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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за 
данните“ (COM(2020)0066), и подкрепя неговата цел за увеличаване и 
подобряване на използването на данни в ЕС и за създаване на единен пазар за 
данни с цел мобилизиране на икономическия растеж и социалното и 
териториалното сближаване чрез подкрепа за създаването на работно места, 
конкурентоспособността, устойчивото развитие, иновациите, създаването на 
работни места и напредъка на обществото; подчертава, че за да се осигури 
обществено доверие и да се насърчи споделянето на данни, е важно да се 
гарантира оперативната съвместимост на данните и системите за обработка на 
данни, като се даде възможност за движение на данни между операторите в 
областта на културата, като същевременно се спазват високите стандарти за 
защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/6791, 
Директива (ЕС) 2019/7902, както и с Хартата на основните права на Европейския 
съюз, по-специално член 8 от нея; подчертава, че във връзка с това личните данни 
трябва да се обработват добросъвестно за конкретни цели и въз основа на 
съгласието на засегнатото лице; призовава за споделяне на най-добри практики и 
подкрепа за съвместни инициативи за прилагане, както и за съвместно 
разработени кодекси за поведение, които могат да бъдат необходими компоненти 
за подобряване на обмена на данни;

2. припомня, че съществуването на свикнали с боравенето с данни и добре 
информирани граждани в държавите членки е предпоставка за създаване на 
свободен и сигурен поток от данни, в основата на който се намират личните данни 
и защитата на неприкосновеността на личния живот; посочва, че понастоящем 
съществуват значителни различия по отношение на цифровата грамотност на 
гражданите между и в рамките на държавите членки въз основата на 
социалноикономически статус, възрастова група и други фактори; отбелязва, че 
Комисията предлага амбициозни цели за цифровите умения в ЕС посредством 
Плана за действие в областта на цифровото образование; призовава Комисията да 
предостави значителна подкрепа на държавите членки, за да им помогне да 
постигнат тези цели, и подчертава ролята на Механизма за възстановяване и 
устойчивост; изисква да се обърне специално внимание на равния достъп до 
цифрова инфраструктура, интернет покритие, адекватно ИТ оборудване и 
цифрови инструменти и ресурси, без да се засягат принципите на субсидиарност и 
пропорционалност; счита, че взаимното обучение и обменът на най-добри 

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
2 Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското 
право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО, 
ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92.
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практики между държавите членки следва да допринасят за укрепване на 
цифровата грамотност; подчертава, че е необходимо изпълнението на Плана за 
действие в областта на цифровото образование, развитието му и неговите 
постижения да бъдат наблюдавани отблизо на текуща основа с участието на 
Европейския парламент, и настоятелно призовава Комисията да отрази по-добре в 
своя европейски семестър степента, до която са постигнати целите на Плана за 
действие в областта на цифровото образование;

3. подчертава, че цифровият сектор трябва да отдаде основно значение на 
устойчивостта; в този контекст припомня, че екологичната и цифровата 
трансформация трябва да вървят ръка за ръка и че са необходими инвестиции в 
научноизследователска и развойна дейност в областта на технологиите, за да се 
намали въглеродният отпечатък;

4. счита, че ЕС следва да включи подобряването на цифровите умения и грамотност 
сред приоритетите на своята политика на сближаване до 2021 г. и след това, с 
акцент върху подкрепата за учители, образователни институции и организации 
при прилагането на цифровото образование в учебните програми и при обмена на 
най-добри практики и ноу-хау, без да се създават допълнителни административни 
или финансови тежести; подчертава, че в училищата следва да се преподава 
цифрово разнообразие като се дава възможност на учениците да използват 
различни видове софтуер и развиващ се софтуер; счита, че образованието и 
обучението следва да имат за цел да овластяват гражданите като ги подготвят за 
икономика, която се основава на данни във все по-голяма степен, както и да 
развиват тяхната способност да участват в цифровата трансформация; в този 
контекст подчертава, че качествените хибридни образователни модели могат да 
спомогнат за осигуряването на непрекъснатост на образованието при извънредни 
ситуации и непредвидени обстоятелства; счита, че образованието и обучението 
следва да вземат предвид дългосрочните тенденции и промени в потребностите на 
пазара на труда, както и да повишават практическите умения за бъдещето; 
приветства предложението на Комисията за разработване на обща европейска 
база данни за умения;

5. изразява дълбока загриженост във връзка с недостатъчния брой свързани с ИИ 
програми във висшето образование в ЕС, както и поради липсата на 
изследователи в областта на ИИ, които преследват академична кариера в 
европейски университети; счита, че за да остане конкурентоспособен, ЕС трябва 
да насърчава и да задържа голям резерв от таланти в областта на цифровите 
технологии с високи цифрови умения;

6. подчертава спешната необходимост от преодоляване на недостига на цифрови 
умения в ЕС чрез прилагане и проследяване на ясни стратегии и съобразени 
политики както на национално равнище, така и на равнището на ЕС, както и на 
истински подход за учене през целия живот, и счита, че споделянето и анализът 
на анонимизирани данни относно уменията, компетентностите, квалификациите, 
професиите и тенденциите в пригодността за заетост ще бъдат неоценими 
инструменти за постигането на тази цел и за преодоляване на недостига на 
цифрови умения; счита, че такива данни могат да бъдат използвани от бъдещите 
студенти, за да направят информиран избор относно своите пътища за 
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образователно, академично и професионално развитие; подчертава значението на 
пълното спазване на правилата на ЕС относно защитата на личните данни при 
използването на тези инструменти;

7. подчертава стойността на споразуменията за стратегическо партньорство между 
университетите за по-нататъшно насърчаване на сътрудничеството в различните 
области на науката за данните; подчертава значението на автоматичното взаимно 
признаване на дипломите на всички равнища на образованието и на периодите на 
учене в чужбина и призовава за популяризиране на Европейската 
квалификационна рамка и за развитие на европейската студентска карта; изтъква 
необходимостта от подкрепа за научноизследователските програми и мрежи чрез 
използването на данни и цифрови иновации; подчертава необходимостта от 
обучение, наемане и задържане на таланти в Европа с цел съпътстване на 
цифровия преход и справяне с неговите предизвикателства, както и от 
специализирани програми, модули и краткосрочни курсове за обучение в областта 
на високите цифрови технологии с цел развиване на цифрови умения в ключови 
професии, особено в тези, които включват обработка на данни, включително 
чувствителни данни; подчертава необходимостта от целенасочени политики за 
преодоляване на неравнопоставеността между половете чрез осигуряване на равен 
достъп до цифровия пазар на труда и учебните програми, посредством 
насърчаване на жените и момичетата да се стремят към кариера в областта на 
науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (НТИИМ) и 
борба със свързаните с пола стереотипи в образованието;

8. подчертава факта, че нарасналото използване на данни и нововъзникващи 
образователни технологии ще преобрази и ще спомогне за подобряване на нашите 
образователни системи, например чрез подобряване на разбирането за методите и 
стиловете на учене на учениците или чрез идентифициране на трудностите при 
ученето; отбелязва, че въпреки това от съществено значение ще бъде да се 
поддържа ориентиран към човека и индивидуализиран подход към учениците и 
техните потребности и че предаването на знания от страна на учителите и 
преподавателите на по-младите поколения остава от жизненоважно значение за 
образователния процес; отново заявява, че умения като медийна грамотност и 
критично мислене ще бъдат от първостепенно значение за успешно цифрово 
образование; счита, че отвореният, недискриминиращ и равнопоставен достъп до 
образование и до научни данни и публикации въз основа на принципите за лесни 
за намиране, достъпни, оперативно съвместими и повторно използваеми („FAIR“) 
данни е от съществено значение за успеха на иновациите и науката;

9. припомня, че защитата на данните в училищата е особено чувствителен въпрос 
поради факта, че засегнатите лица не са навършили пълнолетие; отново заявява, 
че трябва да се гарантира високо равнище на защита на личните данни на 
отделните ученици и че тези данни следва да се използват само за образователни, 
но в никакъв случай не за търговски цели; призовава Комисията и държавите 
членки да подкрепят и да допринасят за развитието и укрепването на сигурни, 
лесни за ползване и достъпни платформи за преподаване; насърчава държавите 
членки да въведат информационни кампании и кампании за повишаване на 
осведомеността, насочени към родителите с цел улесняване на тяхното по-добро 
разбиране на това за какво могат да се използват данните на техните деца;
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10. призовава Комисията да обмисли използването на фондове и програми на ЕС за 
ефективна подкрепа на ученето и обучението през целия живот, така че да се 
подобрят уменията за анализ на данни и техните етични аспекти за хората от 
всички възрасти; счита, че това би насърчило тяхното развитие, творчество и 
благосъстояние и би гарантирало активното им участие в обществото чрез 
истински подход за учене през целия живот чрез ясни стратегии както на 
национално равнище, така и на равнище ЕС; счита освен това, че това би 
подобрило технологичната автономност и устойчивост на ЕС; призовава ЕС да 
инвестира в сигурни и висококачествени обработка и съхранение на данни, 
технологичен капацитет и стратегическа инфраструктура;

11. подчертава, че цифровите умения са от решаващо значение, за да може човек да 
участва пълноценно в цифровата икономика и общество, както и в оформянето на 
демократичните процеси; изисква при прилагането на европейската стратегия за 
данните да се вземат предвид специфичните нужди на различни групи, особено на 
уязвимите групи и на лицата в неравностойно положение по отношение на 
способностите и достъпа до цифрови инструменти; отбелязва, че хората, 
принадлежащи към уязвими групи, са изложени на по-голям риск от изключване 
от участие в традиционните форми на образование и култура; припомня, че почти 
100 милиона лица с увреждания в ЕС са изправени пред особени 
предизвикателства при достъпа до цифрови инструменти и качествено 
образование; призовава държавите членки да положат всички усилия, за да 
гарантират, че лицата с увреждания и други уязвими групи имат пълен достъп до 
цифрово образование и до съответните инструменти, ресурси и инфраструктура, 
за да се използва пълният потенциал на цифровизацията и да се предотврати 
разширяването на различията между различните части на обществото по 
отношение на достъпа до цифрово образование; подчертава, че следва да се 
обърне специално внимание на решения, които са екологосъобразни при 
проектирането, тъй като както цифровите, така и екологичните трансформации 
трябва да вървят ръка за ръка;

12. призовава Комисията да проучи потенциалните ползи от създаването на общо 
европейско пространство с данни за културните и творческите сектори и 
индустрии като цяло; счита, че цифровизирането на културното наследство е 
необходимо както за неговото популяризиране, така и за опазването му и би 
могло да бъде полезно и ползотворно по най-различни начини, например чрез 
улесняване на физическата защита и опазване на това наследство или чрез 
предоставяне на възможност за триизмерни виртуални приложения, които биха 
могли да бъдат подходящи за туризма; отбелязва, че цифровизацията на 
културното наследство би могла да допринесе за неговото представяне пред по-
широка публика, която преди това не е била в състояние да получи достъп до 
него, като същевременно признава, че цифровият достъп не може напълно да 
замести физическия достъп до културно наследство; отбелязва, че 
цифровизацията на културното наследство би могла да служи за допълнителни 
цели в редица други сектори, като научните изследвания, образованието и 
развитието на културни познания; призовава за разработването на общо 
европейско пространство с данни за културното наследство, което би могло да 
бъде изградено въз основа на инфраструктурата за цифрови услуги Europeana; 
изисква опазването и популяризирането на културното наследство чрез цифрови 
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средства да бъде подобрено, например чрез сътрудничество и обща база данни за 
откраднати съкровища и паметници на културата;

13. посочва, че секторът на културата разполага със значително количество повторно 
използваеми данни, които в съчетание с други източници, включително отворени 
източници на данни, и анализ на данни биха могли да помогнат на културните 
институции да увеличат споделянето на знания, да разберат по-добре аудиторията 
си и да се свържат с нова, да установят пропуските, които биха могли да бъдат 
преодолени чрез инициативи, и да подкрепят стратегическите и оперативните си 
решения; призовава Комисията и държавите членки да проучат потенциала на 
трансграничните виртуални хранилища за данни за сектора на културата; 
призовава Комисията да продължи да се съобразява изрично с многообразието на 
културните и творческите сектори и индустрии при изготвянето на бъдещото 
законодателство относно потоците данни;

14. призовава ЕС да играе водеща роля в областта на ИИ както в публичния, така и в 
частния сектор; подчертава възможностите, предоставяни от използването на ИИ 
в образованието; подчертава, че всяко ново законодателство в тази област трябва 
да съблюдава основните права, включително правото на защита на 
неприкосновеността на личния живот и личните данни, и да допринася за 
установяването на високи етични стандарти;

15. подчертава, че е от съществено значение платформите с господстващо положение 
на пазара да предоставят на медийни дружества достъп до подходящи данни, като 
например данни за достигане до публика и за реклама, за да се спомогне за 
предотвратяване на нелоялната конкуренция и за постигане на условия на 
равнопоставеност;

16. призовава държавите членки допълнително да подобрят партньорствата между 
технологичните дружества и културните институции, които биха могли да 
предоставят на последните достъп до цифрови таланти, пространство, данни, 
оборудване, финансиране и възможности за партньорско обучение; призовава 
Комисията да вземе предвид културните и творческите сектори и индустрии и 
техните специфични потребности в предстоящата европейска стратегия за МСП; 
подчертава, че бъдещото законодателство в областта на данните трябва да остане 
просто и да включва ясни насоки за избягване на прекомерно регламентиране; 
припомня, че микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), 
включително в културните и творческите сектори и индустрии, ще се нуждаят от 
допълнителна подкрепа, за да се съобразят с бъдещите стандарти в областта на 
обмена на данни и регламентирането на защитата на данните; подчертава, че 
използването на данни придобива все по-голямо значение за европейските 
културни и творчески сектори и индустрии; припомня, че сигурното споделяне на 
данни е от съществено значение, за да се даде възможност за свободен достъп до 
културно съдържание, когато е необходимо, и допринася за гарантиране на 
свободата на творчеството, както и за предотвратяване на нелоялен пазар на 
данни и концентрация на данни например в ръцете на няколко платформи; 
подчертава необходимостта от разработване на общи, единни и структурирани 
формати на данни, основани на отворени стандарти и на взаимно признаване на 
правилата за оперативна съвместимост, които биха могли да бъдат подходящи за 
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