпадъците от цифрови продукти. 

40. Групиране (2 насоки): 2.2.2.3: Трябва да се борим срещу планираното остаряване, 

включително чрез насърчаване на отговорното потребление, като избираме продукти с 

по-дълъг живот (технологии, облекло). 2.1.3.3: Препоръчваме да се предприемат 

действия срещу „планираното остаряване“. 

41. Групиране (2 насоки): 2.2.5.1: Да се регулира добивът на криптовалута. 1.3.4.12: Да се 

направи оценка на въздействието върху околната среда на криптовалутите, които 

изискват разхищение на енергия, която не е произведена по устойчив начин. 

42.  2.2.6.1: Да се определят цели за емисиите на парникови газове на регионално 

равнище. 
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43. Групиране (2 насоки): 2.2.8.1: Да се преосмисли транспортната инфраструктура с цел 

да се насърчи използването на обществен транспорт и екологосъобразната мобилност. 

1.3.4.4: Насърчаване на обществения транспорт.  

44. Групиране (2 насоки): 1.3.4.9: Да се анализира въздействието на добива на 

редкоземни метали върху околната среда. 1.3.4.10: Да се анализира въздействието на 

добива на редкоземни метали върху труда (по-специално детския труд). 

45. [2.3.1. Данъчното облагане не е социално справедливо: как да го направим по-

социално правилно?] 2.3.1.3: Препоръчваме въвеждането на нови данъци. 

46. [2.3.1: Данъчното облагане не е социално справедливо: как да го направим по-

социално правилно?] 2.3.1.1: Препоръчваме стандартизиране на европейската данъчна 

система.  

47. 2.3.1.2: По-добро образование по въпросите на данъчното облагане и по-добро 

информиране за начина, по който се използват данъците  

48. Групиране (5 насоки): 2.3.1.4: Да се използва данъчно облагане на незелените 

енергии, за да се променят моделите на производство и потребление и енергийният 

модел. 2.1.1.5: Препоръчваме данъчното облагане на вредните и неустойчивите за 

околната среда дружества да е по-високо от облагането на дружествата, които 

подхождат отговорно към околната среда. 2.3.1.5: Препоръчваме облагането с данък 

на криптовалутата. 2.3.1.6: Препоръчваме облагането с данък на горивата. 1.1.6.1: 

Освобождаване от данъци за местно отглеждани или произвеждани стоки. 

49. Групиране (6 насоки): 2.3.2.1: Препоръчваме прилагането на данъчни облекчения за 

нови предприятия с устойчиви методи. 2.3.2.2: Създаване на система за прогресивно 

облагане с данък за малките и средните предприятия въз основа на приходите от 

стопанска дейност. 2.3.2.3: По-изразена европейска помощ за създаването на нови 

предприятия. 1.1.6.2: По-добра защита на МСП. Служба на ЕС би могла да оказва 

подкрепа в това отношение, напр. с информация и правна помощ. 1.1.6.3: Създаване 

на по-добри стимули за рискови дейности. 1.1.6.4: Стартиращи предприятия в местната 

икономика: система за заеми с подкрепата на големите банки. Също подкрепа за 

правни консултации на местно равнище.  

50. 2.3.2.4: Легализиране на леките наркотици като напр. канабиса 

51. Групиране (4 насоки): 2.3.3.1: Да се уеднакви начинът, по който частните и публичните 

предприятия изпълняват социалната и екологичната си отговорност в цяла Европа. 

2.3.3.2: Наказателно данъчно облагане на дружествата, които не отговарят на тези 

стандарти. 2.3.3.3: Поощрения за дружествата, които отговарят на тези стандарти и 

предприемат устойчив преход. 2.3.2.5: Налагане на критерии за прозрачност на 

многонационалните дружества 

52.  Групиране (3 насоки): 2.3.4.1: Да се въведе конкретен данък с цел предотвратяване на 

преместването в полза на избягването на данъци. 2.3.4.2: Европейско данъчно 

облагане на големите международни дружества. 2.3.4.3: Европейско данъчно облагане 

на предприятията (чуждестранни), които не плащат данък на мястото на производство 

на стоката. 
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Подгрупа 08 (2.4. Селско стопанство/2.5. Цифрова инфраструктура) 

53. Групиране (2 насоки): 2.4.1.1: Да се санкционират по-нездравословните храни (чрез 

данъци). 2.4.1.2: Данъци върху „луксозните“ храни.  

54. 2.4.1.3: Оценката на продуктите следва да се основава на два критерия (здраве и 

екологична устойчивост). 

55. 2.4.1.4: Да се създадат социални и солидарни магазини за хранителни стоки, запазени 

за хората с ниски доходи. 

56. Групиране (4 насоки): 2.4.2.2: Да се създаде система за борба с измамите на 

европейско равнище. 2.4.2.3: Да се въведат санкции за продукти, които нямат етикет, 

отговарящ на изискванията. 2.4.2.4: Ясно да се посочват всички съставки в 

съдържанието по видим начин (особено алергени). 2.4.2.5: Да се използват наличните 

технологии за идентификация на производствената верига на храните (да има 

информация за произхода на всички суровини). Да се правят анализи от независими 

агенции на фуража за селскостопанските животни (създаване на система за 

мониторинг); За вносните продукти следва да важат същите изисквания за качество 

като за европейските продукти. 

57. 2.4.3.1: Да се разработват и насърчават устойчиви култури, без да се намалява делът на 

запазената необработваема земя (без ГМО). Прецизни техники, вертикални техники. 

58. Групиране (5 насоки): [2.4.4: Да се вземе предвид допълването в производството 

между държавите от Съюза и местния аспект] 2.4.4.1: Това ще изисква 

координация между земеделските стопани (избор на вид производство, количества и 

финансово отражение на направения избор). 2.4.4.2: Да се търси баланс между 

основаното на характеристики производство и местното производство. 2.4.4.3: Да не се 

отглежда всичко навсякъде; да се адаптира към местните условия. 2.4.4.4: 

Научноизследователска и развойна дейност за това какво може да се отглежда според 

района (климатичните условия). 2.4.4.5: Да се подпомагат местните производители 

чрез организиране на дистрибуторски методи (преки сделки между производителя и 

потребителите). 

59. Групиране [3 насоки]: 2.4.5.1: Да се засаждат цветя на други места за насърчаване на 

биологичното разнообразие. 2.4.5.3: Внедряване на системи за късно косене при 

поддръжката на обществените пространства (крайпътни пространства, малки зелени 

площи). Дивите ливади трябва да имат време да растат. 2.4.5.4: Да се засаждат 

растения, благоприятни за реколтата и насекомите, които защитават реколтата. Да се 

убедят земеделските стопани да използват тези техники. 

60.  2.4.5.2: Да се намали използването на пестициди чрез прецизни техники (напр. 

използване на дронове), особено при мащабно производство. 

61. Групиране [6 насоки]: 2.5.1.1: Да се въведе данък за интернет, подобно на данъка за 

телевизия, и държавата да принуждава операторите да предоставят интернет на 

потребителите. Нека държавата да плаща за услугата от данъчно финансиране. 2.5.1.2: 

Безплатен роуминг във всички европейски държави (достъп до интернет и телефонни 

обаждания на същата цена в друга държава от ЕС). 2.5.1.3: Подкрепа/финансова помощ 

за домакинства с ниски доходи. 2.5.1.4: Минимална услуга, базов пакет на възможно 

най-ниска цена. 2.5.1.5: Киберцентрове: Компютърни центрове като безплатна 

обществена услуга, достъпни за жителите на града (в автобуси, влакове, библиотеки и 
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т.н.). 1.3.3.4: Увеличаване на достъпа на хората до цифрови устройства, като всички 

деца трябва да имат равен достъп до цифровизация. 

62. 2.1.3.4: Препоръчваме ЕС да играе активна роля за предотвратяване на разрастването 

на монополите на телекомуникационните компании и монополите сред доставчиците 

на интернет услуги. 

63. Групиране (5 насоки): [2.5.3: Инфраструктури. Проблемът с достъпа до мрежите 

трябва да бъде разрешен преди проблема с разходите. Съществуват много 

неравенства] 2.5.3.1: Целта следва да бъде да няма „бели зони“. Трябва да няма зона 

без достъп до мрежата. 2.5.3.2: Да се насърчават операторите, които покриват всички 

територии (намаления на данъците, подпомагане). Дори получаването на концесия да 

се обвързва със задължение да бъде покрита цялата територия. С цел, която има 

конкретна дата. Да има краен срок за операторите да предоставят достъп до мрежата 

на цялата територия. Да се гарантира, че операторът, който държи линиите, не може 

да бъде операторът, който предоставя услугата. 2.5.3.3: Да се опростят и изяснят 

наличните оператори и услуги. 2.5.3.4: Да се използва пътната инфраструктура за 

добавяне на цифрови инфраструктури. 2.5.3.5: Да се приеме, че има зони без достъп. 

 

 

Направление 3: Справедливо общество 

 

Подгрупа 03 (3.1. Социална сигурност) 

64. 3.1.1.1: Препоръчваме да се осигури сътрудничество между държавите – членки на ЕС, 

за научните изследвания в областта на здравеопазването. Същевременно е 

необходимо да се гарантира комуникацията и оповестяването на напредъка в 

медицината на равнище ЕС.  

65. 3.1.1.2: Препоръчваме обща здравна и социална политика и заделяне на бюджет на 

равнище ЕС, за да се гарантират еднакви здравни и социалноосигурителни условия във 

всички държави членки и равни условия за лекарите. 

66. Групиране (2 насоки) 3.1.1.3: Да се разреши преместване на пациенти, за да бъдат 

лекувани в други държави, в които се предлага лечение – Да се осигури 

сътрудничество между държавите – членки на ЕС. 3.1.1.8: Препоръчваме да се помогне 

на болниците да се специализират, за да се ограничи транспортирането на пациенти до 

други държави. 

67. 3.1.1.4: Пълно покриване на разходите за лекарства, предписани от лекари, за 

социално слабите. 

68. 3.1.1.5: Препоръчваме на ЕС да разгледа въпроса за достоен край на живота: 

евтаназията. 

69. 3.1.1.6: Вземането на решение за живота на неродено дете да бъде общоевропейско 

право. 

70. 3.1.1.7: Препоръчваме на ЕС да изготви директива, с която на държавите членки се 

възлага да отпуснат определен бюджет за социални услуги. 

71. 3.1.1.9: Препоръчваме ЕС да осигури достъп до здравеопазване и социална сигурност 

за жертвите на домашно насилие. 

72. Групиране (3 насоки): [3.1.9: Психично здраве] 3.1.9.1: Важно е да съществуват 

програми за превенция. 3.1.9.2: Съкратено работно време и програми за съчетаване на 
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личния и професионалния живот. 3.1.9.3: Препоръчваме да се насърчават научните 

изследвания за проучване на влиянието на легализацията на марихуаната върху 

психичното здраве.  

73. Групиране (4 насоки) [3.1.3: Бездомни деца: дълга процедура на осиновяване в 

рамките на ЕС, децата растат в специализирани домове, по-бързо осиновяване от 

държави извън ЕС, невъзможност за хомосексуалните двойки да осиновяват деца] 

.3.1.3.1: Препоръчваме ЕС да осигури ускоряване на процедурите за осиновяване. 

3.1.3.2: Да се защитават правата на детето, да се гарантира, че то има достоен дом в 

обществото. 3.1.3.3: Уеднаквяване на законодателствата на държавите членки: Кога 

детето може да бъде осиновено? 3.1.3.4: Препоръчваме да се сравнят най-добрите 

практики от други страни (дори извън ЕС) за вдъхновение. 

74. Групиране (7 насоки): 3.1.3.5: Да се предоставя подкрепа за организации, които 

работят с млади хора и семейства (да им се предоставят повече ресурси и да им се 

помогне да упражняват по-добре дейността си). 3.1.5.1: Предлагаме ЕС да въведе 

механизми за подкрепа за увеличаване на раждаемостта. Европейският съюз следва да 

насърчава правото на хората да бъдат родители, да ги подкрепя в родителството – 

закрила на труда, подкрепа на родителите. 3.1.7.1: Предлагаме да се постави акцент 

върху социалната подкрепа за семействата като цяло: да се гарантира „социален 

буфер“, така че младите хора да могат да се включат в активния живот възможно най-

рано, а възрастните да могат да се пенсионират. Необходимо е също така да се окаже 

подкрепа на млади членове на семейството, които се грижат за по-възрастните 

членове на семейството и т.н. 3.1.7.2: Предлагаме да се осигури подкрепа за социално 

слабите млади семейства и информация за наличната подкрепа: подкрепа за 

образование и цифровата грамотност, учебни пособия, наличие на кръгове по 

интереси и образователни групи и т.н.; тази информация да присъства в медиите. 

3.1.7.3: Предлагаме да се предоставя подкрепа на жените в майчинство. 3.1.7.4: 

Предлагаме да се осигури финансова подкрепа за младите хора за жилищно 

настаняване (по-евтини заеми и т.н.). 3.3.2.1: Да се предоставя подкрепа за 

майчинството/бащинството (особено при младите хора). 

75. 3.1.4.1: Усилията да се насочат към защитата на психичното здраве на доставчиците на 

здравни грижи. 

76. Групиране (3 насоки): 3.1.5.2: Необходимо е да се гарантира устойчивостта на 

пенсионната система — предлагаме да се обмисли финансирането на пенсиите от 

множество източници. 3.1.5.3: Предлагаме пенсиите да бъдат обвързани с минималния 

доход. 3.1.5.4: Хармонизирана пенсионна система на европейско равнище за всички. 

77. 3.1.5.5: Препоръчваме финансово достъпни пенсионни домове и центрове за 

възрастни пациенти, които се нуждаят от специализирани грижи (например хора с 

болестта на Алцхаймер). 

78. Групиране (6 насоки): 3.1.7.5: Препоръчваме да се гарантира универсален доход и 

стандарт на живот. 3.1.7.6: Проблемът със социалното изключване на хората, които 

биха могли да бъдат активни в обществото: социално подпомагане на хора в 

неравностойно положение и болни. 1.1.7.4: Базовият доход трябва да бъде съчетан с 

регулиране на миграцията. 1.1.7.5: Базовият доход има смисъл като концепция и 

потенциал да осигури достоен живот. 1.1.7.1: Следва да има договор, който отчита 

различни аспекти. Европейският съюз следва да наблюдава спазването на 



 

  
Панел 1, сесия 3 - 39 

 

законодателството. 1.1.7.2: От основно значение е това да се приспособи към 

съответния национален контекст. 

 

Подгрупа 11 (3.2. Равни права) 

79. Групиране (6 насоки): 3.1.8.1: Регулиране на цените на наемите и продажните цени на 

жилищата. 3.1.8.2: Предлагаме да се подпомага жилищното настаняване в по-малки 

градове и села по-близо до големите градове, където има достъп до работа. 3.1.8.3: 

Предлагаме начин за насърчаване на отдаването под наем на жилища за социално 

настаняване, достъпни за младите хора (например субсидии за държавите членки за 

строителство или за подпомагане на наемите) – не за изграждане на социални жилища 

за закупуване, които трябва да бъдат построени, а по-скоро за социална подкрепа за 

наемите. 3.2.2.1: Препоръчваме ЕС да подкрепи създаването на държавни механизми 

за гарантиране на ипотечните кредити (за нови жилища) на равнището на държавите 

членки чрез Европейската централна банка. 3.2.2.2: Препоръчваме ЕС да подкрепи 

финансово достъпа до жилищно настаняване за най-нуждаещите се европейски 

граждани (напр. подкрепа за млади семейства, семейства с деца, възрастни хора, 

други категории уязвими граждани и др.). 3.2.2.3: Призоваваме Европейската комисия 

да препоръча на държавите членки да организират местни референдуми за 

максималните равнища на наемите. 

80. 3.2.1.1: Препоръчваме ЕС да създаде механизъм за гарантиране на наблюдението и 

прилагането на правата на малцинствата (напр. портал или служба, където хората 

могат да подават жалби). 

81.  3.2.5.1: Препоръчваме ЕС да предприеме стъпки, за да гарантира, че всички семейства, 

независимо от характеристиките на техните членове, се ползват с равни права във 

всички държави членки.  

82. Групиране (2 насоки): 3.2.5.2: Препоръчваме ЕС да подобри регламентирането и 

прилагането на минималния срок на родителския отпуск, така че всички граждани на 

ЕС да могат да се възползват в еднаква степен от него. 3.2.5.3: Препоръчваме ЕС да 

предприеме действия, за да гарантира уеднаквяване на мерките за подкрепа на 

семействата с деца във всички държави членки.  

83. 3.2.4.2: Препоръчваме ЕС да разработи учебна програма за равенството, която да бъде 

изучавана от учещи от всички държави членки в общи учебни часове (включително в 

онлайн формати). 

 

Подгрупа 12 (3.3. Справедливост/3.4. Достъп до спорт)  

84. Групиране (3 насоки): 1.1.4.3: Все още съществува голямо неравенство между жените и 

мъжете. 1.1.5.4: Равни възможности за всички (независимо от пола, сексуалната 

ориентация, вероизповеданието, увреждания,...). 1.1.5.3: Равенството между половете 

трябва да бъде насърчавано. Това се отнася и за равното заплащане. От съществено 

значение е прозрачността в заплащането.  

85. Групиране (2 насоки): 3.3.1.1: Да се насърчава справедливото заплащане (като се 

взема предвид и преместването в чужда държава на предприятия в рамките на ЕС). 

3.3.1.2: Намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете. 
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86. Групиране (2 насоки): 3.3.3.1: Насърчаване на равнопоставеността, включително 

между половете, в образованието. 3.3.3.3: Равнопоставеност по отношение на достъпа 

до качествено и съпоставимо образование в различните държави. 

87. Групиране (5 насоки): 3.4.1.1: Намаляване на социалните различия и 

неравнопоставеността между половете по отношение на достъпа до спорт и 

физическата активност. Насърчаване на физическата активност в ежедневието. 3.4.1.2: 

Осъзнаване на значението на физическата активност. Гарантиране, че публичните 

институции предлагат качествени и разнообрази спортни услуги. ЕС: Създаване на 

насоки за държавите с тази цел. 3.4.1.3: Интегриране на спорта и физическата 

активност в националното здравеопазване (физическо и психично здраве). 3.4.1.4: 

Многообразие на спорта с цел развиване на различни способности. 3.1.9.4: 

Насърчаване на здравословен начин на живот. 

88. 3.4.1.5: Търсене на изобретателни начини за свързване на технологичните средства за 

свободното време и физическата активност (приложения, които дават възможност за 

събиране на различни хора, които да практикуват спорт на живо или онлайн). 

 

 

Направление 4: Учене в Европа 

 

Подгрупа 04 (4.1. Европейска идентичност/4.2. Цифрово образование) 

89. Групиране (2 насоки) 4.1.1.2: Препоръчваме засилване на чувството за принадлежност 

чрез повече информация за европейските институции и държавите членки. 1.3.3.3: 

Укрепване на идентичността и европейската култура чрез цифрови платформи. 

90. 4.1.1.3: Препоръчваме повече възможности за участие, например чрез граждански 

форуми. 

91. Групиране (2 насоки): 4.1.2.3: Препоръчваме повече цифровизация в класните стаи 

(напр. транснационални учебни часове, обединени във виртуално пространство). 

4.1.3.1: Препоръчваме съществуващите програми (конкурси, турнири) да станат по-

европейски. 

92. Групиране (2 насоки): 4.1.4.1: Препоръчваме да се насърчава многоезичието от най-

ранна възраст. 1.3.3.5: Създаване на платформи, подпомагащи изучаването на чужди 

езици, с цел свързване на младите хора на европейско равнище. 

93. Групиране (2 насоки): 4.1.5.1: Препоръчваме във всички държави членки да се въведе 

общ европейски предмет (история, политика, гражданско образование). 4.1.1.4: 

Препоръчваме примери за съвместен успех (напр. в борбата с пандемиите, 

постигането на мир)и ползите от досегашните постижения на ЕС да бъдат 

популяризирани под формата на образователни материали в училищата. 

94. 5.4.1.4: Да се проучи дали инфраструктурата, необходима за цифрово образование, е 

на сходно равнище във всички държави членки (дали всички училища имат компютри, 

оптична връзка и др.). 

95. Групиране (2 насоки): 4.2.2.1: Препоръчваме ЕС да популяризира материали и 

обучение за всички граждани, особено за онези, които не притежават ИТ умения. 

5.1.4.1: Преподаване как да се използват цифровите инструменти в училище, но също 

така ангажиране на медиите по тези въпроси, тъй като те играят важна роля за 

цифровата осведоменост. 



 

  
Панел 1, сесия 3 - 41 

 

96. Групиране (3 насоки): 1.3.3.1: Създаване на обща рамка от курсове за обучение на 

европейско равнище чрез цифрови платформи. 5.3.3.4: Установяване на всеобщо 

базово равнище за минималната цифрова грамотност. 5.3.6.2 Създаване на 

сравнителна информация за ЕС и увеличаване на достъпа до технологии чрез 

образователни програми/институции. 

97. Групиране (7 насоки): [5.1.1: Предотвратяване на отрицателното въздействие на 

цифровия свят] 

4.2.4.1: Препоръчваме повишаване на осведомеността на младите хора за опасностите 

посредством ИТ обучение и стажове под формата на учебен предмет. 5.1.1.1: В 

училище трябва да се интегрира метод на преподаване, основан на цифрови 

инструменти. 5.1.1.2: Съществува необходимост от образование в училищата на 

европейско равнище относно цифровите инструменти и свързаните с тях въпроси. 

5.1.2.1: Нуждаем се от по-ясен и по-конкретизиран метод на преподаване, за да 

образоваме хората относно използването на интернет (вж. проблем 1 относно 

образованието). Препоръчваме курсове по етика относно използването на интернет. 

5.3.3.2: Специфична учебна програма за по-младите поколения (в училищата и у дома). 

5.1.4.1: Преподаване как да се използват цифровите инструменти в училище, но също 

така ангажиране на медиите по тези въпроси, тъй като те играят важна роля за 

цифровата осведоменост. 5.4.1.3: Създаване на съвместни пространства за обучение на 

непълнолетни лица и техните семейства в училищата, така че те да се учат заедно. 

98. 4.2.4.2: Препоръчваме иновациите да се превърнат в част от цифровото образование и 

да се насърчават в по-голяма степен. 

99. Групиране (8 насоки): 5.3.3.1: Специално пригодени класове за по-възрастни граждани 

и предоставяне на услуги за оказване на помощ. 5.3.3.3: Подкрепа на потребителите на 

технологии, които са израсли без тези технологии, при придобиването на актуални 

знания за използването им. 5.3.3.5: ЕС следва да подкрепя образователни 

(междупоколенчески) програми, при които младите хора обучават по-възрастните как 

да работят в цифрова сфера. 2.5.2.1: Инициатива за кампания за повишаване на 

осведомеността и информиране, обучение за развиване на техните умения и 

компетентности. 5.4.1.2: Организация/институция, която обучава по-възрастните хора в 

безвредно използване на интернет. 2.5.2.2: Взаимна подкрепа като един вид 

упълномощаване за представител на лице, което може да извършва административни 

дейности в интернет от името на друго лице. 2.5.2.3: Компютърните инструменти да 

бъдат представяни като начин за поддържане на връзка с други хора, включително с 

внуците и децата. Да се работи за изграждане на доверие с нещо по-забавно за 

възрастните хора. 2.1.3.5: Препоръчваме ЕС да вложи усилия в това технологиите да 

станат по-достъпни за по-възрастните поколения. 

 

Подгрупа 13 (4.3. Културен обмен/4.4. Екологично образование) 

100. Групиране (4 насоки): 4.1.1.1: Препоръчваме засилване на чувството за принадлежност 

чрез културен, професионален и социален обмен (включително в спорта), например 

чрез лагери за работа и места за срещи. 4.1.1.5: Препоръчваме ЕС да насърчава в по-

голяма степен културните програми и обмен. 4.1.2.2: Нуждаем се от още повече 

обмени (култура, музика, открития) и финансиране. 3.2.4.1: Препоръчваме ЕС да 
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разработи общностни програми или проекти за междукултурен обмен за младите 

европейци в училищата и предприятията (включително чрез онлайн взаимодействия). 

101. Групиране (3 насоки): 4.3.1.1: Препоръчваме ЕС да помага на хората с по-

непривилегирован икономически произход да получат достъп до обмен чрез 

стипендии и бюджетна подкрепа за училищата. 4.1.2.1: Препоръчваме разработването 

на програми и предложения, които да са достъпни за всички възрастови групи на 

населението (независимо от произхода, възрастта, образованието). 4.5.1.3: Програмата 

„Еразъм“ следва да бъде лесно достъпна за всички. 

102. Групиране (3 насоки): 4.3.1.2: Подобряване на информацията (за европейските 

програми за обмен), която се предоставя в училищата. 4.3.1.6: Предлагаме ЕС да 

разработи информационен пакет за образователните системи на държавите членки. 

4.3.2.1: Препоръчваме ЕС да използва хора, които вече са участвали в обмен, за да го 

популяризират активно като посланици. 

103.  4.3.1.3: Препоръчваме обща платформа на ЕС за координиране на обмена, 

включително информация относно училищните системи на други държави, и 

включване на дружества в структурата, тъй като те биха могли да приемат учениците 

като стажанти. 

104. Групиране (2 насоки): 4.3.1.4: Създаване на програма за училища или класове, които 

да посещават други държави от ЕС. 4.3.1.5: Общ формат на ЕС за обмен на класове. 

105. Групиране (2 насоки): [4.4.1: Наблюдава се липса на ангажираност на гражданите на 

ЕС по отношение на изменението на климата и устойчивостта] 4.4.1.1: 

Препоръчваме ЕС да прави повече за улесняване на обмена на знания относно най-

добрите устойчиви практики. Обмен на знания и технологии между образователни, 

правителствени и бизнес организации. 4.4.1.2: Препоръчваме ЕС да предоставя на 

гражданите по-конкретни съвети за това какво всъщност представлява устойчивият 

избор на потребителите/отделните лица. 

106. 4.4.1.4: Препоръчваме ЕС да бъде домакин на състезание по темата за устойчивостта за 

училищата от всички държави членки. 

107. Групиране (7 насоки): 4.4.2.1: Препоръчваме образователните програми да се 

съсредоточават в по-голяма степен върху проекти, които свързват децата с околната 

среда и климата, както и да се търсят решения. 4.4.2.2: Препоръчваме устойчивостта да 

бъде включена в учебните програми по други предмети в училищата в целия ЕС. 

4.6.2.1: Препоръчваме образованието в областта на околната среда да бъде част от 

учебната програма от ранна възраст и за всеки човек в ЕС. 2.2.1.3: Образоване на 

производителите и студентите в тези области, така че специалистите да са запознати с 

проблемите и да използват по-щадящи средства и производствени техники. По-

специално предлагаме в учебните програми да бъде включен курс по екологично 

обучение. 4.4.1.3: Препоръчваме да се споделят пряко с гражданите по-конкретни и 

отнасящи се за собствения им район знания за това как поведението им влияе върху 

тяхната околна среда. 2.2.7.1: Да се въведе образователен курс за гражданите по 

екология. 2.4.6.4: От най-ранна възраст децата да се възпитават в отговорност за 

отпадъците и потребление на местни и сезонни продукти. 
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Подгрупа 14 (4.5. Качество, финансиране и достъп до образование / 4.6. Хармонизиране на 

образованието) 

108. Групиране (2 насоки): 4.5.1.4: Равен достъп до висше образование за всички. Неговата 

липса възпрепятства равния достъп. 4.5.2.1: Равен достъп до безплатно образование в 

целия ЕС. 

109. 4.5.3.1: Препоръчваме житейските умения, включително въпросите, свързани със 

сексуалното здраве, да се преподават в училищата на всички равнища. При несъгласие 

следва да се предлагат свободноизбираеми часове по базирано на факти сексуално 

образование. 

110. 4.5.4.1: Финансирането и достъпът до финансиране или стипендии в целия ЕС са от 

жизненоважно значение, за да се гарантира равенство в образованието и равен достъп 

до технологии. 

111. Групиране (4 насоки): 4.5.5.1: По-голяма подкрепа за учителите като личности. 2.1.6.1: 

Препоръчваме на учителите да се осигурява непрекъснато обучение и да обменят 

добри практики отвъд националните граници. Това може да става чрез конференции, 

цифрови платформи и др. (на равнище ЕС). Тези методи следва да са обект на мощно 

популяризиране и реклама. 2.1.6.2: Препоръчваме в преподавателските практики в 

целия ЕС да се вземат предвид актуалните научни позиции за най-ефективните начини 

за учене, както и да продължат изследванията в тази област. 2.1.6.3: Препоръчваме 

създаването на съгласувана европейска система за контрол на качеството по 

отношение на преподавателските практики. 

112. Групиране (4 насоки): 4.6.1.1: Във всички европейски училища следва да има единен 

стандарт на образование. 4.5.1.1: Единен регламентиран стандарт на преподаване в 

цяла Европа. На начално и средно ниво. 1.3.3.2: Хармонизиране на съдържанието на 

курсовете за обучение на европейско равнище, за да се постигне еднородно 

образователно равнище (напр. по отношение на езиците). 2.1.2.1: Препоръчваме на ЕС 

да приеме общи ценности в образованието и единна система за оценяване с цел 

повишена мобилност на студентите. 

113. Групиране (2 насоки): 4.6.3.1: Препоръчваме да се преподава един общ европейски 

език – английски, което ще улесни в голяма степен предоставянето на образование по 

околна среда и по всички други въпроси в цяла Европа. 4.5.1.2: Във всички начални 

училища в ЕС следва да се преподава един общ европейски език, което да се 

финансира и заплаща от държавите – членки на ЕС.  

 

 

Направление 5: Етична и безопасна цифрова трансформация 

 

Подгрупа 05 (5.1. Демократизация на цифровизацията/ 5.2. Киберсигурност) 

114. Групиране (6 насоки): 2.1.3.1: Препоръчваме ЕС да се стреми към повече равенство във 

възможностите и технологичното развитие във всички държави членки. 2.1.3.2: 

Препоръчваме устойчиво и интелигентно преразпределение на съществуващите 

технологии (т.е. устройства). 4.2.1.1: Препоръчваме ЕС да гарантира, че всички 

граждани имат технически достъп (мрежа и терминални устройства) и че държавите 

развиват цифровата инфраструктура (като се взема предвид закупуването на 

оборудване, което може да се използва повторно). 4.2.1.3: Препоръчваме темата да 
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бъде разгледана съобразно аспекта на устойчивостта. 5.1.3.1: Препоръчваме да се 

инвестира в цифрови иновации, така че всеки европеец да може да има достъп до 

оборудване на местно равнище. 5.3.6.1: Финансиране на програми за подпомагане на 

хората, които не разполагат с хардуер, и възможност те да се сдобият с такъв.  

115. 4.2.1.2: Препоръчваме ЕС да утвърди правото на интернет.  

116. 4.2.2.2: Препоръчваме ЕС да осигури свободен достъп за използването на инструменти 

(текстообработващи програми, образователна платформа). За тази цел следва да се 

разработят собствени програми или съществуващи програми (напр. Office) следва да 

станат достъпни за всички. 

117. 5.1.4.2: Създаване на единна интернет мрежа във всички държави от ЕС. 

118. 5.1.4.3: Всяка информация, която е налична онлайн, трябва да може да бъде 

съобщавана офлайн. 

119. 5.1.5.2: Създаване на общ облак за европейските дружества.  

120. 5.1.5.3: Създаване на европейска социална мрежа, направена от европейците за 

европейците. 

121. 5.1.6.1: Опростяване и разясняване на алгоритмите, използвани от ИИ, за да се 

гарантира по-доброто им обществено приемане. 

122. Групиране (2 насоки): 5.1.2.3: Необходимо е да се засили борбата срещу 

злоупотребите в интернет. Препоръчваме да се създаде организация, подобна на 

полицията, специализирана в аспектите, свързани с цифровите технологии, която да 

може да установява самоличността на лицата в интернет и да открива неприемливо 

поведение. 2.5.4.1: Експертна организация, която може да гарантира сигурността, 

координирана на европейско равнище. Бригада за реагиране с много големи 

правомощия. 

123. Групиране (3 насоки): [5.2: Киберсигурност] 5.2.1.4: Да се вземат за пример държави, 

които са достигнали до работещи решения (като примера на финландската 

образователна система). [5.4: Безвредна цифровизация] 5.4.1.1: Създаване на 

двугодишен пилотен проект, който прилага финландския образователен модел във 

всички държави членки, и последваща оценка на резултатите от него. [5.4.2: Как да 

преодолеем всички щети, причинени от комбинацията от фалшиви новини, силата 

на алгоритмите и недостатъчната степен на неприкосновеност на личните 

данни?] 5.4.2.7: Създаване на двугодишен пилотен проект, който прилага финландския 

образователен модел във всички държави членки, и последваща оценка на 

резултатите от него. 

124. Групиране (2 насоки): 5.2.2.1: Предлагаме засилване на сътрудничеството между 

дружествата и държавите от Европейския съюз, както и предприемане на глобални 

действия и глобално споразумение в областта на киберсигурността. 5.2.4.1: 

Предлагаме да се засили сътрудничеството между уебсайтовете/платформите и 

съответните органи с цел по-систематично установяване и проследяване на такива 

действия в областта на киберпрестъпността. Важно е да се популяризира работата на 

всички участници „зад кулисите“. 

125. 5.3.2.2: Нови разпоредби относно цифровите рекламни съобщения. 

126. Групиране (3 насоки): [5.2: Киберсигурност] 5.2.3.2: Предлагаме да се създадат 

европейски кампании за повишаване на осведомеността чрез множество мрежи, 

адаптирани към различните видове потребители (младежи, повече потребители). 
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5.3.3.6: Създаване на специални образователни програми и комуникационни кампании 

относно киберпрестъпността. 5.2.3.1: Съществува осведоменост за рисковете, но тя 

трябва да бъде засилена. Предлагаме осведомеността за рисковете да се съсредоточи 

върху конкретни примери (например чрез разясняване на фишинга и даване на 

примери; разясняване на съществуването на фалшиви реклами и даване на примери и 

др.). 

127. Групиране (2 насоки): 5.2.3.3: Улесняване и изясняване на начина, по който става 

сигнализирането в социалните мрежи за потребителски профили, свързани със 

злоупотреби; възможност за откриване и наказване на лица, които извършват 

злоупотреби в интернет. 2.5.4.3: Да се гарантира защитата на неприкосновеността на 

личния живот в интернет. Проблем с анонимността онлайн и тормоза в интернет. 

128. [2.5.4: Все още няма пълно доверие в безопасността на онлайн инструментите 

(например плащанията онлайн); Рискове от хакерски атаки на болници, обществени 

услуги]. 2.5.4.2: Експертна група, която да разработи система за мониторинг с цел 

укрепване на превенцията. Частна система за защита и насърчаване на информацията 

за по-добро използване. Повишаване на осведомеността, образование. 

 

Подгрупа 09 (5.3. Защита на данните) 

129. Групиране (4 насоки): 4.2.4.3: Препоръчваме да се търси повече отговорност на 

големите ИТ платформи. 5.1.5.1: Необходимо е да се ограничи обемът на личната 

информация, необходима за достъп до интернет, като цифровите платформи трябва да 

носят отговорност за използването на данните. 5.3.1.4: Телефоните и домашните 

приложения (Alexa) следва да бъдат по-прозрачни по отношение на това какви данни 

събират, съхраняват и споделят (и с кого), а собствениците на данните следва да имат 

възможност да заличават/ограничават достъпа до данните. 5.3.2.4: Поощрения за 

дружествата, които спазват разпоредбите за защита на данните, прозрачност и 

сигурност. 

130. Групиране (4 насоки): 5.2.1.1: Необходима е структура, която да представлява 

потребителите и да подкрепя интересите на хората срещу дружествата, които 

използват техните данни. 5.2.1.2: Трябва да имаме единна позиция в Европа срещу 

цифровите гиганти, които имат много голямо влияние; следва да бъде възможно тези 

дружества да бъдат съдени в Европа, а не само в Съединените щати, и да бъдат 

принуждавани да спазват европейските закони. 5.3.1.1: Създаване на орган на ЕС, 

който е лесно достъпен за гражданите, изисква прозрачност и гарантира общи норми 

между държавите от ЕС. 5.3.2.1: Ясни принципи на взаимозависимост и 

взаимоограничаване от страна на органа на ЕС 5.3.1.1.] (неполитически орган, съставен 

от експерти), който е независим и се финансира от държавата членка.  

131. Групиране (2 насоки): 5.3.2.3: Сертифицирането от ЕС за спазването на правилата за 

защита на данните да стане задължително за всички технологични 

дружества/доставчици и да бъде видимо в присъствието на организацията в интернет. 

5.3.4.1: Въвеждане на критерии за сертифициране на технологичните дружества: 

изготвяне на опростена кратка информация за използването на данните, която да е 

разбираема за всеки.  

132. Групиране (2 насоки): 5.3.1.2: Създаване на възможност хората да избират кои данни 

са чувствителни и кои не. 5.2.1.3: Предлагаме текстовете за съгласието относно 
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използването на лични данни да станат по-ясни и по-кратки при свързване към 

уебсайт.  

133. 5.3.4.3: Подобряване на комуникацията относно промените в Общия регламент 

относно защитата на данните и защитата на данни като цяло. 

134. 5.3.1.3: Въвеждане на цифрова идентификация на ЕС (а не само национална цифрова 

идентификация). 

135. 5.3.4.2: Въвеждане на несъгласие (освен изричното съгласие) или ограничено съгласие 

за използването на личните данни като основен принцип. 

136. 5.3.5.1: Финансиране от ЕС за разширяване на изследователските усилия (в областта на 

защитата на данните]. 

 

Подгрупа 10 (5.4. Безвредна цифровизация) 

137. Групиране (2 насоки): 4.2.3.2: Препоръчваме наред с цифровата грамотност да бъде 

насърчавана в по-голяма степен способността на гражданите за критично мислене. Те 

трябва да могат да подхождат критично към съдържанието. 5.4.2.1: Образоване на 

хората да мислят критично. 

138. Групиране (5 насоки): 5.1.2.2: Трябва да се предприемат мерки по въпроса за 

фалшивите новини и невярната информация. Препоръчваме да се увеличават 

инициативите като „верифицирани уебсайтове“. 5.4.2.2: Възможност алгоритмите 

автоматично да показват версиите с най-контрастиращи/консенсусни мнения по 

дадена тема, както и други гледни точки (фалшиви новини), за да могат да бъдат 

сравнени. 5.4.2.4: Да се използва широкият консенсус на научната общност като гледна 

точка, която считаме за вярна и която използваме, за да се противопоставим на други 

гледни точки. 5.4.2.5: Организация или институция, която верифицира и проверява 

новините и удостоверява дали са истински. 5.4.2.8: Създаване на европейска онлайн 

платформа, показваща проверени новини. 

139. 5.4.2.6: Медиите не могат да бъдат частни, те трябва да бъдат публични, за да не 

печелят пари като разпространяват лъжи. 

140. 5.4.2.3: Обработване и съхраняване на данните на локални устройства, без да се 

споделят в облак. 

141. 5.4.2.9: Създаване на европейска цифрова платформа, която предлага информация, 

обучение и образование (не само относно безвредното използване на интернет, но и 

по много други аспекти), както и ресурси и специалисти по въпроси, свързани с 

психичното здраве. 

142. 1.3.4.5: Да се измерва въздействието на цифровите технологии върху здравето и 

околната среда 
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