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Конференция за бъдещето на Европа
Европейски граждански панел 1:
„По-силна икономика, социална справедливост и работни места/
Образование, култура, младеж и спорт/Цифрова трансформация“
ПРЕПОРЪКИ, ПРИЕТИ ОТ ПАНЕЛА (ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА
ПЛЕНАРНОТО 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, установени с директивата на ЕС COM
(2020) 682 за стандартизиране на начина на живот. Минималната работна
заплата трябва да осигури минимален нетен доход, за да се постигне една
основна цел: всички нуждаещи се следва да имат повече разполагаеми
средства. Минималната работна заплата следва да отчита следните аспекти:
● ЕС следва да гарантира ефективното прилагане, тъй като
понастоящем не всички държави членки прилагат адекватно
защитата на работниците.
● Специално внимание следва да се обърне на наблюдението и
проследяването на подобряването на жизнения стандарт.
● Минималната работна заплата трябва да отчита покупателната
способност в различните държави. Необходим е редовен цикличен
преглед, за да се направят адаптации към променящите се разходи
за живот (например поради инфлация).
Препоръчваме това, тъй като минималната работна заплата повишава
социалната справедливост на пазара на труда и подобрява конкретните
условия на живот на служителите във всички държави членки. Това е
особено важно в контекста на бързо променящата се работна среда,
например чрез цифровизация.
2. Вече съществува законодателство на ЕС (Директива на ЕС за работното
време — 2003/88/ЕО). То обаче не е достатъчно, за да се гарантира
здравословен баланс между професионалния и личния живот. Като
първа стъпка препоръчваме съществуващата законодателна рамка да се
Панел 1 Сесия 3 — 2

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

преразгледа, за да се установи дали е подходяща за 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 различните сектори,
които имат различни равнища на стрес и натоварване, както от
психологическа, така и от физическа гледна точка. Същевременно обаче
други сектори разчитат на по-голяма гъвкавост от страна на своите
служители, за да се отговорят на специфичните корпоративни нужди.
Препоръчваме това, защото подобряването на равновесието между
професионалния и личния живот е важно, тъй като подобрява социалното
сближаване и допринася за еднакви условия на работа между служителите.
Освен това то 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 признати във всички държави — членки на ЕС.
Препоръчваме това, защото искаме да улесним европейската трудова
мобилност и да намалим административната тежест.
4. Препоръчваме учениците от средните училища (на възраст над 12 години)
да получат представа за бъдещия пазар на труда, като им се даде
възможност да осъществят няколко висококачествени посещения за
наблюдение в организации със стопанска и нестопанска цел. Предлагаме
предприятията да бъдат насърчавани да приемат ученици за
наблюдение, като им предоставят стипендии. Местните училища, власти,
организации и предприятия в отдалечените райони, където има по-малко
възможности, трябва да работят в тясно сътрудничество, за да направят
така, че тези посещения с цел наблюдение също да са ефективни.
Препоръчваме това, защото искаме младите хора да се запознаят с
различните възможности на пазара на труда, така че да могат да направят
по-добър избор за своето образование и професионално бъдеще и да
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разберат значението на правилното обучение. Това също ги учи какво е
отговорност и че те следва да уважават пазара на труда. То ще помогне на
младите хора да се интегрират на пазара на труда. Тази инициатива би
донесла ползи и за двете страни.

5. Препоръчваме практикуването на междуличностни умения да бъде
включено във всички предмети в учебните програми в училищата. Под
междуличностни умения имаме предвид: взаимно слушане,
насърчаване на диалога, устойчивостта, разбирането, уважението и
оценяването на другите, критичното мислене, самоизучаването,
запазването на любопитството, ориентираността към резултатите.
Учителите следва да бъдат обучени да предават тези умения, като си
сътрудничат тясно със социалните работници и/или психолози. Други
предложения за изпълнение: организиране на програми за обмен на
ученици между училища, организиране на участие в спортни и културни
прояви в различни училища и др.
Препоръчваме това, тъй като междуличностните умения са умения от
основна необходимост, които се губят в ерата на цифровите технологии и
са абсолютно необходими в бъдещия живот на нашата младеж. Поради
това подчертаваме включването им в учебната програма, така че да се
помогне на учениците да бъдат устойчиви и да избегнат и преодолеят
психическите проблеми, с които биха могли да се сблъскат в бъдещия си
живот. Социалните умения укрепват междучовешките отношения и по този
начин помагат на хората да намерят своето място в обществото.
6. Препоръчваме в случай на сериозна криза (напр. здравна криза, война и
др.) да бъдат готови за прилагане по гъвкав начин добре подготвени
планове с подробни сценарии, за да се сведе до минимум въздействието
върху младите хора в тяхното образование, професионално обучение,
психическо благосъстояние и др. Под въздействие имаме предвид: повисоки разходи за образование или обучение, принудително удължаване
на обучението, стажове, които не могат да се проведат, увеличаване на
проблемите, свързани с психичното здраве. Плановете трябва да се
приведат в изпълнение, за да се сведе до минимум въздействието върху
младите хора и техния преход към пазара на труда.
Препоръчваме това, тъй като положението на младите хора е много
уязвимо по време на криза.
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Поднаправление 1.3 „Цифровизация на работното място“
7. Препоръчваме ЕС да въведе или укрепи съществуващото
законодателство, което регулира така наречената „гъвкава и
самостоятелна работа“ [= работа онлайн и дистанционно, напр. домашен
офис или работа от друго място, свързано онлайн]. Освен това
препоръчваме ЕС да приеме законодателство, което да стимулира
предприятията да бъдат социално отговорни и да запазят
висококачествени „гъвкави и самостоятелни работни места“ в рамките на
ЕС. Стимулите могат да бъдат финансови и/или свързани с репутацията и
следва да отчитат съществуващите международно признати 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.
Препоръчваме това, тъй като трябва да насърчаваме висококачествени
„гъвкави и самостоятелни работни места“ и да избягваме преместването
им в държави извън ЕС с ниски разходи. Пандемията от Covid-19 и
световните икономически тенденции увеличават спешната необходимост
от защита на работните места в ЕС и регулиране на „гъвкавата и
самостоятелна работа“.
8. Препоръчваме ЕС да гарантира правото на цифрово обучение за всички
граждани на ЕС. По-специално цифровите умения на младите хора биха
могли да бъдат засилени с въвеждането на европейско сертифициране в
училищата, което да ги подготви за бъдещия пазар на труда.
Препоръчваме също така специално обучение на равнище ЕС за
преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците, за
да останат конкурентоспособни на пазара на труда. И накрая,
препоръчваме на ЕС да повиши осведомеността относно съществуващите
цифрови платформи, които свързват хората с работодателите и им
помагат да намерят работа в ЕС, напр. EURES.
Препоръчваме това, тъй като сертифицираните цифрови умения са от
основно значение за навлизането на хората на пазара на труда и за
преквалификацията и конкурентоспособността на работниците.
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Направление 2: „Икономика за бъдещето“
Поднаправление 2.1 „Иновации и конкурентоспособност на Европа“
9. Препоръчваме ЕС да създаде възможности за различни субекти
(университети, предприятия, 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 съществуващите материали (също въз
основа на рециклиране и най-съвременни техники, които имат наймалък отпечатък върху околната среда).
Препоръчваме това да бъде постоянен дългосрочен ангажимент от
страна на ЕС (поне до 2050 г.).
Препоръчваме това, 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 имат широка употреба и да се прилагат 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. Тази препоръка би могла да
допринесе за борбата със социалните несправедливости, като замени
настоящите експлоататорски средства за производство с нови, по-етични.

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 електрическата мрежа. Препоръчваме също така
достъпът до енергия и достъпността на енергията да бъдат признати за
основно право на гражданите.
Препоръчваме това, защото:
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● диверсификацията на енергийните източници (включително слънчева,
вятърна, водородна енергия или енергия от морска вода и всякакви
бъдещи устойчиви методи) ще направи ЕС по-енергийно независим;
● това би намалило разходите за електроенергия за гражданите на ЕС;
● това би създало работни места и би преструктурирало енергийния
пазар (особено в регионите, които досега са били зависими от
изкопаеми горива);
● това би могло да насърчи научното развитие на иновативни техники
за снабдяване с енергия;
● качеството на електрическата инфраструктура и електрическата
мрежа са също толкова важни, колкото и енергийните източници,
давайки възможност за гладко, ефективно и достъпно
разпределение и пренос на енергия.

11. Препоръчваме ЕС активно да насърчава по-екологосъобразни
производствени процеси, като субсидира или възнаграждава по друг начин
дружествата, които инвестират в намаляване на разходите за околната
среда, свързани с тяхното производство. Освен това се нуждаем от усилия
за рекултивация на постиндустриалните обекти и за създаване на защитени
зелени зони около съществуващите обекти. От дружествата следва да се
изисква да финансират тези усилия, поне частично, със собствени средства.
Препоръчваме това, тъй като производствените процеси са важен елемент от
веригата на доставки. Превръщането им в по-благоприятни за околната среда
би могло значително да намали въздействието ни върху климата. Считаме, че
предприятията и отраслите следва да носят отговорност за начина, по който
произвеждат своите продукти (включително 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
„Данъчно облагане“

„Устойчива

икономика“/Поднаправление

2.3

12. Препоръчваме да се спре използването на пластмасови контейнери и да се
генерализира употребата на опаковки за многократна употреба. Следва да
има стимули за потребителите и предприятията, така че закупуването на
стоки в насипно състояние („en vrac“ на френски език или „sfuso“ на
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италиански език) да не бъде по-скъпо за потребителя в сравнение с
опакованите стоки. Дружествата, които допринасят за този преход, следва
да се ползват от данъчни облекчения, а тези, които не се ангажират в тази
посока, следва да плащат повече данъци. Продуктите, които не могат да
бъдат използвани повторно, следва да могат да бъдат рециклирани и/или
да са биоразградими. Необходимо е да се определи публична или надзорна
институция, която да наблюдава всичко, да определя правилата и да ги
споделя с всички. Препоръчва се да се извършват образователни и
комуникационни дейности — включително чрез социалните медии —
относно тези действия както за дружествата, така и за потребителите, за да
променят поведението си в дългосрочен план. Дружествата следва да бъдат
насърчавани и подпомагани да намерят най-добрите решения за своите
собствени отпадъци (например строителните дружества).
Препоръчваме това, тъй като всички трябва да сме отговорни за своите
действия. Затова трябва да преосмислим всички производствени процеси.
Рециклирането изисква много ресурси (вода, енергия), затова не може да
бъде единственият отговор. Затова предлагаме пускането на пазара на
стоки в насипно състояние. Рециклирането следва да се използва само за
лесно рециклируеми материали. И знаем от финландския пример, че е
възможно да бъде рециклирана много голяма част.
13. Препоръчваме да има едни и същи фискални правила в Европа и да бъде
хармонизирана фискалната политика в целия ЕС. Данъчната
хармонизация следва да даде възможност на отделните държави членки
да определят свои собствени данъчни правила, но все пак да
предотвратяват данъчните измами. Тя ще сложи край на вредните
данъчни практики и на данъчната конкуренция. Данъците следва да се
отнасят до търговски сделки на мястото, където се извършват тези сделки.
Когато едно дружество продава в дадена държава, то трябва да плаща
данъци в тази конкретна държава. Тези нови правила ще имат за цел да
предотвратят делокализацията и да гарантират, че сделките и
производството се осъществяват между европейските държави.
Препоръчваме това, за да се защитят и създадат работни места, икономически
дейности в Европа и равнопоставеност между държавите членки. Това ще
доведе до общо разбиране в Европа на фискалната система. То има за цел да
сложи край на абсурдното монополно положение на гигантските дружества,
които не плащат достатъчно данъци в сравнение с по-малките дружества. То
ще осигури също парите там, където се извършват търговските дейности.
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14. Препоръчваме да се премахне системата за планирано остаряване на
всички електронни устройства. Промяната следва да стане както на
индивидуално, така и на търговско равнище, за да се гарантира, че
можем да притежаваме, ремонтираме и модернизираме в дългосрочен
план. Препоръчваме да се насърчават обновените устройства. Чрез
регулиране дружествата ще бъдат задължени да гарантират правото на
ремонт, включително модернизиране и актуализиране на софтуера,
както и да рециклират всички устройства в дългосрочен план. Препоръчва
се също всяко дружество да използва стандартизирани съединители.
Препоръчваме това, защото в съвременния свят продуктите обикновено
имат живот от 2 години, а 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 ще доведе също до намаляване
на разходите за потребителите и на консуматорството.
15. Препоръчваме чрез образование да се помогне на всеки да научи за
нашата околна среда и за връзката ѝ със здравето на всеки човек.
Образователните курсове ще помогнат на всеки да определи свои
собствени лични стратегии за включване на тези теми в живота си. Това
образование следва да започне в училище с конкретни предмети,
разглеждащи всички екологични въпроси, и трябва да продължим да се
образоваме през целия си живот (например на работното място). То ще
допринесе за намаляване на отпадъците и за опазване на околната среда
и човешкото здраве. Това образование ще насърчи местното потребление
на здравословни и непреработени продукти, доставени от местни
производители. Тези, които не предприемат действия за намаляване на
отпадъците, ще трябва да преминат безплатно обучение по тези въпроси.
За да се даде възможност за това адаптиране на начина на живот, цените
трябва да бъдат справедливи за производителя и за потребителя. Поради
това предлагаме малките, местни и щадящи околната среда
производители да бъдат освободени от данъци.
Препоръчваме това, защото считаме, че много хора все още не се чувстват
засегнати от тези въпроси. Затова се нуждаем от образование по тази тема
за всички. Освен това местните и здравословни продукти обикновено са
финансово недостъпни за много хора. Трябва да гарантираме, че
продуктите местно производство са по-широко достъпни за всички.
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Поднаправление 2.4 „Селско стопанство“/Поднаправление 2.5 „Цифрова
инфраструктура“
16. Препоръчваме да бъдат въведени обща европейска лесна за разбиране
система за етикетиране на продукти за консумация и хранене
(информацията ще съдържа алергени, държава на произход и т.н.),
прозрачност относно текущите процеси на одобрение, цифровизация на
информацията за продуктите чрез стандартизирано европейско
приложение, което ще дава възможност за по-лесен достъп и ще
предоставя
допълнителна
информация
за
продуктите
и
производствената верига. Смятаме също, че е необходим един истински
независим орган, който регулира стандартите в областта на храните в
целия ЕС и има законодателни правомощия, за да може да налага
санкции.
Препоръчваме това, защото гражданите на ЕС следва да очакват храна с
един и същ стандарт. Целостта на хранителните продукти е необходима, за
да се гарантира безопасността на гражданите. Тези препоръки бяха
направени, за да се подобрят мониторингът на одобрението и
прозрачността на производството на храни по хармонизиран начин.
17. Препоръчваме инфраструктурата да бъде държавен актив, за да се
предотврати появата на монополи в областта на телекомуникациите и
интернет услугите. Достъпът до интернет следва да бъде право. Следва да
бъде приоритет осигуряването на интернет връзка до „белите
зони/мъртвите зони“ (зони без достъп до интернет). Децата и семействата
са приоритет, когато става въпрос за достъп до интернет и хардуер, поконкретно от гледна точка на образованието, и особено по време на
пандемия. Нужна е инициатива за подпомагане на дистанционната
работа, като например офисни пространства с достъп до надеждна, бърза
интернет връзка и цифрово обучение.
Препоръчваме това, защото трябва да гарантираме, че цифровата
трансформация се извършва по справедлив начин. Достъпът до интернет е
от основно значение за демокрацията и е право на всички европейски
граждани.
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18. Препоръчваме местните насекоми да бъдат зачитани и защитавани от
инвазивни видове. Предлагаме също да се стимулира и насърчава това
новите строителни проекти да имат задължителни зелени площи.
Призоваваме биологичното разнообразие да бъде въведено като
задължителен предмет в училищата чрез използване на учебни дейности,
напр. чрез практически дейности. Важно е да се подчертае
осведомеността за биологичното разнообразие чрез използването на
медийни кампании и стимулирани „конкурси“ в целия ЕС (конкурси на
равнище местна общност). Препоръчваме да бъдат определени
задължителни национални цели в държавите — членки на ЕС, за
повторно залесяване с местни дървета и местна флора.
Препоръчваме това, защото биологичното разнообразие е от ключово
значение за околната среда, за качеството на живот и за борбата с
изменението на климата.

Направление 3: Справедливо общество
Поднаправление 3.1 „Социална сигурност“
19. Препоръчваме да се насърчават социалните политики и равенството на
правата, включително здравеопазването, хармонизирани за целия ЕС,
които вземат предвид договорените нормативни уредби и минималните
изисквания на цялата територия.
Препоръчваме това, защото съществуват големи различия между държавите
членки по отношение на социалните политики, които трябва да бъдат
намалени, за да се постигне достоен живот за всички граждани и да се
предоставят необходимите грижи и подкрепа за лицата, които са уязвими по
различни причини (здраве, възраст, сексуална ориентация и т.н.).

20. Препоръчваме да се насърчават научните изследвания в областта на
социалните въпроси и здравеопазването в ЕС, като се следват
приоритетни насоки, които се считат за области от обществен интерес и са
одобрени от държавите членки, и да се осигури подходящо финансиране.
Трябва да засилим сътрудничеството между различните области на
експертен опит, между държавите, центровете за обучение
(университети и т.н.).
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Препоръчваме това, защото има много области, в които трябва да
постигнем напредък и да задълбочим познанията си. Опитът с пандемията
ни показва пример, в който научните изследвания са от съществено
значение за подобряване на живота и в който сътрудничеството между
публичния и частния сектор и между правителствата е от съществено
значение и е необходима финансова подкрепа.
21. Препоръчваме ЕС да има по-големи правомощия в областта на
социалните политики, за да хармонизира и определи минимални
правила и пенсионни обезщетения в целия ЕС въз основа на задълбочена
диагноза. Минималната пенсия трябва да бъде над прага на бедността в
страната. Пенсионната възраст следва да се различава въз основа на
категоризация на професиите, като професиите, при които се полагат
големи умствени и физически усилия, да могат да се пенсионират порано. В същото време следва да се гарантира правото на работа на
възрастните хора, които желаят да продължат да работят на доброволни
начала.
Препоръчваме това, защото очакваната продължителност на живота се
увеличава, а раждаемостта намалява. Европейското население застарява,
поради което трябва да предприемем допълнителни мерки, за да избегнем
риска от маргинализация на възрастните хора и да гарантираме достоен
живот за тях.

22. Препоръчваме набор от договорени мерки за насърчаване на
повишаването на раждаемостта, както и за осигуряване на подходящи
детски грижи. Тези мерки включват, наред с друго, достъпни грижи за
деца на приемливи цени (на работното място, при пренощуване,
намаляване на ДДС върху детското оборудване), жилищно настаняване,
стабилна работа, подкрепа за майчинството, специална подкрепа и
защита на труда за младите хора и родителите и подкрепа за майките и
бащите с достъп до знания при завръщането на работа.
Препоръчваме това, защото ЕС се характеризира с ниска раждаемост, която
допълнително допринася за застаряването на европейското население и
във връзка с която следва да се предприемат незабавни мерки.
Предложеният набор от мерки има за цел да осигури стабилността, от която
младите семейства се нуждаят, за да се грижат за деца.
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23. Препоръчваме да се гарантират социални и здравни грижи за възрастните
хора у дома и в домовете за възрастни хора. Освен това е необходима подобра подкрепа за лицата, които се грижат за възрастни хора (роднини).
Препоръчваме това, защото очакваната продължителност на живота се
увеличава, а раждаемостта намалява. Европейското население застарява,
поради което трябва да предприемем допълнителни мерки, за да избегнем
риска от маргинализация на възрастните хора и да гарантираме достоен
живот за тях.

24. Препоръчваме ЕС да подкрепя палиативните грижи и асистираната смърт
[евтаназия], следвайки конкретен набор от правила и разпоредби.
Препоръчваме това, защото то ще намали болката на пациентите и на
семействата и ще гарантира достоен край на живота.

Поднаправление 3.2 „Равни права“
25. Препоръчваме ЕС да подкрепи целенасочения достъп до достойни
социални жилища за гражданите в съответствие със специфичните им
нужди. Финансовото усилие следва да се подели между частните
финансиращи организации, наемодателите, получателите на жилища,
правителствата на държавите членки на централно и местно равнище и
Европейския съюз. Целта следва да бъде да се улеснят
изграждането/ремонтът на съществуващия социален жилищен фонд,
включително чрез кооперативни сдружения, наемане и закупуване.
Подкрепата следва да се предоставя въз основа на ясни критерии (напр.
максимална площ/лице, което ще бъде субсидирано, доходи на
получателите и т.н.).
Препоръчваме това, защото подобреният достъп до жилищно настаняване
ще гарантира, че гражданите на ЕС се ползват от осезаеми равни права. То
ще спомогне за намаляване на социалното напрежение. Докато ЕС се
призовава предимно да надзирава механизма за подкрепа, националните
и местните органи следва по-активно да решават жилищните проблеми.
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26. Препоръчваме ЕС да подобри регулирането и еднаквото прилагане на
мерките за подкрепа на семействата с деца във всички държави членки.
Тези мерки включват: увеличаване на продължителността на
родителския отпуск и на помощите за раждане и отглеждане на дете.
Препоръчваме това, защото 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 сключване на брак и на осиновяване.
Препоръчваме това, защото считаме, че всички граждани на ЕС следва да
се ползват с равни права, включително семейни такива. Семейството е
основната форма на социална организация. Щастливото семейство
допринася за едно здраво общество. Целта на препоръката е да се
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. Панелът отправя препоръка да бъде отдадено значително предимство на
европейската стратегия за равенство между половете за 2020 – 2025 г. и
да се въведат съответните поощрения, тъй като това е неотложен въпрос,
по който държавите членки да вземат ефективни мерки. ЕС следва да
определи показатели (напр. отношение, разлика в заплатите, заетост,
водачество и др.), да проследява прилагането на стратегията ежегодно и
да осигури прозрачност за постиженията, както и да определи омбудсман
(народен правозащитник), за да получава отзиви направо от гражданите.
Отправяме тази препоръка, тъй като смятаме, че равенството между
половете в ЕС е далеч от желаното от нас състояние. В равенството между
половете и гражданските права следва да има хармония на европейско
равнище, така че това да бъде постигнато във всички държави, а не само в
онези с по-голямо съгласие по темата. Ние ценим присъствието и приноса
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на жените на властови длъжности и във всякакви професии, за да имаме
разнообразен и процъфтяващ ЕС. Жените често са в неравностойно
положение (дори когато имат добро/висше образование или други
привилегии), така че такава стратегия е много необходима.
29. Панелът отправя препоръка ЕС да насърчава спортуването и физическата
дейност във всички държави членки поради ползите им за здравето,
както и да повишава осведомеността по тези въпроси. Спортуването и
физическата дейност следва да бъдат включени в политиката по
отношение на социалното, физическото и психичното здраве,
образованието и труда (т.е. да се насърчава предписването на спортуване
и/или физическа дейност от лекарите и съответно да се осигурява достъп
до спортни съоръжения; 1 час работно време на седмица за физическа
дейност и т.н.).
Отправяме тази препоръка, тъй като това е дългосрочна инвестиция.
Инвестирането в спортуване и физическа дейност води до намаление на
разходите за здравни услуги и съответните тежести. Например
спортуването и физическата дейност като здравна практика биха довели до
по-къси срокове за лечение и биха повишили ефикасността на лечението.
Това вече се прилага успешно в някои държави, например в Германия.
Спортуването е начин за изграждане на добродетели като воля, старание,
самоуважение, уважение към другите или другаруване. Уседналият начин
на живот е по-присъщ на днешното поколение в сравнение с предишните,
тъй като има повече канцеларска работа, и/или наред с другото води до
промяна на навиците за прекарване на свободното време.
30. Панелът отправя препоръка ЕС да задължи всяка държава членка да има
определена минимална заплата, която да е свързана с издръжката на
живота в страната и да се смята за справедлива заплата, обезпечаваща
минимални жизнени условия, над линията на бедност. Всяка държава
членка трябва да следи за това.
Отправяме тази препоръка, защото не е справедливо човек да не може да
изкара до края на месеца дори когато работи. Справедливите заплати би
трябвало да допринасят за качеството на живота на обществено равнище.
Несправедливите надници пораждат високи разходи за държавите
(сигурност, избягване на данъци, по-високи социални разходи и др.).
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31. Панелът отправя препоръка за хармонизиране на данъците в държавите —
членки на ЕС (да не се допускат данъчни убежища в ЕС, да се вземат мерки
по отношение на преместването на дейността в чужбина в рамките на
Европа), както и въвеждане на данъчен стимул за възпиране на
преместването на работни места извън Европа.
Отправяме тази препоръка, тъй като сме обезпокоени от въздействието на
преместването на работни места извън Европа, а и по този начин бихме
предотвратили данъчната конкуренция между държавите – членки на ЕС.

Направление 4: „Учене в Европа“
Поднаправление 4.1 „Отъждествяване с Европа“/Поднаправление 4.2
„Цифрово образование“
32. Панелът отправя препоръка за поощряване на многоезичието от ранна
възраст, например от детската градина. От началното училище нататък
следва да бъде задължително децата да достигат равнище С1 по втори
действащ език на ЕС, различен от родния им език.
Отправяме тази препоръка, защото многоезичието е средство за свързване
на хората и мост към други култури, тъй като прави другите държави и
културите им по-достъпни. Така се подсилва отъждествяването с Европа
(„европейската идентичност“) и се засилва обменът между културите.
Важно е в контекста на Европейския съюз да бъдат опознавани другите
култури. Затова умението да се общува на високо равнище на два езика би
спомогнало за общо отъждествяване с Европа и разбиране на другите
европейски култури. ЕС трябва да осигури тясно сътрудничество между
самия Съюз и образователните заведения с цел получаване на
положителни образователни резултати. Освен това трябва да има нарочна
програма (напр. цифрови платформи, разширени програми „Еразъм+“ и
т.н.), която да бъде посветена изключително на насърчаването на
многоезичието. Действащите сега Европейски училища може да послужат
като образец в това отношение. ЕС следва да създаде повече такива
училища и дейно да ги популяризира.
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33. Панелът отправя препоръка ЕС да повишава осведомеността за
опасностите от интернет и цифровизацията за младите хора чрез
въвеждане на задължителен учебен предмет в началното училище. ЕС
следва да създаде средства и да установи общи пространства за
обучение, където младите хора да се обучават заедно.
Отправяме тази препоръка, тъй като сегашните начинания или програми в
тази област не са достатъчни. Освен това много граждани на ЕС не са
осведомени за предприетите от ЕС начинания в тези области. Децата не са
достатъчно наясно с опасностите в интернет, затова следва да положим
повече усилия за поощряване и осведомяване на по-младото поколение.
34. Панелът отправя препоръка ЕС да положи усилия, за да направи
технологиите по-достъпни за по-възрастното поколение, като засили
програмите и начинанията в това отношение, например под формата на
обучения, пригодени към потребностите на възрастните. ЕС следва да
гарантира правото на използване на цифровизацията за хората, които
желаят това, и да предложи други възможности за останалите.
Отправяме тази препоръка, тъй като ЕС следва да осигури възможност за
възрастните хора да участват в цифровия свят и да направи така, щото никой да
не бъде поставен в неравноправно положение. Следва да бъдат въведени
опростени средства за поколенията, които нямат толкова опит с използването на
определени технологии, за да се осигури вписването им в съвременния свят.
Препоръчваме предприетите вече начинания да бъдат по-добре
популяризирани, така че гражданите да бъдат осведомени за тези възможности.
ЕС следва да не поставя в неравноправно положение по-старите поколения във
връзка с използването на компютърни технологии. (Допълнителна забележка –
това означава, че гражданите следва да имат възможност да живеят живота си,
без да бъдат задължени да минават през мрежа в интернет). ЕС следва да
организира безплатни постоянни услуги по оказване на съдействие на повъзрастните за улесняване на достъпа им до цифрови средства.
Поднаправление 4.3 „Културен обмен“/Поднаправление 4.4 „Екологично
образование“
35. Панелът отправя препоръка ЕС да създаде платформа, чрез която да се
предоставят материали за обучение в областта на изменението на
климата, устойчивостта и околната среда за образователни цели. Тази
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информация следва да бъде съставена въз основа на факти, проверени от
специалисти, и да бъде пригодена към всяка държава членка.
Платформата:
● следва да съдържа уроци за различни целеви групи; например за
хора, които живеят в градски или в селски район, за всички
възрастови групи, за хора с всякакви равнища на знания;
● трябва да бъде на разположение на всички държави членки и да
бъде леснодостъпна;
● заедно със създаването ѝ следва да се предвиди и план за
популяризиране; това следва да се извършва заедно със
съответните търговски дружества;
● би могло да бъде придружена от програма за финансиране с цел
подпомагане на използването и прилагането на информацията на
платформата. С това финансиране следва да се подпомага и
провеждането на посещения на терен, при които да се показват
примери от действителния живот.
Отправяме тази препоръка, тъй като хората от всички възрасти имат нужда
от достъп до информация, съставена въз основа на факти, по въпроса какви
мерки може да се вземат по отношение на изменението на климата,
устойчивостта и околната среда. Всички трябва да разбират важните
понятия като отпечатъка върху околната среда, особено младите хора, тъй
като това, което научаваме в детска възраст, после използваме през целия
си живот. Тези теми са сложни, а невярната информация е широко
разпространена. Имаме нужда от надежден източник, а ЕС има доверието
на хората и разполага с достатъчно ресурси, за да го осигури. Това е важно
и поради факта, че равнищата на знание и достъпът до достоверна
информация се различават в отделните държави членки.
36. Панелът отправя препоръка ЕС да отдаде предимство на осигуряването на
достъп до програмите за обмен за всички (възрастови групи, държави
членки, образователни степени и финансово положение на хората) и да
създаде възможност за обмен или стажове между отраслите, страните,
образователните заведения, градовете и търговските дружества. Сред
отговорностите на ЕС следва да бъде инициирането, посредничеството и
финансирането на културен и обществен обмен в целия ЕС – както
физически, така и в цифров вид. ЕС трябва дейно да популяризира тези
начинания, като насочва усилията си към хората, които още не са
осведомени за програмите за културен и обществен обмен. Конференцията
за бъдещето на Европа, участниците в която са подбрани на случаен
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принцип, е отличен пример за европейски обмен. Искаме повече
начинания от този вид, но също и начинания от по-малък мащаб, например
обмен в сферата на спорта и музиката, (социални) стажове и т.н.
Отправяме тази препоръка, тъй като е важно да се създаде усещане за
приобщеност и сплотеност и да се насърчава търпимостта към всичките ни
красиви различия / различни гледни точки, както и към развитието на
личните умения. В процеса това ще даде възможност за развитие на
приятелства, взаимно разбиране и критично мислене. Бихме искали да
насърчаваме участието на всички членове на нашите общности, дори
онези, които досега не са се включвали в такива начинания.

Поднаправление 4.5 „Качество, финансиране и достъп до
образование“/Поднаправление 4.6 „Хармонизиране на образованието“
37. Панелът отправя препоръка всички държави членки да съгласуват и приемат
подлежащ на удостоверяване минимален стандарт за обучение по основните
предмети още от началното училище. Целта е да се направи така, щото всички
граждани да имат еднакъв достъп до образование със стандартно качество,
като по този начин се осигурява справедливост и равенство.
Отправяме тази препоръка поради следните причини:
● Наличието на минимален стандарт би дало на родителите, учителите
и учениците повече увереност в образователните им системи,
същевременно оставяйки възможност за инициативност и
разнообразие.
● Ако бъде изпълнена, нашата препоръка би довела до подсилване и
укрепване на общото отъждествяване с Европа, засилване на
приобщеността, единството и чувството за принадлежност.
● Изпълнението на тази препоръка би усилило сътрудничеството и
обмена между училищата в целия ЕС, а това би подобрило
отношенията между преподавателите и учениците и би
подпомогнало много програмите за обмен.
38. Панелът отправя препоръка за преподаване на английски език, до равнище,
подлежащо на удостоверяване, като основен предмет в началните училища
във всички държави – членки на ЕС, за да се улесни и подсили способността
на европейските граждани успешно да общуват помежду си.
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Отправяме тази препоръка поради следните причини:
● Това би осигурило по-голямо единство и равенство посредством
подсилване на способността на гражданите да общуват помежду си и
би било от полза за укрепване на общото отъждествяване с Европа.
● Така би била създадена възможност за по-широк, гъвкав и подостъпен пазар на труда, осигуряващ на гражданите увереността в
работата и общуването във всички държави членки и обезпечавайки
повече лични и професионални възможности.
● Ако тази препоръка бъде изпълнена, бихме могли в много кратки
срокове да се сдобием с един повсеместно ползван европейски език.
● Използването на общ език ускорява споделянето на информация, а
това би било от полза за сътрудничеството, съвместните мерки в
отговор на кризи и хуманитарната помощ и би сближило Европа и
европейците.

Направление 5: „Етично и безопасно цифрово преустройство“
Поднаправление
5.1
„Демократизация
Поднаправление 5.2 „Киберсигурност“

на

цифровизацията“/

39. Панелът отправя препоръка ЕС да разполага с повече правомощия за
действия
по
отношение
на
незаконното
съдържание
и
киберпрестъпността. Препоръчваме подсилване на капацитета на
Европол / Европейския център за борба с киберпрестъпността, в т.ч.:
● увеличаване на финансовите ресурси и работната ръка
● осигуряване на сходни наказания във всяка държава
● осигуряване на бързо и ефективно правоприлагане
Отправяме тази препоръка, за да обезпечим свободата в интернет,
същевременно гарантирайки, че дискриминацията, злоупотребата и
тормозът се наказват. Подкрепяме идеята да имаме европейски публичен
орган, защото не искаме да оставим регулирането на онлайн платформите
само на частни търговски дружества. Тези платформи трябва да поемат
отговорност за разпространяваното съдържание, но ние искаме да се
уверим, че те не поставят на първо място собствените си интереси.
Регулирането на съдържанието и преследването на отговорните лица
трябва да бъдат ефективни и бързи, за да оказват възпиращ ефект върху
престъпниците.
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40. Панелът препоръчва ЕС да инвестира във висококачествени новаторски
цифрови инфраструктурни съоръжения (например за мобилни
технологии от 5-о поколение, разработвани в Европа), за да се обезпечи
автономността на Европа и да се предотврати зависимостта от други
държави или от частни търговски дружества. ЕС следва да обърне
внимание и на инвестициите в по-слабо развитите региони в ЕС.
Отправяме тази препоръка, защото цифровата инфраструктура играе
жизненоважна роля за икономиката на Европа и за улесняване на
ежедневието на европейците. Затова Европа има нужда от
висококачествена цифрова инфраструктура. Ако Европа е зависима от
други, тя може да бъде уязвима спрямо отрицателното влияние на частни
търговски дружества или чужди държави. Ето защо Европа трябва да
инвестира в цифрови инфраструктурни съоръжения, за да повиши
автономността си. Важно е също така да се осигури цифрово приобщаване,
като се обезпечат инвестиции за регионите с по-слабо развита цифрова
инфраструктура.
41. Панелът отправя препоръка ЕС да насърчава образованието по
отношение на лъжливите новини, дезинформацията и безопасността в
интернет в училищата в Европа. Това образование следва да се изгражда
по примера на най-добрите практики в целия ЕС. ЕС следва да създаде
специална организация за насърчаване на тази дейност и да отправи
препоръки към образователните системи. Той следва също така да
поощрява неформалното образование, както и новаторските и
творческите методи на преподаване (напр. игри с общо участие).
Отправяме тази препоръка, защото въвеждането на уроци по безопасност
в интернет и грамотността по отношение на цифровата безопасност
(действия по отношение на измамите в интернет, невярната информация и
т.н.) в училище са важни и биха осигурили на всички необходимите
средства за защита от опасностите в интернет. Важно е усилията да бъдат
насочени към по-младото поколение, тъй като то е особено изложено на
такива опасности. Училищата може също така да поддържат връзка с
родителите, за да насърчават добрите практики. Тези уроци може да се
подготвят по примера на най-добрите практики в цяла Европа (напр.
Финландия) и същевременно да се пригаждат към потребностите на всяка
държава.
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Поднаправление 5.3 „Защита на данните“
42. Панелът отправя препоръка за по-нататъшно ограничаване на
злоупотребата с данни от страна на големите предприятия, боравещи с
огромни количества лични данни (т.нар. информационни мастодонти),
чрез по-успешни принудителни мерки за изпълнение на Общия
регламент относно защитата на данните и създаване на постандартизирани механизми в целия ЕС, както и чрез гарантиране на
спазването на Регламента дори от страна на неевропейските дружества,
извършващи дейност в ЕС. Чрез това подобрение следва да се наложи
ясно и кратко разясняване на условията за употреба, така че да не се
допуска двусмислие, да се предоставя повече информация по въпроса
кой и как ще използва личните данни, да се предотвратява получаването
на съгласие по подразбиране за повторната употреба и препродаването
на данните. Следва да се гарантира, че данните се заличават окончателно,
когато гражданинът поиска това. Следва също така да се усъвършенстват
принудителните мерки за последователно изпълнение на изискванията
във връзка със създаването на профили на лицата въз основа на
дейностите им в интернет. Ние предлагаме два вида наказания:
имуществена санкция, която да е пропорционална на оборота на
дружеството, и ограничения на дейностите на дружеството.
Отправяме тази препоръка, защото понастоящем има голяма неяснота по
въпроса какви данни се събират, как се обработват и на кого се продават.
Трябва да ограничим още злоупотребите с власт от страна на
информационните мастодонти и да направим така, щото гражданите да
дават съгласието си за обработка на личните им данни само ако са добре
информирани.
43. Панелът отправя препоръка за създаване на независима агенция за целия
ЕС, която ще трябва ясно да определи какво представлява
вмешателството (напр. непоискани търговски съобщения – „спам“) и да
състави указания и механизми за отказ на гражданите от предоставяне на
данни и за оттеглянето на данните, особено по отношение на трети лица.
Тази агенция трябва да има мандат да открива и наказва измамниците и
организациите, които не спазват изискванията. Тя следва да работи за
спазване на изискванията на нормативните актове на ЕС от страна на
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субектите, които нямат седалище в ЕС, но извършват дейност в него.
Агенцията ще бъде финансирана от институциите на ЕС и съставена от
смесен съвет от независими лица (т.е. специалисти от университетите и
организации, представляващи професионалисти). Председателството ѝ
следва да бъде на ротационен принцип. Ние предлагаме два вида
наказания: имуществена санкция, която да е пропорционална на оборота
на дружеството, и ограничения на дейностите на дружеството.
Отправяме тази препоръка, тъй като няма централна агенция с големи
правомощия, която да може да помага на гражданите, особено когато те
имат проблем и се нуждаят от помощ, съвет или подкрепа. Няма ясни и
задължителни правила за търговските дружества, а наказанията или не се
изпълняват, или са пренебрежимо малки за дружествата.

44. Панелът отправя препоръка за създаване на удостоверителна система на
ЕС, която да отразява спазването на Общия регламент относно защитата
на данните по прозрачен начин и да гарантира, че информацията за
защитата на данните се представя по достъпен, ясен и несложен начин.
Това удостоверение би било задължително и би било показвано на
сайтовете и платформите в интернет. Удостоверението следва да се
издава от независим удостоверяващ орган на европейско равнище, който
може да е някой от вече съществуващите или може да бъде създаден
специално за целта и който няма да бъде свързан с националните
правителства или частния сектор.
Отправяме тази препоръка, защото понастоящем има много малка или
никаква яснота за степента на защита на данните от всяко търговско
дружество и ползвателите / клиентите не могат да правят информиран избор.
45. Панелът отправя препоръка за по-добро разясняване на Общия регламент
относно защитата на данните и подобряване на осведомяването по този
въпрос чрез създаване на стандартен текст за спазването на изискванията,
който да бъде написан на несложен и ясен език, разбираем за всички. Текстът
следва да съдържа основно съобщение и/или основни принципи. Процесът
на даване на съгласие следва да бъде по-видим (т.е. като приложение, което
иска изрично разрешение за достъп на телефона). Заедно с това следва да се
организира информационна кампания (в т.ч. по телевизията), редовно да се
провеждат задължителни курсове (най-малкото за лицата, които работят с
данни) и да се дават съвети на хората, които имат нужда от съдействие.
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Препоръчваме това, защото в момента езикът на Общия регламент относно
защитата на данните е твърде неясен и технически, информацията е в
огромно количество и не е достъпна за всички. Осведомяването също се
различава в различните държави и често от него са изключени различни
групи от населението – главно по-възрастните хора и лицата, родени преди
епохата на цифровите технологии.

Поднаправление 5.4 „Ползотворна цифровизация“
46. Панелът отправя препоръка ЕС да се заеме с проблема с лъжливите
новини по два начина:
● Законодателни разпоредби, по силата на които търговските
дружества, управляващи социалните медии, да въведат алгоритми
за машинно самообучение, които да могат да подчертават
надеждността на информацията в социалните медии и новите
средства за масово осведомяване, предоставяйки на ползвателите
източници на проверена информация. Панелът отправя препоръка
алгоритмите да се проверяват редовно от специалисти, за да се
осигури правилната им работа;
● Въвеждане на цифрова платформа, която да оценява информацията
от традиционните средства за масово осведомяване (а именно
телевизията, печатните издания, радиото) независимо от политически
и икономически интереси и да информира гражданите за качеството
на новините, без да налага никаква цензура. Платформата следва да
бъде открита за обществен контрол и да спазва най-високи стандарти
за прозрачност, а ЕС трябва да следи предвиденото за нея финансиране
да се използва по предназначение.
Отправяме тази препоръка, тъй като трябва да се вземат мерки по отношение
на различни видове средства за масово осведомяване, а ние смятаме, че
налагането на наказания или премахването на съдържание би могло да
доведе до цензура и нарушаване на свободата на изразяване и свободата на
печата. Препоръчваме специалистите да проверяват и да следят за
правилната работа на алгоритъма. Накрая, препоръчваме платформата да
бъде неполитическа и независима, за да бъдат гарантирани прозрачността и
свободата на изразяване. Освен това, тъй като е невъзможно напълно да се
спрат лъжливите новини, предоставянето на тези средства на гражданите ще
спомогне за ограничаване на влиянието на лъжливите новини в Европа.
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47. Панелът отправя препоръка ЕС да провежда различни действия за
осигуряване на ползотворно използване на интернет:
● Първо, ЕС трябва да вземе мерки по отношение на липсата на
инфраструктурни съоръжения и устройства, поради която
гражданите не могат да ползват световната мрежа.
● Също така препоръчваме ЕС да насърчава държавите членки да
въведат обучение за интернет и свързаните с него рискове за всички
възрастови групи. Това би могло да се извърши чрез въвеждане на
учебни часове за децата и младежите и чрез създаване на различни
програми и учебни планове за възрастните и най-възрастните.
Съдържанието на тези учебни часове следва да бъде определено
на европейско равнище от група независими специалисти.
● Накрая, ние искаме ЕС да вземе всички необходими мерки, така
щото цифровизацията на обществото да не остави извън него повъзрастните хора, като направи така, че основните услуги да може
да бъдат достъпни на живо.
● ЕС следва да гарантира, че предвиденото за целта финансиране се
използва по предназначение.
Отправяме тази препоръка, защото в някои части на Европа има липса на
инфраструктура и апаратна част (напр. устройства) и преди да започне
обучаването на гражданите, трябва да се осигури свързаност – знаем, че в
някои региони и за някои групи от населението има ограничения на достъпа
до интернет. Препоръчваме обучение, за да се помогне на децата да
придобият цифрова грамотност, да се включат други програми, за да се
помогне на по-възрастните в процеса на цифрово преустройство, както и да
се вземат необходимите мерки, така щото правата на хората от третата
възраст да не бъдат ограничавани от този процес.
48. Панелът отправя препоръка ЕС да насърчава образоването на гражданите
във всяка държава членка, за да подобри критичното мислене,
скептицизма и проверката на фактите, така че хората да бъдат обучени да
преценяват самостоятелно дали дадена информация е достоверна, или
не. Това следва да се въведе в рамките на основното образование като
специално обучение и следва да се предлага на други обществени места
за гражданите от всички възрастови групи, които желаят да се възползват.
ЕС следва да гарантира, че предвиденото за целта финансиране се
използва по предназначение.
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Отправяме тази препоръка, тъй като по наше мнение е невъзможно
лъжливите новини да се премахнат напълно, поради което това обучение
ще помага на гражданите сами да ги разпознават. По този начин влиянието
на лъжливите новини върху обществото и самите граждани ще бъде
намалено. Това ще осигури на хората повече възможности да действат
сами, вместо да зависят от институциите за получаването на надеждна
информация.
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Приложение: ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ, КОИТО БЯХА РАЗГЛЕДАНИ ОТ ПАНЕЛА,
НО НЕ БЯХА ПРИЕТИ

Направление 3: „Справедливо общество“
Поднаправление 3.2 „Равни права“
Панелът отправя препоръка ЕС да създаде механизъм за гарантиране на
наблюдението и принудителното прилагане на правата на малцинствата (напр. портал
или служба, където хората да може да подават жалби).
Препоръчваме това, тъй като смятаме, че всеки човек може да изразява мнението си и
има право да иска 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“
Панелът отправя препоръка ЕС да повишава осведомеността за физическата дейност
посредством „моделиране на ролите“ чрез публични личности (напр. мероприятията
на Парламента следва да включват някакъв вид физическа дейност или движение за
няколко секунди – разтягане, ходене или скачане).
Отправяме тази препоръка, тъй като участието на публични личности във физическа
дейност ще доведе до насочване на вниманието към този въпрос.

Направление 5: „Етично и безопасно цифрово преустройство“
Поднаправление 5.3 „Защита на данните“
Панелът отправя препоръка за създаване на лична карта за ползване в интернет
(т.нар. мрежова лична карта) с цел съхраняване на лични и чувствителни данни, които
да се предоставят само на властите и полицията. Онлайн платформите и продавачите
ще използват код, свързан с мрежовата лична карта, и данните, които са от значение
за дадена дейност. Настройката по подразбиране за споделяне на данни чрез тази
мрежова лична карта следва да бъде „несъгласие“. Данните следва да се предоставят
само на лицата, които участват пряко, но не и на трети лица. Ако данните бъдат
дадени на трето лице, гражданинът следва да може лесно да се откаже. Данните
следва да бъдат на разположение само за ограничено време или за определена
операция. Разрешението за използване на данните следва да бъде с определен срок
на действие или с ясно определение какви действия може да извършва едно
търговско дружество с тези данни.
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Отправяме тази препоръка, тъй като сега търговските дружества имат право да събират
всякакви данни, в т.ч. лични и чувствителни, и да ги използват за най-различни цели, без
да разкриват точно как и защо. Така участниците получават повече информация,
отколкото всъщност им трябва, за да ни предоставят услуги, и имат право да
препродават и използват повторно други данни без нашето съгласие. Същевременно по
този начин ще се осигури отговорността на ползвателите на интернет, като
същевременно се запазва относителната им анонимност.
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