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Кратко изложение
I Докато светът става все по-цифровизиран, необходимо е определено равнище

на цифрови умения, за да се справим с личния и професионалния си живот. През
2019 г. една трета от работещите или търсещите работа зрели хора в ЕС — т.е.
повече от 75 млн. души — не са имали дори основни цифрови умения, или през
предходните три месеца изобщо не са използвали интернет. Делът им е по-висок
при хората с ниска образователна степен, възрастните хора и безработните.

II Ролята на ЕС по отношение на повишаването на цифровите умения е да

подпомага националните действия чрез насоки и препоръки, предоставяне на
подкрепа на мрежите за сътрудничество и финансиране на действия, насочени
към тази тема. Основната отговорност за образователните системи
и професионалното обучение обаче се носи от държавите членки.

III Настоящият доклад не е резултат от извършен одит, а представлява преглед,

основан предимно на публично достъпна информация. Той не включва оценка
или препоръки във връзка с предприетите от Комисията действия в тази област.
ЕСП разглежда актуалните развития в областта на основните цифрови умения
сред работната сила на възраст между 25 и 64 години в контекста на действията
на ЕС в тази област от 2010 г. насам, по-специално през последните 5 години.
Началото на новия програмен период на ЕС, 2021—2027 г., е идеалният момент
да се привлече вниманието към важността на този въпрос и да се определят
потенциалните предизвикателства на високо равнище за лицата, които
разработват програмите и подбират проектите през този период към началото на
2021 г.

IV Прегледът показва, че ЕС отдавна е признал значението на основните

цифрови умения за всички граждани и ги е включил като въпрос в своята
стратегия „Европа 2020“. От 2010 г. ЕС е поставил началото на няколко различни
инициативи, насочени към цифровите умения — често като част от по-широки
мерки. Темата е обширна и включва множество заинтересовани страни на много
равнища. Резултатът се изразява в набор от действия на равнището на ЕС, които
се осъществяват паралелно и са отчасти взаимосвързани. От 2016 г. се поставя посилен акцент върху цифровите или основните умения, въпреки че често
действията продължават да бъдат насочени към други умения, равнища на
умения или целеви групи.
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V До 2015 г. действията на ЕС не са били конкретно насочени към основните

цифрови умения на възрастните. Оттогава насам действията за увеличаване на
процента на работната сила с основни цифрови умения са станали по-значими.
Комисията е определила международно призната Рамка за цифрова
компетентност, подпомогнала е разработването на национални стратегии
в областта на цифровите умения и е съдействала за създаването на национални
коалиции в областта на цифровите технологии и работните места в почти всички
държави членки. От друга страна, през 2019 г. Комисията е стигнала до
заключението, че броят на финансираните от ЕС проекти за повишаване на
квалификацията на нискоквалифицираните възрастни не е достатъчен. И въпреки
че в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа цифровата
грамотност и уменията за ползване на цифрови технологии са предложени за
приоритет на Европейския социален фонд (ЕСФ) за периода 2014—2020 г.,
проектите, конкретно насочени към свързано с цифровите умения обучение
в държавите членки, представляват около 2 % от общото финансиране от ЕСФ за
периода.

VI Според използваните от Комисията показатели през последните години сред

държавите — членки на ЕС, като цяло е постигнат ограничен напредък по
отношение на основните цифрови умения. Държавите — членки на ЕС, които
имат най-добри резултати, са сред водещата група държави на световно ниво по
критериите, за които съществуват съпоставими данни, но държавите членки
с най-слаби резултати не са по-добри от страните извън ЕС, които се намират
в долната част на ска́лата. За тази последна група държави членки ситуацията
постепенно се е влошила през периода 2015—2018 г., което показва, че
цифровото разделение е проблем не само сред отделни групи в рамките на една
държава членка, но и между държавите с добри и слаби резултати в това
отношение.

VII За новия период 2021—2027 г. Комисията за първи път е определила

конкретна цел за увеличаване на процента на гражданите с основни цифрови
умения от 56 % през 2019 г. на 70 % през 2025 г. ЕСП установи някои
предизвикателства пред постигането на тази цел, по-специално разпределянето
на конкретни суми от бъдещите програми на ЕС, определянето на подцели
и етапни цели в изпълнението на целта, идентифицирането на проекти, насочени
към основните цифрови умения на възрастните, и последователната оценка на
цифровите умения за по-дълъг период от време в една бързо променяща се
цифрова среда.
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Въведение
01 През 2019 г. 35 % от работната сила на ЕС — т.е. работещите или търсещите

работа лица — на възраст между 25 и 64 години, което представлява повече от
75 млн. души, не са имали дори основни цифрови умения (или уменията им не е
можело да бъдат оценени, тъй като не са използвали интернет през последните
3 месеца). В рамките на ЕС между държавите членки има значителни разлики
(фигура 1).

Фигура 1 — Процент на активната работна сила без поне основни
цифрови умения през 2019 г.
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Бележка: Данните се базират на ЕС-28 и включват също и гражданите, чиито умения не е можело
да бъдат оценени, тъй като не са използвали интернет през последните 3 месеца.
Източник: Евростат.
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Каре 1
Какво представляват „основните цифрови умения“
Има различни определения за цифрови умения или компетентности,
а няколко термина, като например „цифрова грамотност“, „цифрова
компетентност“, „умения, свързани с ИКТ“ и „електронни умения“ често се
използват като синоними. През май 2018 г. Европейският съвет определя
цифровата компетентност като „уверено, критично и отговорно ползване
и ангажираност с цифровите технологии за учене, на работното място
и за участие в обществото. Тя включва информационна грамотност
и грамотност по отношение на данните, общуване и сътрудничество,
медийна грамотност, създаване на цифрово съдържание (включително
програмиране), безопасност (включително благосъстояние в цифрова
среда и компетентности във връзка с киберсигурността), свързани
с интелектуалната собственост въпроси, решаване на проблеми
и критично мислене“.
По отношение на равнището на цифровите умения ЕСП се позовава главно на
Европейската рамка за цифрова компетентност на гражданите (вж. точка 09),
съгласно която компетентностите от основно ниво включват необходимите
умения за извършване на прости задачи във всички области, посочени от
Съвета.

02 Последиците от това „цифрово разделение“ са, че зрелите хора с по-ниско

равнище на цифрови умения по-често срещат проблеми с намирането на работа,
а когато започнат работа, получават по-малко от тези с по-високо равнище на
цифрови умения 1. Анализ на ОИСР показва, че в повечето държави търсенето на
основни цифрови умения се е увеличило. Много работници използват редовно
ИКТ без подходящи умения в областта на ИКТ: средно над 40 % от работниците,
използващи офисен софтуер всеки ден, нямат достатъчно умения да го използват
ефективно 2. През февруари 2020 г. в своето съобщение „Изграждане на
цифровото бъдеще на Европа“ 3 Комисията подчерта, че над 90 % от работните
места вече изискват поне елементарни цифрови умения, но нуждата от цифрови
умения е характерна далеч не само за трудовия пазар.

1

Does having digital skills really pay off?, Adult skills in focus (Наистина ли дава резултат
наличието на цифрови умения? Акцент върху уменията на възрастните), ОИСР, 2015 г.

2

Skills for a Digital Word (Умения за цифровия свят), Среща на министрите по въпросите
на цифровата икономика от 2016 г., Информационен документ, ОИСР, 2016 г., стр. 6.

3

COM(2020) 67 final.
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03 Пандемията от COVID-19 още повече подчерта значението на основните

цифрови умения за гражданите. През юни 2020 г. Комисията заяви: „Кризата
с коронавируса показа колко е важно гражданите и предприятията да бъдат
свързани и да могат да взаимодействат помежду си онлайн. Ще продължим да
работим с държавите членки, за да определим областите, в които са
необходими повече инвестиции, така че всички европейци да могат да се
възползват от цифровите услуги и иновациите“ 4.

04 Необходимостта гражданите да разполагат с цифрови умения е призната от

ЕС от известно време насам. Дългосрочната стратегия на ЕС на високо равнище
„Европа 2020“, която се изпълняваше от 2010 г. до 2020 г., включва като една от
своите седем „водещи инициативи“ Програмата в областта на цифровите
технологии за Европа. Това е потвърждение, че Комисията ще работи „за
насърчаване на интернет достъпа и използването на интернет от всички
европейски граждани, и по-специално чрез действия за насърчаване на
цифровата грамотност и достъпност“; а цифровите умения се посочват изрично
като област, която държавите членки трябва да развият 5. От началото на
изпълнението на стратегията през 2010 г. ЕС е разработил редица инициативи,
които в различна степен обхващат цифровите умения, както е посочено
в основния текст на настоящия доклад.

05 Държавите членки носят основната отговорност за образователните системи
и професионалното обучение. Политиката на ЕС в тези области е насочена към
подпомагане на действията на държавите членки 6. Следователно ролята на ЕС
също така е да помага на държавите членки да преодоляват общите
предизвикателства, като например застаряващите общества, недостига на
умения, технологичното развитие и конкуренцията в световен мащаб.

06 В тази рамка, а също и чрез подпомагане на структурните реформи

и целевите проекти със средства от ЕС, Съюзът също така може да приема насоки
и препоръки и да предоставя подкрепа на мрежите за сътрудничество. Тъй като
обаче инициативите на ЕС в областта на основните цифрови умения на
възрастните обикновено са част от по-широки инициативи, по принцип не е
възможно да се определи общият размер на средствата от ЕС, изразходвани
конкретно за развиване на тези умения у зрелите хора.

4

Вж. Съобщение за медиите на Комисията от 11 юни 2020 г., Брюксел.

5

Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
COM(2010) 2020 окончателен.

6

Договор за функционирането на ЕС, членове 165 и 166.
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Цел, обхват и подход на прегледа
07 Предвид важността на основните цифрови умения в много области на

икономиката и големия брой възрастни, които нямат такива умения, целта на
настоящия преглед е да представи общ преглед и анализ на различните начини,
по които ЕС подпомага усилията на държавите членки за подобряване на
ситуацията — вж. фигура 2. Настоящият преглед се основава на предишни
доклади на ЕСП в тази област 7. ЕСП разглежда какви действия са предприети от
2010 г. насам и излага намеренията на Комисията за следващия програмен
период 2021—2027 г. Целта е в началото на новия програмен период на ЕС,
2021—2027 г., да се привлече вниманието към важността на този въпрос и да се
определят потенциалните предизвикателства на високо равнище за лицата, които
разработват програмите и подбират проектите през този период към началото на
2021 г.

08 ЕСП участва в съвместната проектна група на ЕВРОСАЙ „Работна сила 2030 г.

— предизвикателства и възможности“ 8, която разглежда глобалните,
технологичните и демографските промени, пред които ще бъде изправен светът
в бъдеще, и тяхното въздействие върху работната сила. Върховните одитни
институции са започнали няколко паралелни одита и настоящият преглед ще
бъде част от окончателния доклад на работната група.

7

Специални доклади № 19/2020, № 22/2018, № 05/2017 и № 03/2015.

8

В тази проектна група участват върховните одитни институции на България,
Финландия, Израел, Италия, Полша, Република Корея, Република Северна Македония
и ЕСП.
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Фигура 2 — Обхват на прегледа
Нива в показателите на
ЕВРОСТАТ

Ключови компетентности за
учене през целия живот

По-високи от
основното ниво

Гражданска компетентност

Комуникация и
сътрудничество

Културно съзнание и изява
Предприемачество

Създаване на цифрово
съдържание

Цифрови компетентности

Слаби

Лични компетентности, социални
компетентности и умение за учене
Научно-технически, инженерни
математически (цифрови данни)

Нулеви
16—24

Грамотност за работа с
информация и данни

Грамотност

Основни

15 и по-малко

Области на Европейската
рамка за цифрова
компетентност

Решаване на проблеми
Безопасност

Езици

25—34

35—44

(не е включена в ESTAT и DESI до 2020 г.)

45—54

55—64

65—74

75 и повече

Възрастови групи

Бележка: Зеленият цвят с отметки показва обхвата на настоящия преглед.
Източник: ЕСП.

09 През 2013 г. Комисията публикува Европейската рамка за цифрова

компетентност на гражданите (DigComp)9, която е референтната рамка за
дефиниране на понятието „цифрово компетентен“. Последната версия на
DigComp 10 предоставя подробно описание на знанията, уменията и нагласите, от
които се нуждаят хората в пет области на компетентност: информационна
грамотност и грамотност по отношение на данните; общуване и сътрудничество;
създаване на цифрово съдържание; решаване на проблеми; безопасност. В
DigComp се определят и осем различни нива на владеене на материята, основани
на структурата и терминологията на европейската квалификационна рамка (ЕКР),
които варират от „основно“ до „високоспециализирано“.

10 Всяка година от 2015 г. насам (с изключение на 2018 г.) Евростат публикува

композитен показател за измерване на цифровите умения в четири области
(познат като „показател за цифровите умения“), съответстващи на петте области

9

Ferrari, Anusca: DIGCOMP: Рамка за развитие и разбиране на компетентността
в областта на цифровите технологии в Европа, СИЦ, 2013 г.

10

Carretero, S.; Vuorikari, R. и Punie, Y. (2017 г.). DigComp 2.1:Рамка за цифрова
компетентност на гражданите с осем нива на владеене и примери за употреба, EUR
28558 EN, doi:10.2760/38842.

11
на компетентност на DigComp с изключение на безопасността (до 2020 г.).
Данните на Евростат категоризират хората като притежаващи нулеви, слаби,
основни или по-високи от основното ниво умения (или такива, които не е можело
да бъдат оценени). Настоящият преглед се съсредоточава върху действията на ЕС,
предназначени да подобрят цифровите умения на възрастните от нулево или
ниско ниво до основно или по-високо от основното ниво. Тези действия често са
част от по-широки инициативи, насочени към развиването на основни умения,
цифрови умения или учене през целия живот. Между другите начини за
измерване на цифровите умения, анализирани в настоящия доклад, са индексът
за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI),
международният индекс DESI и проучването на уменията, извършено по
Програмата на ОИСР за международна оценка на уменията на възрастните. Тези
различни показатели не дават еднакви резултати и невинаги са съпоставими
поради различните методологични подходи. В приложение I е представено
подробно описание на показателите и техните методологии.

11 Тъй като това не е одитен доклад, а преглед, изложеното в настоящия

документ се основава главно на публично достъпна информация или на
специално събрани за тази цел материали в сътрудничество с Комисията, в което
участват няколко генерални дирекции (EMPL, CNECT, EAC, ESTAT, и GROW (вж.
речника на термините за пълното наименование на тези генерални дирекции).
Тази информация включва публични документи, свързани с основните цифрови
умения, анализ на бюджетните средства и данни за разходите на ЕС за
повишаване на цифровите умения на възрастните поне до основно ниво. За ЕСФ
ЕСП анализира използването на тематичната цел за образование и обучение за
развитието на основни цифрови умения, за да покаже как оперативните програми
са разгърнали инициативите на ЕС и са били насочени към основните цифрови
умения. ЕСП разгледа също така различните начини за оценяване и измерване на
цифровите умения от Комисията на ЕС и от ОИСР.

12

Анализ
Актуално състояние
Цифрови умения, необходими в ЕС

12 През последните години нарастването на цифровизацията доведе до по-

голямо търсене на цифрови умения на пазара на труда и това се очаква да
продължи в бъдеще. В Европейското проучване на уменията в областта на
цифровите технологии от 2017 г. 11 се съобщава, че в някои категории професии
над 90 % от работните места изискват специфични видове цифрови умения.
Основните цифрови умения са най-честото изискване за всички професии. При
това проучване е установено, че необходимостта от цифрови умения се простира
извън традиционната офисна работа и обхваща професии като техници
и квалифицирани селскостопански работници. Специализираните цифрови
умения се изискват в много по-малка степен и са свързани с конкретни сектори.
Съгласно проучване на европейските умения и работни места от 2014 г. 12 над
70 % от служителите в ЕС съобщават, че се нуждаят от основно (19 %) или умерено
равнище (52 %) на умения в областта на ИКТ, за да извършват служебните си
задължения 13. На фигура 3 е показано положението във всяка една от държавите
— членки на ЕС.

11

ICT for work:Digital skills in the workplace (ИКТ за работа: Уменията в областта на
цифровите технологии на работното място), окончателен доклад, 2017 г.: ISBN 978—
92-79-67761-8.

12

European skills and jobs survey (ESJS) (Проучване на европейските умения и работни
места), Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

13

Европейски център за развитие на професионалното обучение (2016 г.), „The great
divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce“ (Голямото разделение:
цифровизация и недостиг на цифрови умения в работната сила на ЕС), #ESJsurvey
Insights, № 9, Солун: Гърция.

13

Фигура 3 — Равнище на уменията в областта на ИКТ, необходими за
изпълнение на служебните задължения
100 %
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80 %
70 %
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40 %
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0%

Основни/средни

Напреднали

Бележка: Равнищата на цифровите умения са определени както следва: основно ниво на умения
в областта на ИКТ (използване на персонален компютър, таблет или мобилно устройство за
изпращане на електронни съобщения или навигация в интернет чрез браузър); умерено ниво на
умения (използване на текстообработваща програма или създаване на документи и/или
електронни таблици) и напреднали умения в областта на ИКТ (разработване на софтуер,
приложения или програмиране, и използване на компютърен синтаксис или пакети за
статистически анализ).
Източник: Европейски център за развитие на професионалното обучение, European skills and jobs
survey (Проучване на европейските умения и работни места), 2014 г.

13 В Европейското проучване на уменията в областта на цифровите технологии

също така се установява, че при 15 % от работните места в ЕС е налице недостиг
на цифрови умения на работната сила. Тези липси на основни умения са
съсредоточени в по-голяма степен сред техниците (22 %), професиите, за които не
се изисква специална квалификация (21 %), работниците в сферата на
продажбите (20 %) и административните служители (17 %) 14, което показва
значението на основните цифрови умения за широк кръг професии.

14

Curtarelli, Maurizio и Gualtieri, Valentina в сътрудничество с Shater Jannati, Maryam и
Donlevy, Vicki, ICT for work:Digital skills in the workplace, окончателен доклад, 2016 г.,
стр. 8 и 95.

14

Равнище на цифровите умения в ЕС

14 Съгласно композитния показател на Евростат през последните години

нивото на основните цифрови умения постепенно се увеличава на равнището на
ЕС и в повечето държави членки. На фигура 4 е показано развитието на
цифровите умения 15 на икономически активните възрастни от 2015 г. до 2019 г. за
всички държави членки. В седем държави членки делът на възрастните с поне
основни цифрови умения леко е намалял между 2015 г. и 2019 г.

Фигура 4 — Процент на работната сила на възраст между 25
и 64 години с поне основни цифрови умения
Финландия
Нидерландия
Обединено кралство
Швеция
Германия
Дания
Люксембург
Австрия
Чехия
Белгия
Естония
Малта
Словения
EС-28
Испания
Франция
Литва
Словакия
Гърция
Унгария
Хърватия
Ирландия
Португалия
Полша
Кипър
Италия
Латвия
Румъния
България

25 %

35 %

45 %

55 %

65 %

75 %

85 %

EC-28

2015 г.

2019 г.

Бележка: Според Евростат за Чехия, Италия, Латвия и Люксембург методът за събиране на данни
се е променил между 2015 г. и 2019 г. За Швеция данните за 2019 г. са с ниска надеждност.
Източник: Евростат.

15 През 2014 г. Комисията въведе „Индекс за навлизането на цифровите

технологии в икономиката и обществото“ (DESI) — композитен индекс, който
обобщава съответните показатели за постигнатите от Европа резултати по
отношение на цифровизацията и проследява напредъка на държавите членки по
отношение на цифровата конкурентоспособност. Едно от петте „измерения“ на
DESI е „Човешки капитал“. В него се вземат предвид както основните, така
и напредналите цифрови умения, тъй като и двете са от съществено значение за
европейската икономика. На фигура 5 е показано как се подреждат държавите
15

Вж. приложение I.

15
членки по отношение на измерението „Човешки капитал“ на DESI. Равнищата на
основните и напредналите цифрови умения не са еднакви.

Фигура 5 — Измерение „Човешки капитал“ на DESI за 2019 г. —
основни и напреднали умения
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Бележка: За целите на анализа ЕСП разглежда категориите на DESI за умения за използване на
интернет и за напреднали умения и развитие като еквивалентни съответно на основни
и напреднали цифрови умения.
Източник: ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“.

16 За равнището на цифровите умения допринасят редица фактори. Те

включват физическата инфраструктура: наличието на компютри и добра интернет
връзка. Анализът на ОИСР 16 показва, че въпреки че различията между половете
не са особено ясно изразени, образователната степен и възрастта оказват
въздействие върху цифровите умения. В повечето държави много възрастни
с ниска образователна степен не притежават основни умения за използване на
ИКТ, докато тези умения са почти повсеместни сред възрастните с висше
образование. От гледна точка на възрастта, умения в областта на ИКТ на хората

16

Резултати от публикацията: ОИСР (2019 г.), Skills Matter:Additional Results from the
Survey of Adult Skills (Уменията са важни: Допълнителни резултати от проучването на
цифровите умения), Проучвания на ОИСР относно уменията, OECD Publishing, Париж.

16
над 30-годишна възраст в извадката постепенно се влошават. Данните на Евростат
потвърждават тези тенденции (фигура 6).

Фигура 6 — Процент на хората в ЕС с поне основни цифрови умения,
по възраст и по образователна степен
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Източник: Евростат.

17 На фигура 7 различните равнища на умения в рамките на работната сила са
показани от различна гледна точка. Тя показва, че има ясен и нарастващ недостиг
в равнището на цифровите умения на работещите и безработните лица. Поради
това е много важно безработните лица да не остават извън усилията за
повишаване на равнището на цифровите умения, за да се увеличат максимално
техните шансове за (повторно) навлизане на пазара на труда.

17

Фигура 7 — Процент на хората с нулеви или слаби цифрови умения
според техния статут на трудова заетост в ЕС
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Безработни на възраст 25—64 години
Служители, самостоятелно заети лица или семейни работници на възраст 25—64 години

Бележка: В тази графика не са включени хората, чиито цифрови умения не е можело да бъдат
оценени.
Източник: Евростат.

Сравнение в световен мащаб на равнищата на цифрови умения

18 Международната версия на индекса DESI (I-DESI) представя цялостна оценка

на мястото на ЕС сред няколко икономики извън ЕС 17. I-DESI разширява обхвата на
резултатите от DESI до държавите извън ЕС чрез използване на показатели, които
измерват сходни променливи. За разлика от DESI, при който се използват
първични източници, I-DESI разчита на набор от вторични източници на данни. IDESI не е толкова сложен показател като DESI, но дава възможност за общ поглед
към това как се съпоставят държавите.

17

Вж. I-DESI 2020:How digital is Europe compared to other major world economies? (Колко
цифровизирана е Европа в сравнение с другите големи световни икономики?)
(Включени държави: ЕС-28, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Исландия,
Израел, Япония, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Република Корея, Русия, Сърбия,
Швейцария, Турция, Съединени щати).

18

19 На фигура 8 е представен общ преглед на това кое място заемат държавите

от ЕС като цяло, както и първите и последните четири държави членки, спрямо
съпоставими държави извън ЕС по отношение на основните цифрови умения за
периода 2015—2018 г. Като цяло според оценките държавите от ЕС са сравними
с другите държави: през 2018 г. средните стойности на тези две групи са били
много близки, а в течение на периода класирането на първите и последните
четири държави членки е съответствало на това на съпоставимите държави извън
ЕС с най-добри и с най-слаби резултати. Според индекса I-DESI през 2018 г.
няколко държави (девет от 28-те държави — членки на ЕС, и пет от 17-те държави
извън ЕС) са постигнали по-ниски резултати, отколкото през предходните години.

19

Фигура 8 — Индексът I-DESI: Международно сравнение на
населението с поне основни цифрови умения за периода 2015—
2018 г.
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Бележка: Индикаторът I-DESI за основни цифрови умения се основава на показатели и изчисления
на ОИСР. Вж. приложение I за повече подробности. ПЪРВИТЕ 4 и ПОСЛЕДНИТЕ 4 — т.е.
държавите, които имат съответно най-добри и най-слаби резултати — се различават всяка година.
Според изпълнителя данните за 2018 г. са оценени въз основа на най-добрите налични методи за
условно изчисляване на липсващите стойности.
Източник: ЕСП въз основа на набора от данни от Доклада относно индекса I-DESI за 2020 г.

20 Друг източник на данни относно равнището на цифровите умения

в държавите е Програмата на ОИСР за международна оценка на уменията на

20
възрастните. Тази оценка се основава на проучване, с което се измерва
владеенето от възрастните на ключови умения за обработване на информация —
езикова грамотност, математическа грамотност и решаване на проблеми (познати
също и като цифрови умения) — и начина, по който използват уменията си вкъщи,
на работното място и в общността като цяло, за да решават видовете проблеми,
с които често се сблъскват като потребители на ИКТ в съвременните общества.
Когнитивните измерения на решаването на проблеми са основната цел на
оценката, а използването на ИКТ е второстепенно. За разлика от DESI, оценката
включва тест, а не самооценка, поради което може да даде по-обективен
резултат. От 21 участвали държави — членки на ЕС (или региони на държави
членки), 17 са провели частта от оценката, свързана с цифровите умения
(фигура 9).

21

Фигура 9 — Умения на възрастните за решаване на проблеми, като
процент от населението
Нова Зеландия
Швеция
Нидерландия
Дания
Норвегия
Англия (Обединено кралство)
Финландия
Канада
Съединени щати
Германия
Северна Ирландия (Обединено кралство)
Фландрия (Белгия)
Австралия
Чехия
Сингапур
Словения
Австрия
Средно за ОИСР
Казахстан
Литва
Унгария
Естония
Република Корея
Израел
Ирландия
Чили
Руска федерация
Словакия
Япония
Гърция
Полша
Еквадор
Перу
Турция
Мексико
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Държава от ЕС — Ниво 1 и по-ниски от ниво 1
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Държава извън ЕС — Ниво 1 и по-ниски от ниво 1

Държава извън ЕС — Ниво 2 и 3

80 %

90 %

Бележки: Проучването е извършено на три етапа: 2011—2012 г., 2013—2014 г. и 2017 г.
(приложение I).
Кипър, Франция, Италия и Испания са участвали в тестовете за езикова и математическа
грамотност, но са избрали да не участват в елемента на теста за решаване на проблеми.
Ниво 1 и по-ниско от него най-общо отговарят на притежаването на основни цифрови умения.
Източник: Графика на ЕСП въз основа на данни на ОИСР.

22

21 Резултатите от проучването на ОИСР до голяма степен съответстват на тези

на индекса DESI, което показва, че като цяло скандинавските държави са с найдобри показатели в областта на цифровите умения и че петте държави от ЕС
с най-добри резултати са сред най-добрите в света. По подобен начин държавите
членки, които са с по-ниски резултати по индекса DESI, се нареждат и под
средното ниво на ОИСР в тази оценка.

Действия на ЕС до 2020 г.
Стратегически инициативи за подпомагане на цифровите умения

22 ЕС признава недостига на умения в областта на ИКТ от почти две

десетилетия 18. В този контекст със заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. 19
беше създадена стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на
образованието и обучението („EСЕT 2020 г.“), а през 2010 г. в стратегията „Европа
2020“ 20 беше включен компонент, свързан с цифровите умения, чрез Програмата
в областта на цифровите технологии за Европа (точка 04). Стратегията „Европа
2020“ също така включва „Програма за нови умения и работни места“, чиято цел е
да модернизира пазарите на труда и да предостави по-големи възможности на
хората, като развива техните умения през целия им живот с цел да се повиши
тяхната трудова активност и да се постигне по-добро съгласуване между
предлагането и търсенето на труд, в това число чрез трудова мобилност.

23 От 2010 г. ЕС въведе няколко различни инициативи, насочени към цифровите

умения — често като част от по-широки мерки. Темата е обширна и включва
множество заинтересовани страни на много равнища: голяма част от
населението, различни нива на управлението, образованието и промишлеността.
Резултатът се изразява в набор от действия на равнището на ЕС, които се
осъществяват паралелно и са отчасти взаимосвързани. В таблица 1 е представен
общ преглед на изложените в следващите раздели действия, заедно

18

Вж. „е-Европа 2002: Въздействие и приоритети“, Съобщение до пролетното заседание
на Европейския съвет в Стокхолм, 23—24 март 2001 г. (COM(2001) 140 final) или
Декларацията на министрите от 11 юни 2006 г., Рига, Латвия.

19

Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско
сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“).

20

Съобщение на Комисията: „Европа 2020“ — Стратегия за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж; COM(2010) 2020 final.

23
с препоръката на Съвета от 2018 г. относно ключовите компетентности за учене
през целия живот (каре 1) и последната версия на DigComp (точка 09). Таблицата
също така показва, че от 2016 г. насам се поставя по-силен акцент върху
цифровите или основните умения, въпреки че често действията продължават да
бъдат насочени към други умения, равнища на умения или целеви групи, а не
конкретно към основните цифрови умения на възрастните.

24

Таблица 1 — Текущи действия на ЕС и съответни области на умения,
равнища на умения и възрастови групи
Действие на ЕС

Област на умения

Равнище на
умения

Възрастова
група

Програма в областта
на цифровите
технологии за Европа
(2010 г.)

Седем
приоритетни
области,
включително
цифрови умения
и приобщаване.

Всички видове
равнища

Възрастови
групи 16—
74 години

Рамка за цифрова
компетентност на
гражданите (2013 г.)

Цифрови умения

Всички равнища
на умения

Всички
възрастови
групи

Стратегия за цифров
единен пазар
(2015 г.)

Цифровите умения
и експертни знания
се споменават
изрично, но
обхваща и други
области

Всички видове
равнища, но
основните
умения се
посочват
изрично

Всички
възрастови
групи

Цифровизиране на
европейската
промишленост
(2016 г.)

Акцент върху
цифровизацията

Всички видове
равнища

Всички
възрастови
групи

Пътища за
повишаване на
уменията (2016 г.)

Всички области на
умения

Основно ниво1

Възрастни2

Коалиция за умения
и работни места
в областта на
цифровите
технологии (2016 г.)

Цифрови умения

Всички равнища
на умения

Младежи
и възрастни

Препоръка на Съвета
относно ключовите
компетентности за
учене през целия
живот (2018 г.)

Осем
компетентности,
в т.ч. цифрова
компетентност

Акцент върху
основните
умения

Всички
възрастови
групи

Целта е да се даде възможност на възрастните да достигнат еквивалента на ниво 3 или 4 на ЕКР
(ниво на завършено средно образование).

1

2

Не са допустими за подпомагане по линия на „Гаранция за младежта“.

Източник: ЕСП.

25
2010—2015 г.: Няма действия, насочени конкретно към основните цифрови
умения на възрастните

24 Една от целите на рамката „EСЕT 2020 г.“ е разгръщане на творчеството

и новаторството при всички степени на образование и обучение. Тя е свързана
с придобиването от всички граждани на общи умения, като например цифрова
компетентност. В Съвместния доклад на Съвета и на Комисията от 2015 г. относно
прилагането на рамката „ЕСЕТ 2020“ 21 се посочва, че по рамката следва да се
оказва по-добра подкрепа за дългосрочните предизвикателства, в т.ч. цифровата
ера.

25 Програмата в областта на цифровите технологии за Европа22 има за основна

цел ускоряване на въвеждането на високоскоростен интернет и извличане на
ползи от наличието на единен цифров пазар за домакинствата и предприятията.
Нейните общи цели са: нарастване на дела на редовните потребители на
интернет от 60 % от населението на 75 % до 2015 г. и от 41 % на 60 % за хората
в неравностойно положение; и намаляване до 2015 г. наполовина (т.е. на 15 %) на
дела на населението, което никога не е използвало интернет. И двете цели са
изпълнени. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа също
признава недостатъчната цифрова грамотност и предлага цифровата грамотност
и уменията за ползване на цифрови технологии да се определят като приоритет
в регламента за Европейския социален фонд (2014—2020 г.), както и до 2012 г. да
се разработят инструменти за установяване и признаване на квалификацията по
ИКТ на специалисти и потребители.

26 Програмата за нови умения и работни места23 има четири ключови

политически приоритета, включително един, насочен към всеобхватно учене през
целия живот. Целта ѝ е до 2012 г. да се предложи подход на равнището на ЕС
и инструменти за подкрепа на държавите членки при интегрирането на
компетентностите в областта на информационните и комуникационните
21

Официален вестник C 417 от15.12.2015 г.

22

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Програма в областта на
цифровите технологии за Европа; COM(2010) 245 окончателен.

23

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Програма за нови
умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост;
COM(2010) 682 окончателен.

26
технологии и грамотността в областта на цифровите технологии в основните
политики за учене през целия живот. В ключовите действия по програмата
основните цифрови умения не се споменават изрично.
Комисията е признала, че търсенето на пазара на труда се увеличава, и е
засилила акцента върху основните цифрови умения

27 След преглед на напредъка на стратегията „Европа 2020“24, през 2015 г.

Комисията публикува Стратегията за цифров единен пазар за Европа 25. В тази
стратегия се подчертава, че отговорността за учебните програми се носи основно
от държавите членки, но че „Комисията ще обърне внимание на цифровите
умения и експертни знания като ключов елемент от своите бъдещи инициативи за
умения и обучение“. В нея също така се признава, че въпреки нарасналия дял от
населението с основни цифрови умения, все още са необходими усилия в тази
област, за да се постигне необходимото равнище на такива умения в населението
(точки 01 и 14).

28 През 2016 г. в инициативата „Цифровизиране на европейската

промишленост“ 26 се посочва, че уменията в областта на цифровите технологии са
от решаващо значение за изграждането на цифровия единен пазар, но се
подчертава, че също така е налице все по-голямо търсене за други допълващи
умения като предприемачество, лидерство и инженерни умения. Едно от
ключовите действия на инициативата „Цифровизиране на европейската
промишленост“ за по-нататъшно развитие на тези умения е надграждането на
Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии —
предишна инициатива, стартирана през 2013 г.

24

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Преглед на резултатите
от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж —
COM(2014) 130 final.

25

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия за цифров
единен пазар за Европа (COM(2015)192 final).

26

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Цифровизиране на
европейската промишленост — Оползотворяване в пълна степен на предимствата на
цифровия единен пазар; COM(2016) 180 final.

27

29 След инициативата „Цифровизиране на европейската промишленост“

в Новата европейска програма за умения от 2016 г.27 се признава необходимостта
всички граждани да имат поне базови умения, в т.ч. цифрови умения, и се
определят конкретни действия за повишаване на цифровите умения в Европа.
Ключови действия на Новата европейска програма за умения са инициативата
„Пътища за повишаване на уменията“ и Коалицията за умения и работни места
в сферата на цифровите технологии. Едновременно с това Комисията е
продължила да работи със заинтересованите страни за разработване на
инструменти за оценка и валидиране на компетентностите, за да помогне на
публичните и частните органи да подобрят предоставяните от тях насоки,
обучение и напътствия.

30 Инициативата „Пътища за повишаване на уменията“ е насочена към

възрастни с ниски нива на умения и им помага да придобият минимално
равнище на езикова и математическа грамотност и цифрови умения. Тази
програма може да бъде подпомагана със средства от ЕС, включително от ЕСФ,
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и „Еразъм+“, въпреки че няма
специално разпределени средства за основни цифрови умения. В доклад за
изпълнението от февруари 2019 г. 28 е установено, че няколко държави членки са
приоритизирали цифровите умения и използват ЕСФ за подпомагане на мерките.
В доклада обаче също така се посочва, че броят на действията не отговаря на
мащаба на предизвикателството, тъй като мерките са насочени само към няколко
хиляди души от целевата група от населението от нискоквалифицирани възрастни
в размер общо на около 61 млн. души. Освен това въпреки засиления акцент
върху цифровите умения, съфинансираните от ЕС действия обикновено са били
насочени в по-голяма степен към професионалните умения и заетостта, а не към
цифровите умения, въпреки че те могат да бъдат лесно включени в обученията за
професионални умения. Вследствие на този доклад Съветът 29 е изразил своята
продължаваща подкрепа за инициативата „Пътища за повишаване на уменията“
27

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Нова европейска
програма за умения; COM(2016) 381 final и Резолюция на Съвета относно Нова
програма за умения за приобщаваща и конкурентна Европа.

28

Работен документ на службите на Комисията: Council Recommendation on Upskilling
Pathways: New Opportunities for Adults Taking stock of implementation measures
(Препоръка на Съвета относно повишаване на уменията: нови възможности за
възрастните: преглед на мерките за изпълнение),SWD(2019) 89 final.

29

Заключения на Съвета във връзка с изпълнението на препоръката на Съвета относно
повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (2019/C 189/04).

28
и е приканил Комисията да подкрепи изпълнението чрез специални покани за
представяне на предложения.

31 Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии

(наричана по-нататък Коалицията) обединява държавите членки, предприятията,
социалните партньори, организациите с нестопанска цел и доставчиците на
образование за действия за преодоляване на липсата на цифрови умения
в четири области: цифрови умения за всички, цифрови умения за работната сила,
цифрови умения за специалистите в областта на ИКТ и цифрови умения
в образованието. Наред с целта да помогне на държавите членки да разработят
национални стратегии в областта на цифровите умения до средата на 2017 г.,
Коалицията има следните цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.:
o

обучение на 1 млн. безработни лица за незаетите работни места в сферата на
цифровите технологии;

o

подпомагане на повишаването на уменията и преквалификацията на
работната сила, и по-специално предприемане на конкретни мерки за
подкрепа на малките и средните предприятия (МСП);

o

модернизиране на образованието и обучението, за да се предостави
възможност на всички ученици и учители да използват цифрови инструменти
и материали при преподаване и обучение;

o

пренасочване и използване на наличното финансиране в подкрепа на
цифровите умения и осъществяване на дейности за повишаване на
осведомеността относно значението им.

32 Според Комисията до юни 2019 г. почти всички държави членки са

разполагали с национална стратегия, обхващаща цифровите умения, а до средата
на 2020 г. 25 държави членки са създали национални коалиции. В началото на
2021 г. Коалицията е имала около 550 членове, които между декември 2016 г.
и юли 2018 г. са предоставили възможност на почти 11 млн. европейци от всички
възрастови групи (около половината са били ученици от начални и средни
училища) да подобрят цифровите си умения 30. В приложение II е представен
преглед на напредъка по националните стратегии и дейностите на националните

30

Вж. уебсайта на ЕС относно DSJC.

29
коалиции за четирите целеви групи 31. Няма данни обаче за това до каква степен
тези дейности са били насочени към основните цифрови умения на възрастните.
Комисията следи поетите ангажименти от членовете на Коалицията чрез
специален инструмент 32, но не разполага със система за наблюдение на
специфичните цели на Коалицията.
Мониторинг на цифровите умения в рамките на европейския семестър

33 Комисията също така наблюдава равнището на цифровите умения

в държавите — членки на ЕС, в рамките на европейския семестър. Таблица 2
показва, че от 2017 г. насам указанията и препоръките във връзка с цифровите
умения като цяло са се увеличили. През 2020 г. уменията са били посочени при
всички държави членки, а девет от тях са получили препоръки, свързани
с цифровите умения 33; нито една от препоръките обаче не е била конкретно
свързана с основните цифрови умения. В каре 2 е представен отговорът на една
държава членка на неотдавнашна препоръка в рамките на европейския семестър.

Таблица 2 — Брой държави членки, получили специфични
препоръки в рамките на европейския семестър
Специфични за всяка държава
препоръки

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Държави членки, при които са
посочени цифровите умения

27

27

28

28

Държави членки, получили
препоръки за умения

5

9

18

10

Държави членки, получили
препоръки за цифрови умения

0

3

6

9

Източник: ЕСП въз основа на публикации на ЕС за европейския семестър.

31

Вж. Информационни документи относно националните коалиции за умения и работни
места в областта на цифровите технологии (ситуация към 30 октомври2020 г.).

32

Pledgeviewer за Коалицията.

33

Австрия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Унгария, Люксембург, Португалия
и Обединено кралство.

30

Каре 2
Отговорът на Финландия на една препоръка в рамките на
европейския семестър
Финландия има висок резултат както по индекса DESI, така и по показателите
на ОИСР за основни цифрови умения. Тя няма стратегия, конкретно насочена
към основните цифрови умения, а е избрала да приеме по-цялостен подход.
През 2018 г. тя е реформирала своята система за професионално образование
и обучение (ПОО), като е създала възможност за ПОО за младежи и зрели
хора независимо от тяхната възраст и предишен опит в обучението.
Мотивирано от препоръка на европейския семестър от 2019 г. 34 да „повиши
уменията и активното приобщаване, по-специално чрез добре интегрирани
услуги за безработните и незаетите лица“, правителството на Финландия
подготвя реформа на рамката за продължаващо обучение с цел повече
граждани да имат средно и висше образование.

„Еразъм+“ и ЕСФ са основните източници на финансиране за
цифрови умения

34 ЕС не е заделил специални средства за посочените в предходния раздел

инициативи, които са били интегрирани в съществуващите потоци на
финансиране. Комисията не посочва специално заделено финансиране за
развиване на основни цифрови умения в съответствие със своята цел за
подпомагане на системите за образование и обучение, която е насочена към
различни целеви групи и компетентности, в т.ч. цифровите умения, паралелно
например с професионалното обучение, творчеството и критичното мислене.
Според Комисията поради множеството цели на програмите заделянето на
конкретни суми няма да бъде достатъчно гъвкаво, за да даде възможност на
програмите да се адаптират към местните нужди.

35 ЕСП анализира финансирането, използвано за основни цифрови умения

в контекста на образованието и обучението на възрастни. Основните източници
на финансиране са програмата „Еразъм+“ (управлявана на равнището на ЕС от
Комисията и нейната Агенция за образование, аудиовизия и култура); и ЕСФ при

34

Препоръка за препоръка на Съвета относно националната програма за реформи на
Финландия за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за
стабилност на Финландия за 2019 г., COM(2019) 526 final.
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споделено управление. Повече подробности за програма COSME са представени
в каре 3.

Каре 3
COSME — програма за МСП
COSME е програмата на ЕС за МСП с пряко управление и бюджет в размер на
2,3 млрд. евро за периода 2014—2020 г. МСП са основна част от икономиките
на ЕС: девет от всеки 10 предприятия са МСП, а МСП създават две от всеки
три работни места в Европа. По програма COSME няма проекти, специално
насочени към основните цифрови умения; нейните проекти обикновено са
насочени към цифрови умения за професионалисти, специализирани в ИКТ.

36 „Еразъм +“ подкрепя действията в областта на образованието и обучението,

младежта и спорта и разполага с общ бюджет в размер на 16,45 млрд. евро за
периода 2014—2020 т. Тя предоставя възможности за образователна мобилност
за студенти, преподаватели и обучаващи, и има за цел да подобри качеството на
образованието и да насърчава иновациите чрез сътрудничество и подкрепа за
реформиране на политиките. 17 % от бюджета ѝ са били предназначени за ПОО,
а 3,9 % — за учене за възрастни 35. В законодателството относно програма
„Еразъм+“ цифровите умения не се споменават изрично, но се посочва
необходимостта да се подобри равнището на ключовите компетентности
и умения, „особено по отношение на тяхната адекватност на пазара на
труда и приноса им за сплотено общество, по-специално чрез по-големи
възможности за образователна мобилност, както и чрез засилено
сътрудничество между сектора на образованието и обучението и пазара на
труда“ 36. Цифровите умения се споменават във всички годишни работни
програми от последните 7 години.

37 В годишните доклади за изпълнението и в междинния доклад обаче

цифровите умения (било то основни или напреднали) не се споменават изрично,
тъй като няма специфичен показател за крайни продукти/резултати за цифрови
умения. Най-близкият показател за оценка на програмата по отношение на

35

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта; член 18.

36

Регламент 1288/2013, член 5, параграф 1, буква а).
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цифровите умения е „процентът на участниците, заявили, че са повишили
ключовите си компетентности“ 37. Това е субективно измерване, тъй като „се
базира главно на личната преценка на участниците“ 38 чрез интервюта
и анкети. Съгласно средносрочната оценка на програмата „Еразъм +“ 89 % от
всички учащи в сферата на ПОО считат, че са подобрили професионалните си
умения 39.

38 До края на 2019 г. в рамките на „Еразъм+“ има около 16 000 проекта,

свързани с „ИКТ — нови технологии — цифрови компетентности“, в т.ч. около
4 300 за учене за възрастни и ПОО 40. По-голямата част от тези проекти допринасят
за придобиването на много различни умения, в т.ч. основни цифрови умения за
всички възрастови групи. Например с един проект за нови технологии при
преподаването на чужди езици не се решава проблемът със слабите цифрови
умения, но се въвеждат цифрови методи в преподаването. Анализът на ЕСП
показа, че 133 от тези проекти са свързани единствено с цифрови умения; и само
18 проекта са били ограничени до придобиването на основни цифрови умения за
възрастни. Други проекти са включвали например придобиването на
специализирани умения в областта на ИКТ или нови методи на образование, като
например платформи за онлайн обучение. Това означава, че по отношение на
проектите по „Еразъм+“, подпомагащи само цифрови компетентности, около 14 %
са били насочени към придобиването на основни цифрови умения от възрастното
население. За всички подпомагани от „Еразъм+“ проекти съотношението е помалко от 0,1 %. В каре 4 са представени примери за два различни начина за
подпомагане на основните цифрови умения.

37

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1288/2013, „Показатели за оценка на
програмата“.

38

Специален доклад № 22/2018 „Мобилност по „Еразъм+“: милиони участници
и разностранна европейска добавена стойност, но са необходими още подобрения на
измерването на постигнатите резултати“, точка 74.

39

Работен документ на службите на Комисията: „Оценка в средносрочен план на
програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.)“, SWD(2018) 40 final, стр. 138, „Преглед на
резултатите“.

40

Уебсайт на Комисията на ЕС за резултатите от проектите по програма „Еразъм+“.
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Каре 4
Проекти по програма „Еразъм+“ за подобряване на основните
цифрови умения
TICTac+5541
Проектът „Комбинирани техники за обучение за хора над 55-годишна
възраст“ включва обучение за преподаватели, които биха искали във
възможно най-голяма степен да насърчат и да предоставят възможности на
своите по-възрастни ученици, за да могат да се справят
с предизвикателствата на ИКТ. Това се осъществява чрез насърчаване на
използването на ИКТ, но по критичен начин и като се вземат предвид
житейските ситуации и нуждите на учащите. За да се постигнат тези цели, са
планирани програми за обмен на учители с редица държави в рамките на ЕС
(Финландия, Нидерландия, Словакия, Унгария, Обединеното кралство
и Естония). Темите включват: Устройства за умения за всекидневния живот;
Обучение за иновации и творчество с помощта на ИКТ и Прилагане на уеббазирани приложения за подобряване на езиковите курсове.

IDEAL —Интегриране на цифровото образование в грамотността
сред възрастните 42
IDEAL е стратегическо партньорство между Финландия, Белгия, Ирландия,
Италия, Нидерландия и Норвегия, което включва пет организации —
доставчици на образование за възрастни и една неправителствена
организация. Проектът е насочен към подобряване на цифровите умения на
обучителите на възрастни, които работят с групи в неравностойно положение,
с цел подобряване на пригодността за заетост, професионалното обучение
и обучението в общността на нискоквалифицираните възрастни учащи.
Екипът по проекта IDEAL е проучил какъв вид умения са необходими
в различните ситуации и как могат да се развият компетентностите на
преподавателите чрез обмен на знания, опит и добри практики. В резултат на
проекта преподавателите и обучителите са придобили по-висока
квалификация и увереност при интегрирането на иновативни цифрови
методи в ежедневното си преподаване, в т.ч. използване на мултимедии,
видеоматериали, виртуални учебни среди, социални медии и игри.

41

Уебсайт за проекта TICTac+55 по програма „Еразъм+“:Комбинирани техники за
обучение за хора над 55-годишна възраст.

42

Уебсайт за проекта IDEAL по програма „Еразъм+“ — Интегриране на цифровото
образование в грамотността сред възрастните.
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39 ЕСФ подпомага действия, свързани с набор от цели, в т.ч. заетост и по-добро
образование и обучение. В законодателството за периода 2014—2020 г.
цифровите умения 43 се посочват като област, в която ЕСФ би могъл да допринесе
чрез своите инвестиционни приоритети, включително тези, свързани с ученето
през целия живот и ПОО. На фигура 10 е показано, че тези приоритети са на 4-то
и 5-то място по размер на отпуснатите средства в рамките на ЕСФ, възлизащи на
14,6 млрд. евро.

Фигура 10 — Планирани средства по линия на ЕСФ за различните
области на интервенция

Активно
приобщаване

Други 12 кода

Инвестиции в
институционален
капацитет
Подобряване на достъпа до
услуги

Достъп до заетост и
трудова мобилност

Достъп до висше и
равностойно на него
образование
Приспособяване на
работниците, предприятията и
предприемачите към
промените
Устойчиво интегриране на
пазара на труда на
младите хора

Подобряване на
професионалното
образование и обучение

Подпомагане за
предучилищно, основно и
средно образование
Подобряване на равния
достъп до възможностите
за учене през целия живот

Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на Откритата платформа за данни за ЕСИ фондовете.

40 При фондовете със споделено управление като ЕСФ държавите членки

разполагат със свобода на преценка по отношение на начина, по който да
разпределят средствата в рамките на споразуменията за партньорство
и оперативните програми (програмите). По отношение на изготвянето на тези
документи Комисията е посочила в своите документи за изразяване на позиция

43

Член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1304/2013.
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от 2012 г., че редица държави следва да обмислят определянето на приоритетно
значение на цифровите умения — вж. таблица 3.

Таблица 3 — Приоритети в областта на цифровите умения
в документите за изразяване на позиция на Комисията от 2012 г.
Тематични цели, в рамките на които се
посочват цифровите умения

Държави членки

Подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното
използване и качество

BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV, PT

Насърчаване на устойчивата и качествена
заетост и подкрепа за мобилността на
работната сила

AT, DE

Инвестиции в образованието, обучението,
професионалното обучение за придобиване
на умения и ученето през целия живот

HU, RO, SE, SI

Не се споменават цифрови
умения/компетентности

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT; LU,
MT, NL, PL, SK, UK

Източник: ЕСП въз основа на документите за изразяване на позиция на Комисията от 2012 г.

41 При анализа на отпуснатите средства от държавите членки ЕСП установи, че

от 187 програми по линия на ЕСФ в 28-те държави членки, по 29 програми
в 10 държави членки е планирано обучение, свързано с ИКТ, при ученето или
ПОО за възрастни (таблица 4). Общият размер на планираните средства за 28-те
държави — членки на ЕС, в рамките на тематичната цел на ЕСФ за образование
и обучение е по-малко от 0,6 % от целия размер на средствата от ЕСФ за периода
2014—2020 г.
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Таблица 4 — Програми на ЕСФ за подпомагане на обучението по
цифрови умения за възрастни в държавите членки

Държава членка

Планирана сума
за обучение,
свързано с ИКТ
за възрастни
(в млн. евро)

Отпусната
подкрепа от ЕС
за операции,
подбрани от
управляващия
орган (в млн.
евро)

Общ размер на
разходите,
декларирани от
бенефициентите
пред
управляващия
орган
и докладвани на
Комисията

Полша

154,7

201,3

148,4

Словакия

132,5

5,8

3,7

Италия

58,7

26,5

31,5

Естония

55,5

30,7

18,1

Унгария

51,6

134,8

41,6

Финландия

16,9

5,9

7,5

Испания*

5,0

25,2

13,7

Люксембург

0,3

1,2

0,8

Франция

не е посочена
в програмите

1,5

3,0

Обединено кралство

не е посочена
в програмите

5,5

4,6

438,4

272,8

Общо

475,3*

Бележки: Всички данни са към 31 декември 2019 г. „Общата“ сума не включва информация за
„Планираната сума“ за Франция и Обединеното кралство, но включва тези две държави за
„Отпуснати суми“.
* За испанската програма 2014ES05SFOP016 — Екстремадура няма налична информация за 2019 г.,
поради което в общата сума са включени само обобщени данни до 2018 г.
Източник: Открита платформа за данни за ЕСИ фондовете.

42 Въз основа на годишните доклади на държавите членки до Комисията

в таблица 4 е показано, че до края на 2019 г. десетте държави членки, които са
планирали да използват ЕСФ за цифрови умения в рамките общо на тематичната
цел за образование и обучение, са разпределили 92 % от финансирането за
проекти и са изразходвали 57 % (вж. приложение III за подробности). Между
държавите членки има значителни разлики: по някои програми все още не са
направени разходи, докато по други вече са подбрани проекти, които да бъдат

37
подпомогнати, на значително по-голяма стойност от планираната. Тези държави
членки са отпуснали общо 439 млн. евро от средствата от ЕСФ за подпомагане на
придобиването на цифрови умения чрез учене през целия живот и ПОО, което се
равнява на 0,5 % от общия размер на отпуснатите по линия на ЕСФ средства за
периода 2014—2020 г. ЕСФ може да допринесе за придобиването на цифрови
умения чрез други тематични цели, като например тези, свързани със заетостта,
социалното приобщаване или изграждането на институционален капацитет, като
общата подкрепа се увеличи до около 2 % от размера на отпуснатите по линия на
ЕСФ средства.

Въздействие на мерките на Комисията за помощ, свързани с COVID19, върху програмирането за периода 2014—2020 г. (програма
„Еразъм“ и оперативните програми по линия на ЕСФ) в областта на
цифровите умения

43 В отговор на кризата с COVID-19 регламентите за Инвестиционната

инициатива в отговор на коронавируса (ИИОК) и ИИОК — плюс позволяват на
държавите членки гъвкавост да използват съществуващите, неусвоени средства,
и да ги пренасочват там, където са най-необходими. В края на ноември 2020 г.
22 държави членки (и Обединеното кралство) са поискали 151 изменения на
своите програми по линия на ЕСФ, като използват предоставената им от ИИОК
и ИИОК — плюс гъвкавост. В някои случаи това включва оттегляне на средства от
проекти в областта на цифровите умения.

44 В предложения пакет за помощ за възстановяване в полза на сближаването

и териториите на Европа (REACT-EU) 44 са включени 47,5 млрд. евро допълнителни
средства, които ще бъдат предоставени за програмния период 2014—2020 г. за
фондовете на политиката на сближаване, включително ЕСФ. За ЕСФ
финансираните по линия на REACT-EU действия могат да включват цифрови
умения.

45 По програма „Еразъм +“ също бяха публикувани извънредни покани за
представяне на предложения в подкрепа на готовността за цифровото

44

Предложение за Регламент на Европейския парламент за изменение на Регламент
(ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата
за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19,
и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката
(REACT-EU), COM(2020) 451 final.
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образование, като бяха разпределени 100 млн. евро за подпомагане на проекти
в училищното образование, професионалното образование и обучение и висшето
образование. Крайният срок за кандидатстване по тези покани беше 29 октомври
2020 г., а при завършването на настоящия преглед резултатите не бяха налични.
Тъй като образованието за възрастни обаче не е било включено в тези покани,
според Комисията е малко вероятно да има проекти за подпомагане на
основните цифрови умения на зрелите хора.

Предложенията на ЕС за бъдещето (2021—2027 г.)
Европейска програма за умения

46 В Европейската програма за умения45 се определят количествено измерими

цели както за повишаване на квалификацията (подобряване на съществуващите
умения), така и за преквалифициране (обучение по нови умения), които да бъдат
постигнати в рамките на следващите 5 години. Това е първото предложение,
което включва конкретна цел за увеличаване на дела на гражданите с поне
основни цифрови умения от 56 % през 2019 г. на 70 % през 2025 г. В програмата
не са включени етапни цели за постигането на тази цел.

47 Комисията изчислява, че за да бъдат изпълнени целите на програмата, са

необходими 48 млрд. евро годишно от публичния и частния сектор, взети заедно.
В програмата се посочват девет фонда на ЕС като възможни източници на
финансиране за периода 2021—2027 г. Основните фондове са Механизмът за
възстановяване и устойчивост с общ предложен бюджет от 673,3 млрд. евро,
ЕСФ+ с предложен бюджет от 87,9 млрд. евро и „Еразъм“ с предложен бюджет
в размер на 23,4 млрд. евро.

Механизъм за възстановяване и устойчивост

48 По Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат предоставени

673,3 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездна финансова помощ
в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите членки. Той
изисква държавите членки да изготвят национални планове за възстановяване

45

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Европейска програма за
умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост
и издръжливост (COM(2020) 274 final).
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и устойчивост, в които се определя съгласуван пакет от реформи и проекти за
публични инвестиции. С тези планове следва да се преодолеят установените
предизвикателства в контекста на европейския семестър, по-специално
в приетите от Съвета специфични за всяка държава препоръки, които включват
цифровите умения (точка 33 и таблица 2). В тази връзка Комисията насърчава
държавите членки да включват в своите планове за възстановяване и устойчивост
такива инвестиции и реформи, които да са насочени към цифровите умения
и образованието и професионалното обучение за всички възрасти с оглед на
постигането на поставената цел за 70 % до 2025 г. (точка 46) 46.

49 Позицията на Съвета47 е, че най-малко 20 % (144,8 млрд. евро) следва да

бъдат изразходвани за „цифровия преход“, който включва цифрови умения на
всички равнища. В този контекст в заключенията на Съвета от 2 октомври 2020 г. 48
се посочва конкретно подобряването на цифровите умения в образователните
системи.

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

50 Целите на ЕСФ+49 включват цифровите умения — макар и не непременно

основните цифрови умения. Той има за цел да допринесе и за свързаните с тази
област аспекти на други ключови инициативи и дейности на ЕС, по-специално
„Европейската програма за умения“ и „Пътища за повишаване на уменията“.
Планираният за периода 2021—2027 г. бюджет на Фонда възлиза на 87,9 млрд.
евро, но няма специално разпределени средства за „цифрови умения“.

51 В докладите по държави в рамките на европейския семестър през 2019 г.50

Комисията изложи предварителното си становище относно приоритетните
области за инвестиции и рамковите условия за ефективното изпълнение на
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Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската
инвестиционна банка: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г., COM(2020) 575
final.

47

Вж. Бележка 11538/20 на генералния секретариат на Съвета от 7 октомври 2020 г.

48

Вж. Бележка EUCO 13/20 от 2 октомври 2020 г.

49

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), COM(2018) 382 final.

50

2019 г.: Европейски семестър: Доклади по държави, приложение Г.
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политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Това послужи като основа за
диалог между държавите членки и Комисията относно програмирането на
средствата по линия на политиката на сближаване (включително ЕСФ+). Според
Комисията 23 от 27-те държави членки следва да обърнат внимание на
цифровите умения в своите програми.

Нова програма „Еразъм“ за периода 2021—2027 г.

52 Комисията предложи нова програма „Еразъм“ за периода 2021—2027 г.51,

която обхваща както основни, така и напреднали цифрови умения, и по същество
продължава програмата от предходния период. Новата програма ще подкрепя
и професионалното образование и обучение, цифровата грамотност
и образованието за възрастни, а цифровите умения са изрично посочени — макар
и със специален акцент върху напредналото ниво на цифрови умения.

План за действие в областта на цифровото образование

53 През септември 2020 г. Комисията предложи нов план за действие

в областта на цифровото образование за 2021—2027 г 52. Сред ръководните
принципи на плана за действие се посочва, че цифровата грамотност е от
съществено значение в живота и че основните цифрови умения следва да станат
част от ключовите трансверсални умения, необходими на всеки човек.
В съответствие с тези ръководни принципи в плана се предлага набор от
действия, като например използване на програма „Еразъм“ за подкрепа за
плановете за цифрова трансформация на образователните институции,
разработване на Европейски сертификат за цифрови умения, който да бъде
признат и приет от правителствата, работодателите и други заинтересовани
страни в цяла Европа, както и предложение за препоръка на Съвета относно
подобряването на предоставянето на цифрови умения в областта на
образованието и обучението.

51

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта
и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013, COM(2018) 367 final.

52

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие
в областта на цифровото образование за 2021—2027 г. Приспособяване на
образованието и обучението към цифровата ера COM(2020) 624 final.
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Препоръка на Съвета за укрепване на „Гаранция за младежта“

54 Със създаването на схемата на ЕС „Гаранция за младежта“ държавите членки
се ангажираха да осигурят на всички млади хора на възраст под 25 години
качествено предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване
или стаж в рамките на четири месеца, след като са останали без работа или са
напуснали системата на официалното образование. През ноември 2020 г. Съветът
отново изтъкна своята препоръка от 2013 г. като, наред с другото, увеличи
възрастовата граница, за да се обхванат всички млади хора на възраст под
30 години. Съветът препоръчва държавите членки да използват Европейската
рамка за цифрова компетентност (DigComp) (точка 09), за да направят оценка на
цифровите умения на всички регистрирали се по Гаранцията за младежта млади
хора, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение.
Целта е на всички младежи, които имат нужда от това, да се предлага специално
обучение за подобряване на цифровите умения 53.

Актуализиране на показателя за цифрови умения

55 Комисията ще въведе преразгледана методология за показателя за цифрови

умения. Показателят ще бъде адаптиран, като към четирите съществуващи
области на настоящата среда на ИКТ се добави пета област на компетентност —
„безопасност“. С това преразглеждане композитният показател на Евростат за
цифрови умения ще бъде приведен в съответствие с актуализацията от 2018 г. на
препоръката на Съвета относно „рамката за ключови компетентности за учене
през целия живот“ и показателят ще отразява по-добре и Рамката за цифрова
компетентност от 2021 г.

53

Препоръка на Съвета от 30 октомври 2020 г. относно „Мост към работни места —
укрепване на гаранцията за младежта“, и за замяна на Препоръката на Съвета от
22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (2020/C 372/01).
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Заключителни бележки
Основни елементи на прегледа

56 Основните цифрови умения на работната сила стават все по-важни и вече

често се изискват в много професии. Възрастните, които не притежават тези
основни умения, ще срещат проблеми на работното място, както и в личния си
живот. Това е проблем, с който се сблъскват особено по-възрастните, по-слабо
образованите и безработните зрели хора (точки 12—17, фигура 4, фигура 7).

57 Въпреки че държавите членки носят основната отговорност за развиването

на уменията на гражданите, ЕС отдавна е признал това предизвикателство и е
предприел редица стъпки, за да помогне на държавите членки да преодолеят
недостатъчното равнище на основни цифрови умения. Действията на ЕС включват
изготвяне на насоки и препоръки и предоставяне на подкрепа на мрежите за
сътрудничество. В този контекст Комисията е определила международно
призната Рамка за цифрова компетентност, подпомогнала е разработването на
национални стратегии в областта на цифровите умения и е съдействала за
създаването на национални коалиции в областта на цифровите технологии
и работните места в почти всички държави — членки на ЕС. Според използваните
от Комисията показатели обаче, независимо от постоянното увеличаване на
обхвата и обема на действията на ЕС през последните 5 години, равнището на
основни цифрови умения в държавите членки не се е подобрило значително
(точки 05, 06, 09, 14, фигура 4 и фигура 6).

58 Съществуват значителни разлики в нивата на умения между отделните

държави членки. Равнищата на уменията в държавите членки са в съответствие
с тези на държавите извън ЕС, за които съществуват съпоставими данни:
държавите членки с най-добри резултати са сред водещата група държави на
световно ниво, но държавите членки в другия край на ска́лата не са по-добри от
държавите извън ЕС с най-слаби резултати. За последната група държави членки
ситуацията постепенно се е влошила през периода 2015—2018 г., което показва,
че цифровото разделение е проблем не само сред общностите в рамките на една
държава членка, но и между държавите с добри и слаби резултати в това
отношение (точки 18—21, фигура 8 и фигура 9).

59 От 2010 г. ЕС е поставил началото на няколко различни инициативи,

насочени към цифровите умения — често като част от по-широки мерки. Темата е
обширна и включва множество заинтересовани страни на много равнища —
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голяма част от населението, различни нива на управлението, образованието
и промишлеността. Резултатът се изразява в набор от действия на равнището на
ЕС, които се осъществяват паралелно и са отчасти взаимосвързани (точка 23
и таблица 1).

60 В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа цифровата

грамотност и уменията за ползване на цифрови технологии са предложени за
приоритет на ЕСФ през периода 2014—2020 г., но въпреки това проектите,
конкретно насочени към свързано с ИКТ обучение в държавите членки,
представляват около 2 % от финансирането от ЕСФ. Комисията е достигнала до
заключението, че действията, конкретно насочени към повишаване на
квалификацията на зрелите хора, не са достатъчни. По същия начин
финансирането на проекти в рамките на програмата „Еразъм+“, насочени към
развиването на основните цифрови умения на възрастните, представлява само
малък процент от общото финансиране (точки 25, 30 и 34—41).

61 За периода след 2020 г. ЕС вече е определил ясна цел за увеличаване на

процента на гражданите с поне основни цифрови умения до 70 % през 2025 г.
спрямо базовата стойност от 56 % през 2019 г. Според Комисията това ще изисква
инвестиции в размер на 48 млрд. евро годишно, които трябва да дойдат от частни
източници, както и от национални и международни публични източници. С оглед
на тази цел ЕС е създал редица инициативи и е заделил средства, насочени към
развиването на основни цифрови умения на възрастните (точки 46—55).

Предизвикателства за бъдещето

62 ЕСП установи някои основни предизвикателства за постигането на
поставените цели за предстоящия програмен период на ЕС:

63 Съответното финансиране за повишаването на цифровите умения е важна

част от уравнението. По-вероятно е целите на политиката да бъдат постигнати,
ако са ясни източниците и размерът на финансирането, дори и само индикативно.
Въпреки че в Европейската програма за умения се посочват различните фондове
на ЕС, които биха могли да подпомогнат изпълнението, съответните суми не са
уточнени.

64 В програмата не са определени етапни цели за постигане на общата цел,

нито например минимално равнище, което следва да бъде постигнато от всички
държави. Конкретните и етапните цели биха помогнали например при
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наблюдението на изпълнението на политиката с оглед на намаляването на
цифровото разделение между държавите с добри и слаби резултати.

65 По отношение на наблюдението композитният показател на Евростат е

полезен инструмент за оценка на равнището на цифровите умения на гражданите
на ЕС и ще послужи също и за наблюдение на напредъка към постигането на
целта за 70 % граждани с поне основни цифрови умения до 2025 г.
Актуализирането на показателя и разширяването на неговия обхват, който от
2021 г. ще включва и елемент „безопасност“, го привежда в съответствие
с рамката DigComp, но ще промени неговите стойности. Комисията предприема
мерки за намаляване на това въздействие, но промяната в начина на
изчисляването на показателя все пак може да окаже влияние върху
изпълнимостта на целта до 2025 г.

66 По отношение на наблюдението за Комисията е било трудно да определи

финансираните от ЕС проекти, предназначени да допринесат за повишаване на
цифровите умения на възрастните до поне основно ниво през периода 2014—
2020 г., и да оцени до каква степен те може да са допринесли за постигането на
тази цел. За периода 2021—2027 г. възможността да се наблюдават такива
проекти ще помогне на ЕС да прецени дали действията са били успешни или не.

Настоящият преглед беше приет от Одитен състав II с ръководител
Илиана Иванова — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 20
януари 2021 г.
За Европейската сметна палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател
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Речник на термините, акроними
и съкращения
Документи за изразяване на позиция: Документ за определяне на рамката за
диалог между Комисията и определена държава членка при подготовката на
споразумение за партньорство и оперативни програми.
Европейски социален фонд (ЕСФ): Фонд на ЕС, насочен към създаване на
възможности за образование и заетост и подобряване на положението на хората,
изложени на риск от изпадане в бедност.
Европейски социален фонд +(ЕСФ+): Приемник на Европейския социален фонд за
периода 2021—2027 г.
Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове): Петте основни
фонда на ЕС, които заедно подпомагат икономическото развитие в ЕС:
Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд,
Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство.
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): Фонд на ЕС, който укрепва
икономическото и социалното сближаване в ЕС чрез финансиране на инвестиции
за намаляване на различията между регионите.
ЕВРОСАЙ: Европейската организация на върховните одитни институции — една от
регионалните групи на Международната организация на върховните одитни
институции (ИНТОСАЙ), състояща се от ВОИ на 49 европейски държави
и Европейската сметна палата.
ИКТ: Информационни и комуникационни технологии
Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса (ИИОК): Пакет от мерки
за гъвкаво използване на европейските структурни и инвестиционни фондове
в отговор на пандемията от COVID-19.
Малки и средни предприятия (МСП): Определение за размера на дружества
и други организации на базата на броя на заетите лица и на определени
финансови критерии. „Малки предприятия“ са тези, които имат по-малко от
50 служители и оборот или балансово число до 10 млн. евро. „Средни
предприятия“ са тези, които имат по-малко от 250 служители и оборот до 50 млн.
евро или балансово число до 43 млн. евро.
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Механизъм за възстановяване и устойчивост: Фонд на ЕС, насочен към
смекчаването на икономическото и социалното въздействие на COVID-19
и повишаването на устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на
икономиките и обществата на държавите членки за екологичния и цифровия
преход.
ОИСР: Организация за икономическо сътрудничество и развитие
Оперативна програма: Основна рамка за изпълнение на финансираните от ЕС
проекти в областта на политиката на сближаване за определен период, която
отразява приоритетите и целите, установени в споразуменията за партньорство
между Комисията и отделните държави членки.
Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа
(REACT-EU): Инструмент за предоставяне на допълнително финансиране за
продължаване и разширяване на инвестиционните инициативи в отговор на
коронавируса (ИИОК и ИИОК+).
Програма „Еразъм+“: Програма на ЕС за подпомагане на образованието,
обучението, младежта и спорта в Европа главно чрез предоставяне на
възможности за студенти в университетски курсове да учат и да придобиват опит
в чужбина.
Професионално образование и обучение (ПОО): Образование и обучение,
целящо хората да придобият знанията и уменията, необходими за пазара на
труда.
Работна сила: Всеки, който работи или активно търси работа за прякото
производство на стоки и услуги.
Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на
образованието и обучението („ЕСЕТ 2020“): Форум, в който държавите членки
обсъждат политиката в областта на образованието, обменят най-добри практики
и се учат една от друга.
Учене за възрастни/образование за възрастни: Учебни дейности след края на
първоначалното образование, част от политиката на ЕС за учене през целия
живот.
Учене през целия живот: Всички учебни дейности, предприети на всеки етап от
живота с цел подобряване на познанията, уменията и способностите.
Cedefop: Европейски център за развитие на професионалното обучение
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CNECT: Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“
COSME: Програма на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните
предприятия
COVID-19: Коронавирусно заболяване
DESI: Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката
и обществото
DigComp: Европейска рамка за цифрова компетентност на гражданите
DSI: Показател за цифрови умения
DSJC: Коалиция за умения и работни места в сферата на цифровите технологии
EAC: Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“
EMPL: Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
ESTAT: Генерална дирекция „Евростат“ (европейска статистика)
GROW: Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество
и МСП“
I-DESI: Международен индекс за навлизането на цифровите технологии
в икономиката и обществото
PIAAC: Програма за международна оценка на уменията на възрастните
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Приложения
Приложение I –– Измерване на цифровите умения
ЕСП се позовава на четири източника на информация за равнищата на цифровите
умения:
1)

Показателят на Евростат за цифрови умения (DSI) е разработен
в сътрудничество със Съвместния изследователски център и ГД
„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и за първи път е
публикуван през 2015 г. Този показател се основава на Рамката за цифрова
компетентност — една широко приета и научно разработена рамка за
компетентност за цифрови умения. Показателят се основава на подбрани
дейности, свързани с използването на интернет или софтуер от лицата на
възраст 16—74 години в четири конкретни области (информация,
комуникация, решаване на проблеми и софтуерни умения). Публикуват се
четири равнища: нулеви умения, слаби умения, основни умения и по-високи
от основното ниво умения. Равнищата на цифрови умения на хората, които
не са използвали интернет през последните три месеца, не могат да бъдат
оценени (категория, която бързо намалява).
Показателят за цифрови умения е наличен за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2019 г.
Той се основава на статистическо изследване на ЕС за използването на ИКТ
в домакинствата и от частни лица. Данните се събират от националните
статистически институти във всяка държава членка и се изпращат на Евростат
за валидиране и обобщаване. Евростат публикува показателя на своя уебсайт
в няколко разбивки (свързани с възраст, пол, образование, квартил на
доходите и икономическа дейност).

2)

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката
и обществото (DESI) е композитен индекс, който обобщава важни
индикатори за постигнатите от Европа резултати по отношение на
цифровизацията и проследява развитието на държавите членки по
отношение на цифровата конкурентоспособност. Елементът на DESI
„Човешки капитал“ измерва цифровите умения, като отчита уменията на
потребителите на интернет (въз основа на посочения по-горе показател на
Евростат за цифрови умения) и напредналите умения в областта на ИКТ
(изчислени въз основа на броя на заетите специалисти по ИКТ и на
завършващите обучение в областта на ИКТ).
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3)

Международният индекс DESI разширява обхвата на DESI до 18 държави
извън ЕС, за да се даде възможност за по-широко сравнение на резултатите
в областта на цифровите технологии. Тъй като за някои държави няма
налични изходни данни от Евростат за DESI, за елемента „Човешки капитал“
са използвани различни показатели. За измерване на наличието на поне
основни умения е използван показателя „Лица, които са използвали софтуер
за текстообработка през последните 12 месеца“ въз основа на
статистическите данни на ОИСР относно информационните
и комуникационните технологии през 2019 г. Следователно методологията
на I-DESI е по-малко сложна от тази на DESI.

4)

Програмата за международна оценка на уменията на възрастните (PIAAC) е
програма на ОИСР за оценка и анализ на уменията на зрелите хора.
Основното проучване, провеждано като част от PIAAC, е проучването на
уменията на възрастните. С него се измерва владеенето на ключови умения
за обработване на информация — езикова грамотност, математическа
грамотност и решаване на проблеми — и се събират информация и данни за
това как възрастните използват своите умения у дома, на работното място
и в общността като цяло. При измерването на уменията на възрастните за
решаване на проблеми в богата на технологии среда с проучването се прави
опит да се обхване по-широк спектър от елементи от оперативните умения,
свързани с познаването и използването на цифровите технологии.
Когнитивните измерения на решаването на проблеми са основната цел на
оценката, а използването на ИКТ е второстепенно. Това проучване също така
е тест, а не самооценка, какъвто е характерът на проучването на Евростат.
PIAAC е проведена на три етапа в 32-те държави от ОИСР и в три
поднационални структури на ОИСР, включващи Фландрия (Белгия), Англия
(Обединено кралство) и Северна Ирландия (Обединено кралство).

Нивата на уменията са оценени, както следва:
o

По-ниски от ниво 1 (средно за ОИСР 14,6 %): Задачите се основават на добре
формулирани проблеми, които включват използването само на една
функция в рамките на общ интерфейс.

o

Ниво 1 (средно за ОИСР 28,3 %): На това ниво задачите обикновено изискват
използването на широкоразпространени и познати приложения като софтуер
за електронна поща или уеб браузър. Проблемът може да бъде решен
независимо от информираността на респондента и използването на
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конкретни инструменти и функции (например функция за сортиране).
Задачите включват няколко стъпки и минимален брой оператори.
o

Ниво 2 (средно за ОИСР: 24,7 %): На това ниво задачите обикновено изискват
да се използват както общи, така и по-специфични технологични
приложения. Задачата може да включва множество стъпки и оператори.
Задачата може да изисква оценяване на относимостта на набор от елементи,
за да се отхвърлят отвличащите вниманието фактори. Може да са
необходими известно интегриране и логическа обосновка.

o

Ниво 3 (средно за ОИСР 5,1 %): На това ниво задачите обикновено изискват
да се използват както общи, така и по-специфични технологични
приложения. Изисква се използването на инструменти (например функция за
сортиране), за да се постигне напредък по отношение на решението.
Задачата може да включва множество стъпки и оператори. Обикновено има
големи изисквания за наблюдение. Има вероятност да възникнат неочаквани
резултати и безизходни положения. Задачата може да изисква оценяване на
относимостта и надеждността на информацията, за да се отхвърлят
отвличащите вниманието фактори.

В таблица 5 по-долу са показани основните разлики между композитния
показател на Евростат, DESI и PIAAC на ОИСР.

Таблица 5 — Сравнение на измерването на цифрови умения
Измерение

ESTAT (DESI)

PIAAC на ОИСР

Определение за
цифрови умения

Въз основа на
DigComp

Комбинация от уменията
в областта на ИКТ
и когнитивни елементи
(решаване на проблеми)

Нива на владеене

Нулеви
умения/основни
умения/по-високи
от основното ниво
умения

Ниво 1—3, по-ниски от ниво 1

Метод на проучване

Самооценка чрез
проучване на
ИКТ/домакинства

Компютърен тест, започващ
с основен въпросник
и същински тест по ИКТ

Съпоставимост във
времето и географския
район

Да

Не, само 1 цикъл
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Цел

Сравнение,
подпомагане на
политиката на ЕС

База за националните
стратегии в областта на
уменията, сравнение

Времеви период

2015—2017 г.,
2019 г.

Еднократно през 2011 г. или
2014 г. или 2017 г.

Обхват

Всички държави
членки

През 2011—2012 г.: Австрия,
Белгия (Фландрия), Чешка
република, Дания, Естония,
Финландия, Франция,
Германия, Ирландия, Италия,
Нидерландия, Полша,
Словашка република,
Испания, Швеция, Обединено
кралство (Англия и Северна
Ирландия). През 2014—
2015 г.: Гърция, Литва,
Словения
През 2017 г. Унгария.
Много други членове на ОИСР

Възраст на обхванатото
население

16—74

16—65

Източник: ЕСП въз основа на информация от Евростат, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание
и технологии“ и ОИСР.
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Приложение II –– Национални коалиции за умения и работни места в областта на цифровите
технологии (NDSJC)
Държава

Австрия

Белгия

България

Хърватия

Стратегия
към
средата
на 2019 г.

Да

Не

Не

Не

NDSJC

Основни цели

Дял на дейностите по целеви групи (като
%)
Всички
граждани

Образование

Специалисти
в областта
на ИКТ

Работна
сила

Да

Австрийският алианс за цифрови умения и професии е създаден през юни 2020 г. Той е
важна част от плана за действие в областта на цифровите технологии, който понастоящем
се разработва на национално равнище. Както в главата за образованието, така
и в хоризонталния въпрос за устойчивостта на кризи констатациите от етапа на
ограничителни мерки във връзка с COVID-19 по отношение на цифровизацията
понастоящем са включени и отчетени в планирането на работната програма на алианса
за 2020 г. и 2021 т. Като първа част от алианса съветът за наблюдение по DigComp започна
своята работа през март в качеството си на орган за осигуряване на качеството за
разпределението за модела за цифровата компетентност за Австрия.

Да

Белгийската национална коалиция е активна общност от организации, неправителствени
организации, институции в областта на образованието и заетостта, социални партньори.
Тя има една ясна цел: да подобрява по приобщаващ начин владеенето от страна на
белгийците на цифрови умения за настоящите и бъдещите работни места.

35 %

25 %

30 %

10 %

Да

Основната цел на сдружението „Дигитална национална коалиция“ (ДНК) е да привлече
повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на дигиталния
потенциал и да подпомогне развитието на ИКТ сектора в България. ДНК обединява
усилията на бизнеса, университетите и правителството в България и съдейства за
постигането на приоритетите, заложени в Цифровата програма на Европа.

10 %

60 %

10 %

20 %

Да

Хърватската национална коалиция за цифрови умения има за цел да използва
нарастващия потенциал на сектора на ИКТ в Хърватия за създаването на нови работни
места в страната и в значителна степен да допринесе за хърватската икономика.
Коалицията се стреми да постигне тази цел като набере повече квалифицирани
специалисти по ИКТ, обучени в Хърватия и пристигащи в страната, за да се преодолее
недостигът на умения.

10 %

25 %

55 %

10 %

Няма налична информация
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Държава

Кипър

Чешка
република

Дания

Стратегия
към
средата
на 2019 г.

Да

Да

Да

NDSJC

Основни цели

Дял на дейностите по целеви групи (като
%)
Всички
граждани

Образование

Специалисти
в областта
на ИКТ

Работна
сила

Да

Grow Digital CY, кипърската национална коалиция, има за цел да насърчава
разпространението и подобряването на цифровите умения, за да се преодолее
несъответствието между малкия брой специалисти по ИКТ и по-големия брой свободни
работни места. Заинтересованите страни са предложили действия, които имат за цел да
се осигури подходящо и непрекъснато осигуряване на висококачествени дипломирани
висшисти според нуждите на пазара на труда.

10 %

70 %

10 %

10 %

Да

DigiKoalice допринася за повишаване на цифровата грамотност на всички чешки
граждани чрез насърчаване на цифровите умения в образованието и цифровите умения
на пазара на труда. Това от своя страна помага на чешката икономика да повиши своята
конкурентоспособност. DigiKoalice постига тази многофункционална цел, като свързва
с полезно взаимодействие сътрудничещите си организации, заинтересовани страни
и техните дейности.

20 %

40 %

20 %

20 %

Да

Датската национална коалиция определя общи цели, кани съответните страни да се
присъединят и да създадат съвместно план за действие за преодоляване на недостига на
умения. Въпреки че Дания е сред най-цифровизираните нации, проучванията показват,
че повече от 1 млн. датски граждани на възраст 16—65 години не притежават цифрови
умения. В сектора на ИКТ Дания също има критичен недостиг на умения, който изглежда,
че ще нараства в бъдеще.

60 %

10 %

5%

25 %

Естонската национална коалиция има за цел преодоляване на недостига на цифрови
умения, като се съсредоточава върху програми, с които големи части от населението
могат да получат обучение по цифрови умения. Коалицията включва създатели на
политики, доставчици на електронни услуги и дружества за обучение по ИТ. Тя е
разработила самостоятелно финансирани и широкомащабни инициативи за обучение,
чиято цел е да се намалят различията в областта на цифровите умения. Целта на тези
дейности е да се намали до 5 % броят на хората в Естония, които не използват компютри
или интернет.

80 %

10 %

Естония

Да

Да

Финландия

Да

Не

10 %
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Държава

Стратегия
към
средата
на 2019 г.

NDSJC

Всички
граждани

Образование

Специалисти
в областта
на ИКТ

Работна
сила

Френската национална коалиция обединява субекти на местно и национално ниво, които
работят в областта на цифровите технологии. Тя е стабилно партньорство, в което
заинтересованите страни работят заедно за намаляване на недостига на цифрови умения
във Франция. Те допринасят и за установяване, развитие и разпространение на добри
практики.

10 %

10 %

30 %

50 %

Да

Приоритетите на гръцката национална коалиция са да насърчава цифровата
трансформация на публичните ведомства, да популяризира цифровите умения
в образованието чрез кодиране и да насърчава безопасността в интернет. Освен това
има хоризонтален приоритет да се насърчават цифровите умения и кариерата в областта
на ИТ за жените и момичетата.

30 %

34 %

2%

34 %

Да

Сътрудничеството между различните членове на унгарската национална коалиция е
започнало няколко години преди официалното ѝ стартиране през декември 2016 г.
Коалицията е създадена за улесняване на дискусиите на заинтересованите страни за
намиране на решения за справяне с недостига на хора с цифрови умения на пазара на
труда в Унгария и за подпомагане на правителството при разработването
и изпълнението на подходящи стратегии.

5%

35 %

30 %

30 %

Да

Ирландската коалиция за умения и работни места в сферата на цифровите технологии е
партньорство между множество заинтересовани страни, съсредоточено върху
справянето с недостига на цифрови умения. Представители на научните среди, всички
сектори на образованието, промишлеността, държавната администрация и сектора от
дейности с нестопанска цел са се обединили, за да гарантират, че Ирландия се
присъединява към европейското усилие за насърчаване на приобщаването за
непрекъснато неделимо подобряване на цифровизацията.

25 %

25 %

30 %

20 %

Франция

Да

Да

Германия

Да

Не

Гърция

Унгария

Ирландия

Да

Да

Да

Основни цели

Дял на дейностите по целеви групи (като
%)
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Държава

Италия

Стратегия
към
средата
на 2019 г.

Да

NDSJC

Основни цели

Работна
сила

22 %

25 %

32 %

27 %

23 %

18 %

50 %

10 %

20 %

20 %

Да

Литва

Да

Да

Литовската национална коалиция в областта на цифровите технологии насърчава
цифровите умения за живота и работата, съдейства за учене през целия живот за всички,
особено за младите хора, за да се увеличи общият цифров потенциал.

Да

Digital Luxembourg, Chambre de Commerce и Chambre des Métiers стартират отново
националната коалиция през септември 2019 г. Коалицията обединява частни
и публични заинтересовани страни с цел създаване на национална програма
и координиране на конкретни действия за ускоряване на цифровите умения на региона.
Предвид кризата с COVID-19, коалицията се е насочила към новите перспективи на
цифровите умения за справяне с пандемията, особено свързани с работата от
разстояние, потребностите от обучение и преквалификация и въздействието върху
пазара на труда. Чрез уебсайта си тя се стреми да бъде централна точка за инициативи
в областта на цифровите умения/работни места.

Да

Фондацията eSkills Malta е коалиция, формирана от представители на правителството,
промишлеността и образованието, която има за цел да предоставя консултации относно
настоящите и бъдещите политики в областта на цифровите умения, да допринася за
разширяването на образователните програми в областта на ИКТ, да ръководи програми
за развитието на професионализма по ИКТ, да подкрепя кампании и да насърчава
потенциала на Малта във връзка с електронните умения.

Да

Специалисти
в областта
на ИКТ

53 %

Да

Малта

Образование

Да

Латвия

Да

Всички
граждани

Целта на италианската коалиция е да се преодолеят различните форми на социално
и културно цифрово разделение сред италианското население, да се насърчава
цифровото приобщаване и развитието на умения за работните места на бъдещето. Поспециално коалицията ще разгърне действия за стимулиране на цифровите умения сред
всички граждани, като им предоставя обучение и инструменти за самостоятелно
развитие (комплекти за самооценка, електронни книги, курсове онлайн) и помага на
хората да използват активно и отговорно новите услуги на цифровото гражданство.
Латвийската национална коалиция, създадена през март 2013 г., предоставя на различни
заинтересовани страни място за обсъждане и изпълнение на цели за развитие на
цифровите умения за Латвия и за сътрудничество по съвместни инициативи. От началото
партньорите изпълняват широкомащабни проекти за обучение по цифрови умения за
МСП, работната сила, специалисти по ИКТ, младежи и всички граждани. Освен това тя
популяризира активно цифровите услуги.

Люксембург

Дял на дейностите по целеви групи (като
%)

Няма налична информация

20 %

30 %

30 %

20 %
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Държава

Нидерландия

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Стратегия
към
средата
на 2019 г.

Да

Да

Да

Да

Да

NDSJC

Основни цели

Дял на дейностите по целеви групи (като
%)
Всички
граждани

Образование

Специалисти
в областта
на ИКТ

Работна
сила

Да

Нидерландската коалиция има за цел да развива движение в Нидерландия, насочено
към и ръководещо цифрови умения за приобщаване, иновации и икономически ползи.
Предпоставката зад тази цел е в бързия темп на развитието в областта на цифровите
технологии, което изисква допълващи цифрови умения. Нидерландската коалиция е
насочена към това да се гарантира, че гражданите на всички равнища са готови за
цифровата трансформация, и че кодирането и цифровите умения ще се превърнат
в основен елемент на учебните програми.

15 %

50 %

20 %

15 %

Да

Целта на Широкия алианс за цифрови умения е да насърчава развитието на Полша чрез
използване на пълния потенциал на наличните информационни технологии, които
трансформират в значителна степен всички аспекти на обществото и икономиката.
Коалицията изпълнява тази цел, като разпространява образованието в областта на
цифровите технологии и устойчивото развитие на цифрови умения, адаптирани към
динамично променящия се пазар на труда.

15 %

50 %

20 %

15 %

Да

INCoDe.2030 е насочена към повишаване на цифровите компетентности на всички
португалски граждани, за да се отговори по-добре на предизвикателствата на цифровото
общество. Тя включва широк кръг от заинтересовани страни с цел до 2030 г. Португалия
да е напреднала в областта на цифровите технологии. INCoDe.2030 очаква, че до 2030 г.
всяко португалско домакинство ще има достъп до интернет и броят на често
използващите интернет лица ще нарасне до 90 %.

25 %

25 %

25 %

25 %

Да

Румънската национална коалиция (Skills4IT) е отворена платформа, която включва
различни заинтересовани страни: създатели на политики, дружества в областта на ИКТ,
сдружения, доставчици на обучение и неправителствени организации, участващи
в цифровата трансформация. Дейностите са насочени към включването на часове по
кодиране и ИТ в училищата, организиране на курсове по киберсигурност
и образователни прояви. Коалицията предоставя също и обучение за осъвременяване
на цифровите умения на работната сила.

15 %

40 %

30 %

15 %

Да

Словашката национална коалиция (Digitálna Koalícia) обединява партньори от
правителството, частния, нестопанския и научния сектор, за да се подготвят словаците
от всички възрасти за работа и живот в нововъзникващата цифрова икономика. До
момента дейностите на коалицията са достигнали до повече от 30 000 души.

10 %

30 %

30 %

30 %
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Държава

Словения

Испания

Швеция

Стратегия
към
средата
на 2019 г.

Да

Да

Да

NDSJC

Основни цели

Дял на дейностите по целеви групи (като
%)
Всички
граждани

Образование

Специалисти
в областта
на ИКТ

Работна
сила

Да

Националната коалиция в областта на цифровите технологии на Словения е
сформирана през 2016 г. от заинтересовани страни от различни сектори. Коалицията
в областта на цифровите технологии е отворен национален форум, който обединява
всички заинтересовани страни. Те могат да участват в работата на коалицията,
независимо дали са поддръжници или критици на новите възможности и промените
в резултат на цифровата трансформация.

25 %

30 %

20 %

25 %

Да

Испанската национална коалиция обединява около 200 заинтересовани страни като
дружества в областта на ИТ, институции за образование и обучение, профсъюзи,
фондации, сдружения и правителствени организации. Коалицията формира активно
дебата относно развитието на резерв от таланти в областта на цифровите технологии
в Испания, като насърчава пригодността за трудова заетост благодарение на цифровите
умения.

10 %

35 %

35 %

20 %

Да

Целта на коалицията като цяло е двойна: на първо място, да даде видимост на
дейностите, свързани с цифровите умения, които отделните членове на коалицията
вече изпълняват или планират да изпълняват, и заедно да засилват ефекта от тези
дейности; на второ място, да организира обща проява с акцент върху равенството
между половете. Най-важната движеща сила за коалицията е стратегията за политиката
в областта на цифровите технологии на шведското правителство, представена през май
2017 г.

20 %

30 %

30 %

20 %

Източник: ЕСП, въз основа на информационните документи относно националните коалиции за умения и работни места в областта на цифровите технологии.
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Приложение III –– Финансова информация относно
разгръщането на програмите по линия на ЕСФ в отделните
държави членки към края на 2019 г.
Финансовите данни, докладвани от държавите членки, са определени в член 112
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби:
„1. До 31 януари, 31 юли и 31 октомври държавата членка предава на
Комисията по електронен път за целите на мониторинга за всяка оперативна
програма и по приоритетни оси:
a)
общите и публичните допустими разходи за операциите и броя на
избраните за подпомагане операции;
б)
общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред
управляващия орган.“
Тези данни се предават от държавите членки чрез SFC2014 (платформата за
електронен обмен на информация относно споделеното управление на фондове
между държавите членки и Европейската комисия) и по-късно се публикуват в
Откритата платформа за данни за ЕСИ фондовете.
Тези таблици включват категоризация на планираните и усвоените суми за всички
програми по линия на ЕСФ. Точността на данните се осигурява от държавите
членки.
ЕСП изчисли сумите в таблица 4 за областите на интервенция 117 —
Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот
и 118 — Подобряване на системите за образование и обучение спрямо пазара на
труда, които представляват инвестиционни приоритети на ЕСФ 10iii и 10iv. Като
взе предвид тези суми, ЕСП ги филтрира спрямо вторичната тема 05
„Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на
тяхното използване и качество“. Вторичните теми имат за цел да събират
информация относно разходите по ЕСФ, които допринасят за хоризонтални
вторични секторни теми и цели, като например в този случай — подобряване на
достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното
използване и качество. Окончателният набор от данни в идеалния случай следва
да представя изразходваните суми в образованието за придобиването на
цифрови умения.

Екип на ЕСП
В настоящия преглед на ЕСП „Основни цифрови умения на възрастните“ е
представен общ преглед и анализ на различните начини, по които ЕС подпомага
усилията на държавите членки за намаляване на броя на хората, които са част от
работната сила и нямат дори основни цифрови умения.
Настоящият преглед беше приет от Одитен състав II с ръководител
Илиана Иванова — член на ЕСП. Този състав е специализиран в областите на
разходи, свързани с инвестициите за сближаване, растеж и приобщаване. Одитът
беше ръководен от члена на ЕСП Илиана Иванова със съдействието на
Михаил Стефанов — ръководител на нейния кабинет, и James Verity — аташе
в кабинета; Niels-Erik Brokopp — главен ръководител; Dieter Böckem —
ръководител на задача; Agota Krenusz — заместник-ръководител на задача;
Jussi Bright, Katarzyna Solarek и Michele Zagordo — одитори.

Илиана Иванова

Dieter Böckem

Михаил Стефанов

Agota Krenusz

James Verity

Jussi Bright

Niels-Erik Brokopp

Katarzyna Solarek

Michele Zagordo
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В днешния свят доброто равнище на цифрови
умения е все по-важно както на работното
място, така и извън него. През 2019 г. много
зрели хора в ЕС не са притежавали основни
цифрови умения, което показва „цифрово
разделение“ между възрастните със и без тези
умения. През последните години е постигнат
ограничен напредък в намаляването на това
разделение.
В настоящия преглед ЕСП разглежда какви
действия е предприел ЕС за подобряване на
ситуацията и какви са плановете за периода
2021—2027 г. Въпреки че ЕС е увеличил
предоставяните на държавите членки
насоки и подкрепа, има относително малко
финансирани от ЕС проекти, насочени към
основните цифрови умения на възрастните.
Въз основа на своя анализ ЕСП откроява
основните предизвикателства пред ЕС за
преодоляване на цифровото разделение
в бъдеще.
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