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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава жизненоважната роля на образованието, обучението и 
преквалификацията, достъпни за всички, като най-добрата инвестиция в бъдещето 
на ЕС; подчертава, че образованието е от стратегическо значение за пригодността 
за заетост, растежа, конкурентоспособността, иновациите и социалното 
сближаване; изразява твърдо убеждение, че цифровата трансформация оказва 
голямо въздействие върху образователните системи; подчертава, че 
компетентностите в областта на цифровите технологии са от все по-голямо 
значение за всеки човек и ще спомогнат за създаването на приобщаващо 
общество, и подчертава, че в бъдеще почти всички работни места, услуги, а така 
също и ежедневните дейности, ще изискват цифрови умения и грамотност по 
отношение на данните;

2. подчертава, че в контекста на бързата цифрова и обществена трансформация 
образователната система следва да подкрепя, от ранна възраст и през целия 
живот, добре балансиран набор от умения и компетентности, които да насърчават 
потенциала на гражданите за устойчивост, критично мислене, благополучие и 
иновации; посочва, че спешно следва да се потърси полезно взаимодействие 
между съответните цифрови и житейски умения1, както и ключови 
компетентности2 (и по-специално личностни, социални и предприемачески 
умения);

3. приветства съобщението на Комисията от 17 януари 2018 г. относно плана за 
действие в областта на цифровото образование (СOM(2018)0022), а така също и 
предложението на Комисията за създаване на програмата „Цифрова Европа“; 
припомня значението на завършването на цифровия единен пазар чрез 
пълноценно използване на новите технологии като инструменти за насърчаване 
на иновациите в образователните системи на Европа, и подчертава 
необходимостта от ефективно развитие на цифровите компетентности; 
подчертава, че цифровата трансформация трябва да бъде съпроводена от 
образователна подкрепа, която да позволи на гражданите да осъществят прехода 
към нови професионални и социални роли; изтъква, че цифровизацията оказва 
двояко въздействие върху образователните системи: на първо място, гражданите 
следва да бъдат подготвени за учене през целия живот в свят, който все повече се 
цифровизира, и на второ място, цифровата трансформация следва да бъде 

                                               
1 Житейските умения се определят от Световната здравна организация като „способностите за

адаптивно и положително поведение, които позволяват на хората ефективно да се справят с 
потребностите и предизвикателствата на всекидневния живот. […] основният набор от житейски 
умения включва: вземане на решения, разрешаване на проблеми, креативно мислене, ефективно 
общуване, умения за междуличностни отношения, самоосъзнатост, емпатия, справяне с емоциите, 
справяне със стреса“.

2 Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот, приета на 22 
май 2018 г.
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приложена и към образователните системи, за да предостави на преподавателите 
правилния набор от умения;

4. подчертава значението на образованието за подпомагане на отделните лица да 
ползват ефективно информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за 
подготовка за бързо адаптиране към промените вследствие на цифровизацията, 
както и за активната му роля в моделирането на процеса на цифровизацията; 
подчертава освен това, че наличието на достатъчна инфраструктура, предлагаща 
висококачествена и достъпна свързаност за всички граждани, е от голямо 
значение и че нейното разгръщане следва да бъде съпроводено от подходящо 
обучение, за да се осигури ефикасно използване; изтъква необходимостта от 
преодоляване на цифровото разделение и осигуряване на цифрова достъпност 
чрез създаване на благоприятна среда за инвестиции и насърчаване на цифрова 
инфраструктура като широколентови мрежи с много висок капацитет; подчертава 
значението на Механизма за свързване на Европа за предоставянето на 
физическата инфраструктура за широколентови мрежи с висок капацитет; 
подчертава, че е важно да има повече финансиране и инвестиции, за да бъдат 
постигнати стратегическите цели за свързаност на ЕС;

5. подчертава жизненоважната роля на широколентовите мрежи с много висок 
капацитет, киберсигурността, блоковата верига и изкуствения интелект като 
гръбнак на бъдещите схеми за образование и обучение; подчертава значението на 
въвеждането на часове по програмиране във всички училища, университети и 
колежи и на насърчаването на училищата да участват в Европейската седмица на 
програмирането; посочва, че часовете по програмиране могат да помогнат да се 
избегне рискът от измами и фалшиви новини онлайн и в социалните мрежи, и 
подчертава необходимостта от достъп до часове за обучение за хората, които 
може да нямат достъп до тези схеми чрез образователните системи; набляга на 
важността на ученето през целия живот с оглед развитието на цифрови умения и 
инструменти, необходими за подкрепата на процеси, свързани с изкуствения 
интелект и киберсигурността; изтъква, че следва да бъдат въведени 
преподавателски програми в областта на киберсигурността в академичните 
програми и програмите за професионално обучение; призовава за достатъчно 
инвестиции в изследователската дейност и иновациите, например в 5G, 
изкуствения интелект и киберсигурността;

6. подчертава спешната необходимост от развиване на пълния набор от цифрови 
умения, които ще са необходими на хората и предприятията в една все по-
цифровизирана икономика; подчертава ролята, която центровете за цифрови 
иновации могат да имат в този контекст; подчертава значението на цифровите 
компетентности за оценяване надеждността на информацията онлайн; подчертава 
важността на разработването на специални решения за обучение на лица, които 
работят в малки и средни предприятия (МСП), на преквалифицирането на 
безработните и на разработването на съдържание и инфраструктура за цифрово 
обучение, достъпни за всички; подчертава необходимостта от укрепване на 
връзките и активния диалог между образование и заетост и признава, че е важно 
да се насърчава обучението в процеса на работа чрез чиракуване; отбелязва, че 
цифровата трансформация ще играе роля за изчезването на някои от днешните 
работни места и за появата на нови в бъдещето; припомня необходимостта да се 
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насърчават младежите да изучават ИКТ и науки, технологии, инженерство и 
математика; приветства като стъпка в тази посока инициативата за обучение 
„Цифрова възможност“ и подчертава, че следва да бъдат включени и насърчавани 
равният достъп и придобиването на цифрови умения за жените и момичетата; 
подчертава, че следва да бъдат изготвени препоръки за минимално равнище на 
компетентност в областта на цифровите технологии, което учащите следва да 
постигнат по време на обучението си, и че в учебните програми следва да намерят 
място неприкосновеността на личния живот, сигурността и основните предпазни 
мерки за предпазване от злонамерени действия; подчертава необходимостта от 
насърчаване на предприемаческите способности и предприемаческото мислене, 
както и от подкрепа за цифровото предприемачество; подчертава значението на 
Европейския институт за иновации и технологии и на общностите на знание и 
иновации за свързване на предприятията, изследователската дейност и 
образованието в триъгълник на знанието; набляга на ролята на университетските 
инкубационни центрове и подчертава необходимостта в европейските 
университети да бъдат разработени повече програми за инкубация, свързани със 
самите университети;

7. подчертава, че за самите човешки ресурси цифровата трансформация на 
работното място обхваща промени и предизвикателства, свързани с адаптирането; 
поради това подчертава, че е важно да се подпомагат обучението и ученето през 
целия живот, като се акцентира върху придобиването на цифрови умения в 
полезно взаимодействие с житейските умения и ключовите компетентности, 
които са от основно значение за устойчивостта, оправомощаването и 
благополучието на работната сила в процес на преход;

8. припомня, че цифровите технологии и достъпът до данни дават възможност за 
иновации в образованието; подчертава значението на свободно достъпните данни 
като образователен ресурс, както и като инструмент за по-нататъшното развитие 
на отворената наука.
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