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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по конституционни 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. признава непрекъснатите и бързи технологични промени, настъпващи в 

информационното общество, дълбоките трансформации в обществото като цяло, до 

които доведоха тези промени, особено по отношение на аспектите на образованието 

и гражданството, и предизвикателствата и възможностите, свързани с различните 

инструменти на ИКТ, новите медии и други нови технологии; за тази цел насърчава 

разработването на критерии за оценяване на добавената стойност на онлайн 

включването; 

2. отбелязва, че все повече граждани използват инструменти на ИКТ и нови медии и 

технологии с цел да получават все по-широк спектър от информация, да обменят 

гледни точки или да бъдат чути, като по този начин се включват и участват в 

политическия живот и във вземането на решения на местно и национално равнище 

и на равнището на ЕС; счита следователно, че е от решаващо значение да се повиши 

цифровото приобщаване и цифровата грамотност, като по този начин бъде 

премахнато съществуващото цифрово разделение, което е основна пречка за 

упражняването на активно гражданство; 

3. припомня, че участието на гражданите в демократичния процес на вземане на 

решения чрез използването на инструменти на ИКТ изисква благоприятна правна 

среда, която да гарантира правото на неприкосновеност на личния живот, свободата 

на изразяване на мнение и независимата информация, както и инвестиции, чрез 

които гражданите, които разполагат с подходяща медийна и цифрова грамотност и 

умения, да имат възможност да се ползват от пълен и равен достъп до 

висококачествена техническа инфраструктура в областта на ИКТ; 

4. припомня, че е необходимо да се въведат амбициозни технически стандарти за 

целия Съюз, които да имат за цел да намалят значително и ефективно 

съществуващото цифрово разделение в съответствие със специфичното положение 

на различните държави членки; подчертава необходимостта от осигуряване на равен 

достъп за всички до достъпен, приобщаващ, справедлив и безопасен интернет, в 

рамките на който се спазват свободата на изразяване на мнение, правото на 

неприкосновеност на личния живот, особено по отношение на защитата на личните 

данни, и принципът на мрежова неутралност, както и на равен достъп до 

обществени онлайн услуги и услуги за електронна идентификация; в съответствие с 

това призовава Комисията и държавите членки да вземат под внимание всички 

съответни физически, географски и социални пречки за онлайн участието, 

независимо от дохода или социалното и личното състояние, особено в по-малко 

достъпните региони, и като се избягва всякакъв вид дискриминация, предвидена в 

член 21 от Хартата на основните права; 

5. отбелязва нарастващото използване на социалните медии за целите на социализация 

и комуникация, както и нарастващата им употреба в творческия и културния сектор; 

отбелязва, че разширеното използване на ИКТ в ежедневието и в съвременния 

начин на живот на гражданите изисква насърчаване на цифровото приобщаване на 
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лицата от всички възрасти с цел справяне с цифровото разделение в ЕС; 

6. счита, че инструментите на ИКТ и новите медии и технологии са от решаващо 

значение и ще играят все по-значителна роля във взаимодействие с офлайн канали, 

за да се засили чувството на принадлежност към ЕС, гражданският ангажимент и 

социалното приобщаване и да се предоставя балансирана информация и знания за 

ЕС, неговата история и неговите ценности и основни права с цел стимулиране на 

критичното мислене и конструктивния обществен дебат относно Европейския съюз; 

7. отбелязва, че електронната демокрация има потенциала да увеличи чувството за 

ангажираност сред гражданите на ЕС, което е особено важно в настоящия 

евроскептичен климат; 

8. отбелязва изобилието от разнородна информация, която може да се намери в 

интернет днес, и подчертава, че способността на гражданите за критично мислене 

следва да бъде засилена, така че да могат по-добре да правят разграничение между 

надеждни и ненадеждни източници на информация; следователно насърчава 

държавите членки да адаптират и актуализират законодателството с цел отчитане на 

текущото развитие и напълно да прилагат и изпълняват действащото 

законодателство относно изказвания, проповядващи омраза – както онлайн, така и 

офлайн – при същевременно гарантиране на основните и конституционните права; 

подчертава, че Съюзът и неговите държави членки следва да разработят действия и 

политики за укрепване на прехвърляеми умения за критично и творческо мислене и 

цифрова и медийна грамотност, приобщаване и любопитство сред своите граждани, 

и по-специално на младите хора, така че те да могат да вземат информирани 

решения и да допринасят положително за демократичните процеси; 

9. отбелязва, че макар и инструментите на ИКТ да предлагат широк достъп до 

различни източници на информация, те също така улесняват разпространението на 

нискокачествено съдържание, което може да бъде трудно за разграничаване от 

сериозни и надеждни източници и може да подвежда гражданите; поради това 

подчертава решаващата нужда от подходящо обучение за медийна грамотност, 

насочено към гражданите, особено към младите хора; 

10. призовава за предпазливост, тъй като политическите дебати онлайн често водят до 

крайно поляризирани мнения и могат да предизвикат насаждане на омраза, докато 

умерените мнения често се пренебрегват; 

11. признава, че електронната демокрация може да има положително въздействие само 

когато гражданите са добре информирани, имат умения, за да отправят критики към 

погрешна и пристрастна информация, и са в състояние да идентифицират опити за 

пропаганда; 

12. признава, че горепосочените рискове и цели представляват огромно 

предизвикателство за учителите и възпитателите във формална, неформална и 

неофициална среда; в съответствие с това призовава Съюза и неговите държави 

членки да увеличат инвестициите си в обучението и развитието през целия живот, 

като съчетават онлайн и офлайн методи, стимулират взаимното учене, обмена на 

най-добри практики и изграждането на капацитет и създават възможности за учене 

и преподаване по новаторски, приобщаващ и недискриминационен начин; 
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13. подчертава, че ЕС и неговите държави членки следва да насърчават, особено на 

регионално и местно равнище, програми за обучение през целия живот, основаващи 

се на ИКТ, в областта на цифровата грамотност и цифровото приобщаване, както и 

гражданската ангажираност и гражданското участие, като разработват действия и 

политики, включително научни изследвания, които да ги правят лесно достъпни за 

най-уязвимите граждани, особено за момичетата и жените, ЛГБТИ граждани, хората 

с увреждания и други социално необлагодетелствани категории и малцинства; 

подчертава, че такива програми следва да бъдат изготвени и използвани в интерес 

на всички граждани, като в същото време се предприемат мерки и се повишават 

осведомеността за кибертормоза, стигматизацията и други форми на онлайн 

насилие, както и за изключването от политическия живот, като същевременно се 

избягва разделението и дискриминацията в обществото; 

14. подчертава, че жените са недостатъчно представени на всички равнища на 

вземането на политически решения, както и в секторите на ИКТ; отбелязва, че 

жените и момичетата често са изправени пред стереотипи, свързани с пола, по 

отношение на цифровите технологии; поради това призовава Комисията и 

държавите членки да инвестират в целенасочени програми за насърчаване на 

образованието в областта на ИКТ и на електронното участие на жените и 

момичетата, особено на тези от уязвима и радикализацията среда, посредством 

формално, неформално и самостоятелно учене;15. отбелязва основното значение 

на цифровото приобщаване за хората от всички възрастови групи и призовава 

Комисията да използва за тази цел изцяло инструментите на ИКТ и новите медии и 

технологии за стимулиране на положителна онлайн динамика, която да способства 

за човешкото развитие, мира и правата на човека; счита, че също така в този 

контекст инструментите за електронна демокрация могат да спомогнат за 

намаляване на демократичния дефицит и на спада на участието в политическия 

живот в рамките на Съюза, както и за улесняване на ангажираността и участието в 

публичната сфера; изисква разработването на инициативи, които да бъдат 

специално насочени към младото поколение, както и към възрастните хора, тъй като 

и двете страни са засегнати от различията между поколенията; призовава за 

развиване на критичен подход към използването на такива технологии с цел защита 

на хората, и особено на децата, от всички свързани рискове; 

15. припомня, че по-голямото участие на гражданите в процесите около европейските 

политики има потенциала да поднови подкрепата им за Европейския съюз, като 

същевременно намали демократичния дефицит в Съюза; поради това подчертава 

потенциала на инструментите за електронна демокрация за тази цел, като 

същевременно признава присъщите ограничения в резултат на изискванията към 

тях както на техническо равнище (висока степен на навлизане на интернет, широко 

разпространена свързаност в безжична локална мрежа, високоскоростна интернет 

връзка и др.), така и на практическо равнище (медийна и цифрова грамотност и 

умения, налични езици и др.); 

16. счита, че е от съществено значение Съюзът и държавите членки да предприемат 

стратегически анализ, за да се разработят и стартират инструменти за електронна 

демокрация, които да могат да предоставят по-широка гама от източници, 

разпространяващи независима и надеждна информация, да подпомогнат отворени и 

иновативни модели на обучение, като вземат предвид европейското културно и 
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езиково разнообразие и специфичните интереси на малцинствените групи, да 

подобрят качеството на обществения дебат, да насърчат гражданското участие в 

процесите на вземане на решения и да насърчат активната политическа 

ангажираност на гражданите чрез механизми за основана върху участието и пряка 

демокрация, които да могат да укрепят и по целесъобразност да допълнят 

представителната демокрация; 

17. отбелязва, че за да се гарантира равен достъп на всички граждани до инструменти за 

електронна демокрация, е важен многоезичният превод, когато информацията 

трябва да се разпространява и прочита от всички граждани, които са в държави с 

повече от един официален език, или от лица, които имат различен етнически 

произход; 

18. предупреждава, че макар и инструментите за електронна демокрация да могат да 

бъдат полезни за участието на гражданите в европейските процеси, те не заменят 

традиционните демократични механизми и резултатите от тях не следва да се 

считат за представително изразяване на мнението на гражданите като цяло; 

19. подчертава, че инструментите за електронна демокрация са от основно значение за 

насърчаване на отчетността, прозрачността и доброто управление в публичната 

администрация, като разширяват обществения дебат, тъй като дават възможност на 

гражданите да участват в отзивчив диалог в качеството си на „съавтори“ на 

местния, националния и европейския политически живот; счита, че за да се 

насърчават успешно гражданската ангажираност и гражданското доверие, е 

необходима промяна в управленческата култура, обхващаща по-голяма отчетност и 

повече контрол; призовава Комисията и държавите членки да направят 

консултациите със заинтересовани лица, процеса на вземане на решения и 

законодателните процеси още по-прозрачни, достъпни, цифровизирани, 

консултативни, приобщаващи, надеждни, отчетни и справедливи, като разкрият 

възможности за пряк контрол и активен надзор на гражданите и сдруженията върху 

избраните представители; 

20. подчертава, че според анализа на ОИСР съществуват три направления на 

електронната демокрация, а именно информация, консултация и активно участие; 

отбелязва, че това следователно изисква управленческа култура, организационна 

култура, специфични умения, определени правила и процедури за участие и 

ефективно включване в процесите на вземане на решения; 

21. счита, че електронната демокрация може да повиши прозрачността на процеса на 

вземане на решения в представителната демокрация и може да окаже положително 

въздействие върху доверието на гражданите в техните избрани представители; 

22. подчертава, че спрямо предизвикателствата в сферата на сигурността вследствие на 

инструментите за електронна демокрация следва да се предприемат действия по 

разумен и пропорционален начин, чрез прозрачни, сигурни и разпределени 

механизми за контрол, като се възпроизведат превантивните мерки, които вече са 

необходими в офлайн средата, и се обърне особено внимание на предотвратяването 

на изборните измами и манипулирането при онлайн гласуването, на гарантирането 

на неприкосновеността на личния живот на гражданите и на защитата на техните 

данни срещу злоупотреба, софтуер за наблюдение от трети страни и друга намеса; 
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23. отбелязва, че прозрачността, сигурността и наличието на демократични механизми 

за контрол по време на цялата процедура на електронна демокрация са от 

съществено значение за гарантиране на правата на гражданите на неприкосновеност 

на личния живот и на ненаблюдение; 

24. призовава Комисията да разработи и да изпълни конкретни пилотни проекти, както 

е предвидено в Програмата в областта на цифровите технологии, както и да 

продължи да предоставя подкрепата си чрез други подходящи фондове и програми 

на ЕС, като например програмата „Европа за гражданите“, като се поставя акцент 

върху мобилността и участието на младите хора с цел насърчаване и укрепване на 

схеми за отговорно и активно европейско гражданство, за да се консолидира 

действително демокрацията като политически и социален опит, който трябва да 

бъде изучен, изживян, споделен и възприет; 

25. призовава Комисията да продължи подкрепата си за инициативите, насочени към 

насърчаване и укрепване на схеми за отговорно и активно европейско гражданство, 

по-специално за програмата „Еразъм +“, Механизма за свързване на Европа, 

европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и „Творческа 

Европа; за тази цел призовава за укрепване и засилване на платформите за 

електронните туинингови проекти, Европейската училищна мрежа и електронното 

обучение и на програмите, които насърчават активното гражданство, като например 

Европейската доброволческа служба. 
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Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio 

Maltese, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine 

Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Therese Comodini Cachia, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Hannu 

Takkula 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Marco Affronte 

 


