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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

А. като има предвид, че Европейският съюз се основава на набор от общи, 
основополагащи ценности; като има предвид, че държавите членки носят 
отговорността за гарантирането на равен достъп до образование за всички; като 
има предвид, че държавите членки следва да създават условия, благоприятни за 
развитието на цифрови компетентности за всички, и да гарантират равен достъп 
до цифрово съдържание и услуги, включително гарантирането на цифровата 
достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на публичните субекти; 
като има предвид, че уязвимите групи често нямат достъп или имат ограничен 
достъп до цифрови ресурси, включително до модерни технологии и оборудване, 
чието придобиване и поддръжка са скъпи, а това води до задълбочаване на 
разликите в цифровия достъп в рамките на Съюза и допринася за социалното 
изключване;

Б. като има предвид, че в първия принцип на европейския стълб на социалните права 
се посочва значението на поддържането и придобиването на умения с цел 
„гарантиране на равни възможности и достъп до трудовия пазар“ и се предвижда, 
че всеки има право на достъп до „качествено и приобщаващо образование, 
обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които 
му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да 
осъществява преходи на пазара на труда“;

В. като има предвид, че все още съществуват неравенства по отношение на достъпа 
до ИТ инструменти и интернет, и като има предвид, че много региони, по-
специално селските райони и регионите в неравностойно положение, страдат от 
лоша свързаност; като има предвид, че това намалява възможностите за развиване 
на цифрови умения и допринася за цифрово разделение и разделение на пазарите 
на труда, което може да се задълбочи с течение на времето; като има предвид, че 
според изследване на Програмата за международно оценяване на учениците 
(PISA) на ОИСР от 2018 г. много домакинства с ниски доходи не са имали достъп 
до компютри; като има предвид, че достъпът до компютри в училищата също се 
различава значително между и в рамките на държавите членки; като има предвид, 
че 10% от домакинствата в селските райони на ЕС нямат достъп до интернет по 
фиксирана линия, а 41% не са обхванати от широколентови услуги1; като има 
предвид, че в държавите, в които има високо равнище на урбанизация, висок 
процент жители с висше образование и високи равнища на достъп до 
широколентов и мобилен интернет в домовете, има и по-голям брой граждани с 
основни или задълбочени цифрови умения2;

1 Индекс на Комисията за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2020 г. – 
стойности за ЕС-27 и Обединеното кралство.
2 Работен документ на ЮНЕСКО относно образователната политика, озаглавен „Managing tomorrow’s 
digital skills – what conclusions can we draw from international comparative indicators?“ (Управление на 
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Г. като има предвид, че през 2019 г. 85% от гражданите са използвали интернет, а 
едва 58% са притежавали поне основни цифрови умения3; като има предвид, че 
равнището на цифрова грамотност има специфични социално-икономически, 
свързани с пола, възрастта, географското положение и достъпността аспекти, към 
които трябва да бъде насочено вниманието; като има предвид, че секторът на 
заетостта се развива бързо и според прогнозите 65% от децата, които днес 
навлизат в начален етап на обучение, в крайна сметка ще работят в напълно нови 
видове професии, които понастоящем все още не съществуват4; 

Д. като има предвид, че все още съществува значителна разлика между половете по 
отношение на цифровите умения и се очаква тя да се увеличи; като има предвид, 
че едва 17% от работните места в сектора на технологиите са заети от жени, 
въпреки факта, че 54% от студентите във висшето образование са жени; като има 
предвид, че според Евростат само един от трима студенти, завършили висше 
образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката 
(НТИМ), е жена; като има предвид, че усилията за преодоляване на 
предубежденията по отношение на пола и неравенството между половете в 
цифровия сектор са недостатъчни; като има предвид, че разликата между 
половете е особено очевидна в сектора на изкуствения интелект (ИИ), в който 
едва 22% от специалистите в световен мащаб са жени, като по този начин се 
утвърждава посока на развитие за цифровия сектор в обозримо бъдеще, в която 
доминират мъжете;

Е. като има предвид, че възрастните хора са по-уязвими от цифрово изключване; 
като има предвид, че едва 35% от лицата на възраст 55 – 74 години притежават 
основни цифрови умения, в сравнение с 82% от лицата на възраст 16 – 24 години;

Ж. като има предвид, че пандемията от COVID-19 разкри и изостри дълбоките 
неравенства в достъпа до образование и цифрова свързаност в някои държави и 
региони в ЕС;

З. като има предвид, че пандемията от COVID-19 показа как определени социални 
групи в неравностойно положение, като напр. ромите, са непропорционално 
засегнати от кризата, тъй като цифровото образование често не е физически и/или 
финансово достъпно за техните деца поради липсата на подходящо или на 
каквото и да е ИТ оборудване, интернет връзка и електричество, което 
допълнително задълбочи неравенствата в областта на образованието;

И. като има предвид, че пандемията от COVID-19 изостри съществуващото 
неравностойно положение, в което се намират лицата с увреждания и със 
специални потребности, при получаване на достъп до интернет; като има предвид, 
че според Европейския форум на хората с увреждания едно на всеки три лица с 
увреждания никога не е използвало интернет; като има предвид, че в член 9 от 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се установява изискване 

бъдещите цифрови умения – какви заключения можем да извлечем от международните сравнителни 
показатели?), стр. 17.
3 Индекс на Комисията за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2020 г.
4 Световен икономически форум, „Бъдещето на работните места“, септември 2018 г.
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за достъпност на информационните и комуникационните технологии и системи 
наравно с останалите хора;

Й. като има предвид, че пандемията от COVID-19 подчерта недостига на цифрови 
умения и тяхното значение за всички граждани, независимо от сектора на заетост 
или личното развитие, както и необходимостта от подобряването им, 
включително чрез образование и обучение; като има предвид, че е необходимо да 
се инвестира в цифрова инфраструктура и оборудване, позволяващи на 
студентите, учителите и работниците да участват в дистанционно обучение у 
дома и в образователни заведения; като има предвид, че в това отношение следва 
да се обърне специално внимание на многодетните семейства, самотните 
родители и домакинствата с ниски доходи; като има предвид, че качеството на 
преподаването и възможностите за провеждането му по време на пандемията 
варират в зависимост от наличието на инфраструктура и оборудване, както и на 
преподаватели с цифрови компетентности, включително способност и желание за 
адаптиране на педагогическите методи, и съществуването на използваемо и 
достъпно цифрово съдържание, инструменти, услуги и платформи;

К. като има предвид, че до 32% от учениците и студентите нямаха достъп до 
интернет и цифрови инструменти по време на кризата с COVID-19 и поради това 
имаха много ограничен достъп до образование; като има предвид, че цифровото 
разделение в ранното детство оказва отрицателно въздействие върху 
перспективите за заетост на по-късен етап от живота; като има предвид, че преди 
кризата едва 39% от учителите в ЕС са считали, че са добре или много добре 
подготвени да използват цифровите технологии за обучение, със значителни 
разлики между държавите членки; като има предвид, че в своя план за действие в 
областта на цифровото образование за периода 2021 – 2027 г. Комисията посочи, 
че в някои държави членки броят на часовете, прекарани от учениците в 
образователни дейности, е намалял наполовина по време на пандемията; като има 
предвид, че дори временното затваряне на учебните заведения може да има 
значителни последици за учениците, и като има предвид, че намаляването на 
часовете за преподаване може да има неблагоприятен ефект върху резултатите от 
обучението и да засили съществуващите социални неравенства5; като има 
предвид, че кризата с COVID-19 изтъкна необходимостта от подход с участието 
на множество заинтересовани страни при определянето на целите, механизмите и 
средствата на политиките в областта на цифровото образование; 

Л. като има предвид, че присъственото обучение продължава да бъде от съществено 
значение, тъй като цифровите инструменти не следва да заместват изцяло 
преподаването при непосредствен контакт и ползите, свързани с него; като има 
предвид, че онлайн ученето и преподаването, както и цифровите инструменти 
следва да останат допълнително средство към обичайните методи на обучение и 
преподаване, както и към познанията и преценката на преподавателите; като има 
предвид, че учителите и възпитателите продължават да носят отговорност за 
образованието на децата в училище; като има предвид, че следва също така да се 
обърне специално внимание на децата в предучилищна възраст, децата в 

5 Съвместен изследователски център на Комисията, технически доклад, озаглавен „Вероятното 
въздействие на COVID-19 върху образованието: Разсъждения въз основа на съществуващата литература и 
актуални международни данни“, 2020 г.
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началната училищна степен и децата със специални образователни потребности, 
които имат проблем с ученето или увреждане, поради което срещат по-големи 
затруднения при дистанционното обучение;

М. като има предвид, че са необходими  преквалификация и повишаване на 
квалификацията с цел приспособяване към условията на дългосрочна 
дистанционна работа, които ще стават все по-разпространени в контекста на 
кризата с COVID; като има предвид, че работодателите следва да предоставят 
цифрови обучения и цифрово оборудване на всички служители, като обръщат 
внимание на специфичните нужди, например предоставянето на разумни 
улеснения за хората с увреждания;

Н. като има предвид, че целта на цифровото образование е да подготви учащите се 
да използват умело цифровите технологии в различни сфери на живота;

О. като има предвид, че повишаването на квалификацията и преквалификацията, 
включително посредством онлайн обучение и развитие на цифрови умения за 
всички, са едновременно индивидуална и социална отговорност и са 
жизненоважни за адаптирането към променящите се нужди на все по-
цифровизирания пазар на труда и новите работни реалности, като например 
дистанционната работа, за борба с дискриминацията и загубата на работни места, 
за подобряване на достъпа до основни услуги и за справяне с цифровото и 
социалното изключване, особено за възрастните хора; като има предвид, че 
ранното образование и образованието през целия живот имат значителен 
потенциал за преодоляване на различията между съществуващите умения и 
нуждите на пазара на труда; като има предвид, че през периода на изолация 
онлайн комуникацията беше едно от основните средства за комуникация, за да 
могат семействата да поддържат връзка;

П. като има предвид, че цифровата грамотност бързо се превръща в универсално 
умение, необходимо за работни места, които преди имаха слаба връзка или 
нямаха никаква връзка с цифровата област, включително за работни места, 
свързани с професионални умения и ръчен труд;

Р. като има предвид, че е трудно да се установи ясна връзка между дадена 
интервенция и наблюдаваното увеличаване на цифровите квалификации поради 
липсата на проучвания на стратегиите за цифровизация и доклади за оценка както 
на индивидуалните проекти, така и на националните стратегии; като има предвид, 
че съществува ясна необходимост както от събиране на качествени данни, така и 
от обмен на най-добри практики между държавите членки, успоредно с подход, 
включващ множество заинтересовани страни, с участието на социалните 
партньори, по-специално предприятията, международните организации, 
академичните среди и гражданското общество;

С. като има предвид, че цифровото образование е непрекъснат и често продължаващ 
през целия живот процес на учене; като има предвид, че подкрепата за цифровата 
подготвеност на общообразователните и професионалните училища, както и 
персонализирането и иновациите в образователните системи могат да спомогнат 
за подобряване на учебните резултати на обучаващите се от всички възрасти, да 
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допринесат за постигането на по-голяма справедливост, да повишат качеството, 
приобщаващия характер и ефективността на образованието и да спомогнат за 
преодоляването на поляризацията при заетостта; като има предвид, че всяка 
стратегия за цифрово образование следва да прилага подход за учене през целия 
живот и да обхваща секторите на образованието и обучението, както във 
формална, така и в неформална образователна среда;

Т. като има предвид, че образованието представлява инвестиция в бъдещето и важен 
инструмент за развитието и себереализацията на всеки индивид; като има 
предвид, че цифровото образование би могло да спомогне за справяне с 
предизвикателства като дезинформацията, радикализацията, кражбата на 
самоличност и данни, кибертормоза и онлайн измамите; като има предвид, че 
образованието, обучението и ученето през целия живот ще играят ключова роля в 
справедливия преход към цифровата икономика;

У. като има предвид, че професионалното образование и обучение (ПОО) 
представлява съществена част от европейските образователни системи, като 
осигурява на младите хора и на възрастните квалификации и компетентности, 
необходими за заетостта и ученето през целия живот; като има предвид, че ПОО 
обхващат около половината от завършилите гимназиалния етап на средното 
образование в Европейския съюз; като има предвид, че ПОО ще играе съществена 
роля за справянето с предизвикателствата на екологичния и цифровия преход и 
ще бъде от основно значение за предоставянето на работниците на необходимите 
квалификации за пазара на труда в ЕС;

1. подчертава, че пандемията от COVID-19 показа, че не всички учащи могат да 
имат достъп до дистанционно обучение, по-специално намиращите се в 
неравностойно положение и живеещите в селски и отдалечени райони; призовава 
Комисията и държавите членки да увеличат инвестициите в качествена цифрова 
инфраструктура и оборудване, цифрово образование и развитие на цифрови 
умения и квалификации в селските рядко населените, отдалечените и 
периферните райони, за да се гарантира водещата роля на ЕС във формирането на 
ерата на цифровите технологии; припомня многократните си призиви за 
амбициозен бюджет и значителни инвестиции в образованието; подчертава 
значението на редица инструменти на ЕС за развитие на формалното и 
неформалното образование, както и за инвестиции в цифрова грамотност, 
образователна инфраструктура и цифрово оборудване в училищата, като 
например европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за 
свързване на Европа, „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, Европейският корпус за 
солидарност и новият план за действие в областта на цифровото образование; 
освен това изтъква, че са необходими също така инвестиции на национално 
равнище; припомня, че най-малко 20% от средствата, които ще бъдат 
предоставени по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост са 
заделени за цифровия преход, което може да спомогне за укрепване на цифровия 
капацитет в образователните системи;

2. призовава държавите членки да гарантират, че всички домакинства и публични 
институции имат достъп до електричество и високоскоростен интернет, както и 
до необходимото оборудване и ИТ инструменти, които са от ключово значение за 
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подобряване на цифровите умения на учениците и техните семейства и за участие 
в онлайн образованието; подчертава необходимостта от подкрепа за родителите и 
децата по отношение на дистанционното обучение, като им се предостави 
необходимата цифрова инфраструктура, както и технически и цифрови умения; 
подчертава, че разликите в социално-икономическата среда, които водят до 
различия в достъпа до електричество, цифрова свързаност, цифрово оборудване и 
умения, създават цифрово разделение между учащите;

3. подчертава, че преразгледаният план за действие в областта на цифровото 
образование трябва да бъде съобразен със съответните принципи на ЕССП, с 
целите на ООН за устойчиво развитие и с европейската стратегия за равенство 
между половете;

4. подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на непрекъснатото 
обучение и достъпа до него, както и на професионалното развитие на учителите, 
обучаващите и преподавателите на всички равнища, включително в областта на 
ПОО; подчертава необходимостта да им се предостави цифрово оборудване, за да 
се подобрят техните цифрови умения, включително оценки на уменията и 
механизми за сертифициране, както и тяхното разбиране за потенциалните 
предизвикателства пред учащите, чрез програми като eTwinning, Електронната 
платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), „Еразъм+“ и портала за 
училищно образование; подчертава необходимостта учителите, обучаващите и 
преподавателите на всички равнища да бъдат поставени в центъра на процеса на 
цифрово образование – както при планирането, така и при изпълнението;

5. подчертава необходимостта от гарантиране на ефективен социален диалог 
относно ПОО и ученето за възрастни с цел утвърждаване на ефективното 
управление на професионалното обучение на всички равнища, както и 
необходимостта от зачитане на всички квалификации и признаване и валидиране 
на обучението, трудовия опит и неформалното и аформалното учене;

6. подчертава спешната необходимост от разработване на инициативи за политики, 
имащи за цел да намалят различията в цифровите умения и да подобрят 
цифровата грамотност; призовава Комисията и държавите членки да работят 
заедно за намаляване на неравенствата в образованието чрез премахване на 
пречките пред равния достъп и участието в цифровото образование и обучение за 
учащите и работещите от всички възрасти с цел подобряване на цифровите 
квалификации и противодействие на цифровото изключване в съответствие с 
ЕССП; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на уязвимите 
групи и малцинствата, за които преодоляването на разделението по отношение на 
цифровите умения може да представлява средство за прекъсване на порочния 
кръг на социално и трудово изключване;

7. подчертава, че държавите членки следва да гарантират, че образователните 
институции и обучаващите са добре подготвени да предоставят дистанционно 
обучение; призовава държавите членки и съответните национални и регионални 
органи да осигурят подходяща цифрова инфраструктура, учебни материали и 
квалифицирани учители, които са предпоставка за ефективно предоставяне на 
онлайн обучение; подчертава, че след пандемията от COVID-19 дистанционното 
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обучение следва да се превърне в част от един съвременен подход на смесено 
обучение, а именно метод на интегрирано, комбинирано обучение, при който 
традиционните методи на обучение, т.е. директен контакт с обучаващия, се 
съчетават с дистанционни дейности с използване на компютърни средства; 
подчертава обаче, че дистанционното обучение не следва да се превръща в 
стандарт за учениците от предучилищна и начална училищна възраст и не следва 
да замества изцяло присъственото обучение;

8. счита, че държавите членки следва да се стремят към по-цялостно интегриране на 
цифровите технологии в образованието чрез разработване на програми и целеви 
инвестиции, чиято крайна цел е да гарантират, че техните граждани са готови и 
подготвени за бъдещи работни места, които изискват цифрови умения; 
подчертава, че по този начин държавите членки и техните граждани ще могат да 
се възползват в пълна степен от потенциала на цифровия преход на пазара на 
труда в ЕС и да се възползват напълно от съществуващите начини на използване 
на новите методи на работа от страна на дружествата, като например 
дистанционната работа;

9. подчертава необходимостта от насърчаване на ролята на социалните партньори, 
като се гарантира, че политиката за цифрово образование стимулира 
колективните споразумения относно определянето и регулирането на цифровите 
умения и продължаващото обучение, като се проведат консултации със 
социалните партньори относно нуждите от компетентности и относно 
актуализирането на образователните програми и системите за обучение и като се 
работи заедно с представители на работниците за разработване на програми за 
обучение на работното място, приспособени към нуждите на работната сила;

10. призовава държавите членки, с помощта на Европейската комисия и когато това е 
допустимо и достъпно, на европейските инструменти за финансиране, да 
гарантират, че уязвимите деца, младежи и възрастни в ЕС имат достъп до 
подходящи технологични ресурси и оборудване, позволяващи им да придобият 
основни цифрови умения, които могат да им предоставят значително по-големи 
възможности за социално и икономическо приобщаване;

11. отбелязва, че ПОО може да допринесе съществено за изпълнението на 
Европейския зелен пакт, като спомогне за определяне и прилагане на т.нар. 
„екологични умения“ за икономиката и за всички хора; припомня, че ЕССП, 
Европейската програма за умения и Европейският пакт за умения трябва да бъдат 
приведени в съответствие с „екологичните умения“;

12. насърчава държавите членки да стимулират гъвкави модели на образование и 
подкрепа за дистанционно обучаващите се, като се използват такива средства като 
електрони ресурси, електронни материали и безплатно онлайн обучение;

13. предупреждава, че социалните и образователните неравенства в ранна детска 
възраст имат отрицателно въздействие върху образователното равнище и 
перспективите за заетост на по-късен етап от живота; отново заявява 
необходимостта от подобряване на достъпа до качествено образование и от 
съгласувани усилия за развитието на цифрови и медийни умения в ранна възраст; 
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приветства съобщението на Комисията, че възнамерява да въведе Европейска 
гаранция за децата с цел преодоляване на детската бедност; подчертава, че 
държавите членки следва да разпределят най-малко 5% от средствата на 
Европейския социален фонд (ЕСФ+) при споделено управление за подпомагане на 
дейности в рамките на Европейската гаранция за децата, и настоятелно заявява, че 
трябва да бъде създаден отделен бюджетен ред по ЕСФ+ за Европейската 
гаранция за децата, със заделени средства в размер на 20 милиарда евро;

14. подчертава, че кризата с COVID-19 вече доведе до загуба на работните места за 
много хора, не на последно място млади хора, които неизменно се оказват на 
несигурно работно място; в този контекст приветства плановете на Комисията за 
укрепване на Европейската гаранция за младежта; счита, че младите хора като 
цяло, и по-специално незаетите с работа, учене или обучение, които се 
регистрират в схемите по гаранцията за младежта, следва да бъдат подпомагани в 
развитието и разширяването на цифровите умения с цел улесняване на 
повишаването на квалификацията и преквалификацията към екологичен и цифров 
преход; подчертава, че е необходимо държавите членки да продължат да 
инвестират достатъчно средства от ЕСФ+ за мерки за подпомагане на младежката 
заетост и поради това следва да заделят поне 15% от своите средства по ЕСФ+ 
при споделено управление за целенасочени действия и структурни реформи за 
подкрепа на качествената заетост за младите хора;

15. подчертава необходимостта от преподаване на основни цифрови умения и от 
укрепване на критичното мислене и уменията за използване на медиите у децата и 
младите хора, тъй като това ще им даде възможност за оценка и преодоляване на 
опасностите, породени от фалшивите новини, кибертормоза, радикализацията, 
проблемите, свързани с киберсигурността и измамите, както и за повишаване на 
тяхната осведоменост относно неприкосновеността на личните данни; подчертава, 
че следва да се обърне особено внимание на педагогическите методи, а не само на 
използването на цифрови инструменти; подчертава значението на ученето през 
целия живот и на осигуряването на достатъчно ресурси за образователните 
системи в това отношение; в този контекст подчертава необходимостта да бъдат 
подпомогнати преподавателите да се справят с предизвикателството да подготвят 
студентите и чираците за работа и живот в ерата на цифровите технологии;

16. подчертава необходимостта от насърчаване на социалните умения, като например 
човешката съпричастност, креативността и способностите за решаване на 
проблеми в рамките на специфичните компетентности в областта на НТИМ, 
особено с оглед на внедряването на системи за автоматизация и изкуствен 
интелект (ИИ); посочва необходимостта от изграждане на необходимите 
компетентности за създаване и използване на технологии, основани на ИИ, за 
подобряване на етичната рамка, уреждаща използването на такива инструменти, и 
за обработка на данни; подчертава, че предприятията, които внедряват ИИ, 
роботика и свързани с тях технологии, имат отговорността да осигурят подходяща 
преквалификация и повишаване на квалификацията на всички засегнати 
служители, за да могат те да се научат как да използват цифрови инструменти и 
да работят с коботи и други нови технологии, като по този начин се адаптират 
към променящите се нужди на пазара на труда и запазят работните си места; във 
връзка с това подчертава значението на Рамковото споразумение на европейските 
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социални партньори относно цифровизацията; припомня, че в това споразумение 
се посочва отговорността на работодателите да повишават квалификацията на 
работниците и да ги преквалифицират, по-специално с оглед на цифровизацията 
на работните места;

17. подчертава значението на разработването на политики, които да гарантират, че 
хората с увреждания имат същите възможности и достъп до качествено цифрово 
образование; насърчава държавите членки да работят с организациите, 
представляващи хората с различни увреждания, за да проучат 
предизвикателствата и възможностите, свързани с цифровото образование, и да 
вземат предвид специфичните потребности на хората с увреждания при 
разработването на ефективни политики в областта на цифровото образование; 
призовава държавите членки да насърчават ученето за възрастни, което 
предоставя възможности за учене през целия живот, да подобряват тяхната 
пригодност за заетост и да гарантират, че всички техни граждани се възползват 
пълноценно от цифровия преход в пазара на труда на ЕС, включително уязвимите 
групи; призовава за достъпни, включително и от финансова гледна точка, 
програми в областта на цифровите умения, приспособени за нуждите на 
възрастните хора; настоятелно призовава Комисията да представи амбициозно 
предложение в рамките на Европейската стратегия за хората с увреждания за 
периода след 2020 г. с цел гарантиране на финансово приемлива и ефективна 
достъпност на информационните и комуникационните технологии и системи за 
лицата с увреждания наравно с останалите хора;

18. приветства предложението за препоръка на Съвета относно ПОО за постигане на 
устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост6; 
подкрепя общите цели на предложението, насочени към модернизиране на 
политиката на ЕС относно ПОО, към рационализиране на европейското 
сътрудничество в процеса и към опростяване на управлението на ПОО; 
подчертава, че системите за ПОО следва да играят също толкова важна роля за 
възрастните хора, които се нуждаят от повишаване на квалификацията и от 
преквалификация; призовава Комисията да възприеме холистичен подход спрямо 
ПОО и ученето за възрастни, обхващащ формалното, неформалното и 
аформалното учене; призовава Комисията и държавите членки да увеличат 
максимално усилията си за инвестиране във физически и финансово достъпно, 
приобщаващо и висококачествено ПОО; призовава държавите членки да направят 
ПОО по-привлекателни и достъпни за възрастните учащи се и да изградят по-
силни връзки и по-тясно сътрудничество между ПОО за възрастни и 
неформалното учене за възрастни с цел насърчаване на ключови компетентности, 
включително добри основни умения, цифрови, трансверсални и други житейски 
умения, които осигуряват здрави основи за издръжливост, пригодност за заетост 
през целия живот, социално приобщаване, активно гражданско участие и 
личностно развитие; подчертава, че развиването на зелени умения е една от 
мерките за осигуряване на квалифицирана работна сила, която също така е фактор 
за устойчиво развитие и растеж; призовава освен това държавите членки да 
разработят ефективни стратегии за квалификациите, включително конкретни цели 

6 Предложение за препоръка на Съвета от 1 юли 2020 г. (COM(2020) 0275).
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в рамките на своите национални политики за ПОО и обучение на възрастни с цел 
оказване на подкрепа на работниците и безработните лица;

19. подчертава необходимостта да се наблюдава въздействието на цифровизацията, за 
да се предвидят новите видове работни места и необходимите квалификации и 
умения, и тези данни да се използват за разработване на актуални учебни 
програми и модули за цифрово образование; призовава Комисията да определи 
ясни насоки за националните цифрови стратегии и да подобри инструментите за 
мониторинг на действията в рамките на плана за действие в областта на 
цифровото образование, което ще спомогне за изграждане на полезни 
взаимодействия между проектите в тази област и ще позволи извършването на 
оценка на ефективността на изпълняваните проекти и тяхното въздействие върху 
развитието на цифровите компетентности; призовава съответните национални и 
регионални органи да улесняват и насърчават обмена на добри практики и ноу-
хау, както и да картографират съществуващите програми за цифрово образование 
и да извършват мониторинг на основните бенефициери на тези програми, като 
същевременно обръщат особено внимание на тяхната достъпност за уязвимите 
групи и на постиженията на учениците в областта на цифровите компетентности, 
включително ИТ уменията, в началното и средното училище; призовава 
държавите членки да анализират състоянието на цифровото образование по време 
на пандемията от COVID-19;

20. призовава държавите членки да засилят обмена си на най-добри практики във 
връзка със създаването на жизнеспособни политики за цифрово образование и с 
начина, по който да се преодолеят най-добре потенциалните предизвикателства, 
произтичащи от прилагането на реформи в цифровото образование; подчертава 
необходимостта да извлечем поуки от кризата с COVID-19, като споделяме 
добрите практики на някои държави членки по отношение на използването на 
цифрови инструменти за образование;

21. припомня, че кризата с COVID-19 показа необходимостта от подход, включващ 
множество заинтересовани страни, към политиката в областта на образованието, 
който да включва учители и обучаващи, учащи се, родители, социални партньори, 
НПО, местни органи и общностни организации както при планирането, така и при 
осъществяването на национални политики в областта на цифровото образование, 
за да се гарантира, че тези политики ще отговорят на потребностите на 
гражданите на ЕС и ще поставят обучаващите се в центъра на вниманието; 
подчертава важността на участието на социалните партньори, по-специално на 
предприятията и на образователните и учебните институции, както и на сектора 
на научните изследвания и иновациите, в процеса на преодоляване на различията 
в областта на цифровите умения в Европа; призовава държавите членки да 
насърчават инициативи, чрез които дружествата и стартиращите предприятия 
могат да представят високотехнологични иновации на учащите се, включително 
инструменти и механизми, които улесняват цифровото обучение; призовава 
държавите членки да засилят сътрудничеството си в областта на цифровото 
сертифициране и да популяризират този подход сред основните заинтересовани 
страни, т.е. представителите на доставчици на квалификации и социалните 
партньори, по-специално работодателите;
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22. подчертава, че неравенството между половете в областта на цифровите 
технологии е икономически, обществен и културен проблем, който следва да бъде 
преодолян посредством холистичен подход; призовава държавите членки да 
гарантират равенството между половете в политиките в областта на цифровото 
образование и да преодолеят съществуващото неравенството между половете в 
областта на цифровите технологии; подчертава необходимостта от насърчаване на 
участието на момичетата и жените в дисциплините в областта на НТИМ, в 
цифровото образование и в пазара на труда в областта на ИКТ;

23. приветства идеята за създаване от Комисията на Европейски център за цифрово 
образование, който би могъл да оказва подкрепа на държавите членки чрез 
създаване на мрежа от национални служби за консултиране по въпросите на 
цифровото образование, да установява връзка между различните заинтересовани 
страни, да свързва националните и регионалните стратегии за цифрово 
образование, да наблюдава прилагането на плана за действие в областта на 
цифровото образование и да проследява развитието на цифровото образование в 
Европа;

24. счита, че за да се насърчи ползотворното професионално развитие в бъдеще, са 
необходими програми за обучение, които да поощряват отговорното използване 
на технологичните средства, като се съчетават ръчно изпълнявани дейности, игра, 
творчество, изобретателност и социални умения, които да позволяват човешки 
контакт и да водят до изграждането на лични отношения без необходимост от 
употребата на електронни и цифрови устройства;

25. подчертава необходимостта от подкрепа за физическото здраве на учениците и 
студентите, което може да бъде отслабено в резултат на дългите часове, 
прекарани пред екраните на компютрите вследствие на преобладаващо цифровото 
образование по време на кризата с COVID-19; призовава държавите членки да 
организират целенасочени кампании за повишаване на осведомеността относно 
нуждата от физическа активност;

26. подчертава важността на това цифровото образование да бъде обвързано с други 
области на политиката, за да се покаже как цифровото образование може да 
спомогне за укрепване на равенството и противодействие на дискриминацията, 
както и за по-приобщаващи, по-иновативни и по-екологични икономики;

27. насърчава държавите членки да подкрепят и поощряват сътрудничеството между 
образователните и учебните институции, включително трансграничното 
сътрудничество, като част от усилията за включване и актуализиране на 
употребата на цифрови технологии в учебните и образователните заведения и за 
насърчаване на развитието на по-задълбочени цифрови умения;

28. насърчава държавите членки да създадат национални програми за средните 
училища, с които да се насърчава увеличаването на броя на завършилите 
образование в областта на ИТ; подчертава, че такива занятия биха могли да бъдат 
разработени в рамките на високотехнологични дружества и на университети;

29. приветства усилията на Комисията за цифровизиране на образованието и 
квалификациите, включително новата платформа Европас и планираната 
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инфраструктура за цифрови удостоверения Европас; същевременно обръща 
внимание на необходимостта от подобряване на функционалността на 
платформата Европас по отношение на търсенето и получаването на предложения 
за работа и курсове, необходимостта от извършване на съответно актуализиране 
на информацията на платформата относно текущите курсове, обучения и 
предложения за работа, както и необходимостта от определяне на институциите, 
отговорни за този процес;

30. призовава държавите членки да засилят своите дейности по популяризиране на 
новата платформа Европас сред училищата, преподавателите, университетите, 
учениците и студентите, институциите за образование и обучение и 
работодателите;

31. насърчава държавите членки да създадат възможности за местните институции, 
например библиотеки, общински центрове и центрове за социални услуги, да 
изпълняват допълнителна функция като центрове за развитие на цифрови 
компетентности, като предлагат каталог от допълнителни услуги, свързани с 
развитието на цифрови компетентности;

32. призовава Комисията и държавите членки да увеличат финансирането за 
интердисциплинарни изследвания относно различните аспекти на обучението в 
цифрова среда като специфичен приоритет, със специален акцент върху 
психичните (поведенческите), методическите, инструменталните аспекти и 
аспектите, свързани с пазара на труда и с новите професии;

33. насърчава държавите членки да създадат национални системи за цифрово 
образование за възрастни, които да подготвят хората, вече завършили формалното 
си образование, да живеят и работят в цифрова среда, и да преквалифицират 
хората за работа в контекста на индустрията 4.0; подчертава, че тези програми 
следва да бъдат съсредоточени върху повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работното място на служителите, а не върху външни 
курсове, провеждани от организации, които не са запознати със спецификите на 
дружеството;
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