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Összefoglalás
I Az egyre digitalizálódó világban mind a magánéletben, mind a munkahelyen szükség
van bizonyos szintű digitális készségekre. 2019-ben az Unióban foglalkoztatott vagy
munkát kereső felnőttek egyharmada – azaz több mint 75 millió ember – nem
rendelkezett még az alapvető digitális készségekkel sem, illetve a megelőző három
hónapban egyáltalán nem használta az internetet. Az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők, az idősebbek és a munkanélküliek körében ez az arány magasabb volt.

II Az Unió szerepe a digitális készségek fejlesztésében az, hogy iránymutatások és

ajánlások révén támogassa a nemzeti fellépéseket, támogatást nyújtson az
együttműködési hálózatoknak és finanszírozza a témát érintő intézkedéseket.
Az oktatási rendszerekért és a szakképzésért azonban elsősorban az uniós tagállamok
felelősek.

III Jelentésünk nem egy ellenőrzés eredményeként, hanem elsősorban a nyilvánosság

számára hozzáférhető információk áttekintése nyomán jött létre. A jelentés nem
tartalmazza a Bizottság által e területen tett intézkedések értékelését és ajánlásokat
sem fogalmaz meg. Bemutatjuk az alapvető digitális készségeknek a 25 és 64 év közötti
aktív népesség körében bekövetkezett közelmúltbeli fejlődését és az e területen
2010 óta – de különösen az elmúlt 5 évben – végrehajtott uniós fellépéseket. Az új,
2021-2027-es uniós programozási időszak kezdete az ideális alkalom arra, hogy
ráirányítsuk a figyelmet e kérdés fontosságára, és felvázoljuk, hogy 2021 elejéig milyen
magas szintű kihívásokkal szembesülhettek az ebben az időszakban programokat
kidolgozó és projekteket kiválasztó döntéshozók.

IV Az áttekintés rámutat, hogy az Unió már hosszú ideje elismeri az alapvető digitális

készségek fontosságát minden polgár számára, és azt már az Európa 2020 stratégiájába
is belefoglalta. 2010 óta az Unió számos különböző, a digitális készségekkel foglalkozó
kezdeményezést indított – gyakran szélesebb körű intézkedések részeként. A téma
átfogó, így több szinten, számos érdekelt fél bevonásával valósul meg. Az eredmény
egy sor uniós szintű intézkedés, amelyek párhuzamosan zajlanak, és részben össze is
kapcsolódnak egymással. 2016 óta nagyobb hangsúly helyeződik a digitális vagy
alapkészségekre, bár az intézkedések gyakran továbbra is más készségeket,
készségszinteket vagy célcsoportokat céloznak meg.
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V 2015-ig az uniós intézkedések nem irányultak kifejezetten a felnőttek alapvető

digitális készségeire. Azóta azonban egyre hangsúlyosabbá váltak az alapvető digitális
készségekkel rendelkező, gazdaságilag aktív népesség arányának növelését célzó
intézkedések. A Bizottság kidolgozott egy nemzetközileg elismert digitális
kompetenciakeretet, támogatta a digitális készségekkel kapcsolatos nemzeti stratégiák
kidolgozását, és szinte valamennyi tagállamban segített a digitális készségekkel és
munkahelyekkel foglalkozó nemzeti koalíciók létrehozásában. Másfelől a Bizottság
2019-ben arra a következtetésre jutott, hogy az alacsony képzettségű felnőttek
továbbképzésére irányuló, uniós finanszírozású projektek száma nem elegendő. Annak
ellenére, hogy az európai digitális menetrend a digitális jártasságot és kompetenciát
az Európai Szociális Alap (ESZA) 2014–2020-as prioritásai közé sorolta, a kifejezetten
a digitális készségekkel kapcsolatos tagállami képzésekre irányuló projektek az adott
időszakra vonatkozó összes ESZA-támogatás mintegy 2%-át tették csak ki.

VI A Bizottság által használt mutatók szerint az elmúlt években összességében kevés

előrelépés történt az uniós tagállamokban az alapvető digitális készségek terén. Bár
a legjobban teljesítő uniós tagállamok világszinten is az – összehasonlítható adatokkal
rendelkező – vezető országcsoportokba tartoznak, a legrosszabbul teljesítő tagállamok
nem jobbak, mint azok az országok, amelyek a nem uniós skála alján helyezkednek el.
Ez utóbbi tagállamcsoport esetében a helyzet a 2015 és 2018 közötti időszakban
fokozatosan romlott, ami azt jelzi, hogy a digitális szakadék nemcsak egy adott
tagállamon belüli csoportok között, hanem az e tekintetben kiemelkedően és gyengén
teljesítő országok között is problémát jelent.

VII Az új, 2021–2027-es időszakra a Bizottság első alkalommal határozott meg

konkrét célt, mégpedig azt, hogy a 2019. évi 56%-ról 2025-re 70%-ra nőjön az alapvető
digitális készségekkel rendelkező polgárok aránya. Ennek fényében azonosítottunk
néhány kihívást, melyek elsősorban a következők: a jövőbeli uniós programok konkrét
összegeinek elosztása, az e cél eléréséhez szükséges részcélok és mérföldkövek
meghatározása, a felnőttek alapvető digitális készségeit célzó projektek azonosítása,
valamint a digitális készségek hosszabb időszakon át tartó következetes értékelése
a gyorsan változó digitális környezetben.
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Bevezetés
01 2019-ben az Unió 25 és 64 év közötti „aktív” népességének, azaz a foglalkoztatott

vagy munkát kereső személyeknek a 35%-a – több mint 75 millió ember – nem
rendelkezett még alapvető digitális készségekkel sem (vagy készségeit nem lehetett
felmérni, mert a megelőző 3 hónapban nem használták az internetet). Az Unión belül
jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes tagállamok között (1. ábra).

1. ábra. Az alapvető digitális készségekkel sem rendelkező aktív
munkaerő százalékos aránya 2019-ben

Megjegyzés: Az adatok az EU-28 adatain alapulnak, és azokat a polgárokat is magukban foglalják, akik
készségeit nem lehetett felmérni, mert a megelőző 3 hónapban nem használták az internetet.
Forrás: Eurostat.
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1. háttérmagyarázat
Mit nevezünk „digitális alapkészségeknek”?
A digitális készségeknek és kompetenciáknak számos meghatározása létezik, és
gyakran szinonimaként használják az olyan kifejezéseket, mint a „digitális
jártasság”, a „digitális kompetencia”, az „IKT-hoz kapcsolódó készségek” és
a „digitális készségek”. 2018 májusában az Európai Tanács a digitális kompetenciát
a következőképpen határozta meg: „a digitális technológiák tanuláshoz, munkához
és a társadalomban való részvételhez történő magabiztos, kritikus gondolkodáson
alapuló és felelős használata, illetve az ezekkel kapcsolatos elköteleződés. Ide
tartozik az információ- és adatkezelés terén való jártasság, a kommunikáció és
az együttműködés, a médiaműveltség, a digitális tartalmak előállítása (ideértve
a programozást is), a biztonság (ideértve a digitális jólétet és a kiberbiztonsággal
kapcsolatos kompetenciákat is), a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések,
a problémamegoldás, valamint a kritikus gondolkodás.”
A digitális készségek szintjét illetően hivatkozási alapként elsősorban a Lakossági
Digitális Kompetenciakeretet (lásd: 09. bekezdés) használjuk, amely szerint az
alapfokú kompetenciák egyszerű feladatok ellátását jelentik a Tanács által említett
valamennyi területen.

02 A digitális szakadék következménye, hogy az alacsonyabb szintű digitális

készségekkel rendelkező felnőttek gyakrabban szembesülnek problémákkal az
álláskeresés során, munkaerőpiacra lépésük után pedig kevesebbet keresnek, mint
a magasabb szintű digitális készségekkel rendelkező felnőttek 1. Az OECD elemzése
szerint a legtöbb országban nő az alapvető digitális készségek iránti kereslet. Sok
munkavállaló használja rendszeresen az információs és kommunikációs technológiákat
anélkül, hogy ezeket illetően megfelelő készségekkel rendelkezne: átlagosan az irodai
szoftvereket napi szinten használó munkavállalók több mint 40%-a nem rendelkezik
az eredményes használathoz szükséges készségekkel 2. 2020 februárjában a Bizottság
„Európa digitális jövőjének megtervezése” című közleményében 3 kiemelte, hogy
a munkahelyek több mint 90%-a már most is legalább alapvető digitális készségeket
igényel, de a digitális készségek iránti igény jóval túlmutat a munkaerőpiacon.

1

„Does having digital skills really pay off?”, Adult skills in focus, OECD, 2015.

2

Skills for a Digital World, a digitális gazdasággal foglalkozó 2016. évi miniszteri ülés
háttéranyaga, OECD, 2016, 6. o.

3

COM(2020) 67 final.
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03 A COVID-19 világjárvány még inkább kihangsúlyozta a polgárok alapvető digitális
készségeinek fontosságát. 2020 júniusában a Bizottság leszögezte: „A koronavírus
okozta válság megmutatta, mennyire fontos az internetkapcsolat, és az, hogy
a polgárok és a vállalkozások képesek legyenek az online interakciókra. Továbbra is
együtt fogunk működni a tagállamokkal, hogy feltárjuk a még beruházásokat igénylő
területeket, hogy minden európai polgár élvezhesse a digitális szolgáltatások és
innovációk előnyeit” 4.

04 Az Unió már korábban elismerte, hogy a polgárokat fel kell vértezni digitális

készségekkel. Az Európa 2020 – az Unió 2010 és 2020 közötti időszakra szóló, hosszú
távú, magas szintű stratégiája – hét kiemelt kezdeményezésének egyikeként
szerepeltette az európai digitális menetrendet. A menetrend kijelentette, hogy
a Bizottság törekedni fog „az európai polgárok internet-hozzáférésének és előfizetésének [ösztönzésére], elsősorban a digitális jártasság és hozzáférhetőség
támogatására irányuló intézkedések révén”; a digitális készségeket pedig kifejezetten
a tagállamok által fejlesztendő területként említette 5. A stratégia 2010. évi elindítása
óta az Unió számos, a digitális készségeket különböző mértékben érintő
kezdeményezést dolgozott ki, az áttekintésünk fő szövegében foglaltaknak
megfelelően.

05 Az oktatási rendszerekért és a szakképzésért elsődlegesen a tagállamok felelősek.

Az e területekre vonatkozó uniós politika célja a tagállami fellépések támogatása 6.
Az Uniónak tehát abban is szerepe van, hogy segítse a tagállamokat az olyan közös
kihívások kezelésében, mint az idősödő társadalmak, a készséghiány, a technológiai
fejlődés és a globális szintű verseny.

06 Ennek keretében, valamint a strukturális reformok és a célzott projektek uniós

forrásokkal történő támogatása mellett az Unió iránymutatásokat és ajánlásokat is
elfogadhat, és támogatást nyújthat az együttműködési hálózatoknak. Mivel azonban
a felnőttek alapvető digitális készségeire irányuló uniós kezdeményezések általában
szélesebb körű kezdeményezések részét képezik, általában nem lehet meghatározni
a felnőttek alapvető digitális készségeire fordított uniós források teljes összegét.

4

Lásd: a Bizottság 2020. június 11-i sajtóközleménye, Brüsszel.

5

Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, COM(2010)
2020 végleges.

6

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. és 166. cikke.
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Az áttekintés célja, hatóköre és
módszere
07 Tekintettel arra, hogy az alapvető digitális készségek egyre fontosabbak a

gazdaság számos területén, valamint hogy még mindig sok felnőtt nem rendelkezik
ilyen készségekkel, áttekintésünkkel azt kívánjuk számba venni és elemezni, hogy az
Unió milyen módon támogatja a tagállamok e helyzet javítására irányuló törekvéseit
(lásd: 2. ábra). Áttekintésünk a Számvevőszék e területet érintő korábbi jelentéseit 7
veszi alapul. Megvizsgáljuk a 2010 óta elért eredményeket, és ismertetjük a Bizottság
következő, 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozó terveit. Célunk, hogy
ráirányítsuk a figyelmet e kérdés fontosságára, és az új, 2021–2027-es uniós
programozási időszak kezdetén felvázoljuk azokat a magas szintű kihívásokat,
amelyekkel az ebben az időszakban a programokat kidolgozó és a projekteket
kiválasztó döntéshozók 2021 elején szembesülhetnek.

08 A Számvevőszék részt vesz a „Munkaerő 2030 – kihívások és lehetőségek”

elnevezésű EUROSAI együttműködési projektcsoportban 8, amely a világ előtt álló
globális, technológiai és demográfiai változásokat és azoknak a gazdaságilag aktív
népességre gyakorolt hatásait vizsgálja. A legfőbb ellenőrző intézmények számos
párhuzamos ellenőrzést indítottak, áttekintésünk a munkacsoport végleges
jelentésének részét képezi majd.

7

A 19/2020., 22/2018., 5/2017. és 3/2015. sz. különjelentés.

8

A projektcsoportban Bulgária, Finnország, Izrael, Olaszország, Lengyelország, a Koreai
Köztársaság és az Észak-Macedón Köztársaság legfőbb ellenőrzési intézményei, valamint
az Európai Számvevőszék vesznek részt.
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2. ábra. Az áttekintés hatóköre

Megjegyzés: Áttekintésünk hatókörét a pipával ellátott zöld színárnyalat jelzi.
Forrás: Európai Számvevőszék.

09 A Bizottság 2013-ban tette közzé a Lakossági Digitális Kompetenciakeretet

(DigComp) 9: ez szolgál referenciakeretként annak magyarázatához, hogy mit jelent
a „digitálisan kompetens” kifejezés. A DigComp legújabb változata 10 átfogó leírást ad
azokról az ismeretekről, készségekről és attitűdökről, amelyekre az embereknek
a következő öt kompetenciaterületen van szükségük: az információ- és adatkezelés
terén való jártasság, kommunikáció és együttműködés, a digitális tartalmak és azok
előállítása, problémamegoldás, biztonság. A DigComp az „alapfoktól” a „legfelső fokig”
nyolc különböző jártassági szintet is meghatároz, az Európai Képesítési Keretrendszer
(EKKR) szerkezete és szószedete alapján.

10 2015-től 2020-ig az Eurostat – 2018 kivételével – minden évben közzétett egy

olyan összetett mutatót (az úgynevezett digitális készségmutatót), amely a biztonság
kivételével a DigComp öt kompetenciaterületének megfelelő négy területen méri
a digitális készségeket. Az Eurostat adatai az embereket a következő kategóriákba
9

Ferrari, Anusca: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
Competence in Europe, JRC, 2013.

10

Carretero, S.; Vuorikari, R. and Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28 558 EN,
doi:10.2760/38842.
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sorolják: készségek hiánya, alacsony szintű készségek, alapkészségek megléte, illetve az
alapkészségeket meghaladó szint (vagy a készségek nem értékelhetők). Áttekintésünk
középpontjában az az uniós fellépés áll, amelynek célja, hogy a felnőttek digitális
készségeit a készségek hiányának szintjéről, illetve az alacsony szintről az
alapkészségekig vagy az alapkészségeket meghaladó szintig fejlessze. Az ilyen
intézkedések gyakran szélesebb körű, az alapvető készségekre, a digitális készségekre
vagy az egész életen át tartó tanulásra irányuló kezdeményezések részét képezik.
A digitális készségek e jelentésben elemzett egyéb mutatói közé tartozik a digitális
gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI), a nemzetközi DESI, valamint
az OECD Nemzetközi Felnőttkompetencia-értékelési Programja keretében végzett
készségfelmérés. Ezek a mutatók nem ugyanazokat az eredményeket adják, és
a különböző módszertani megközelítések miatt nem mindig hasonlíthatók össze.
A mutatók és a hozzájuk kapcsolódó módszerek részletes leírása az I. mellékletben
található.

11 Mivel áttekintésünk nem ellenőrzési jelentés, az e dokumentumban szereplő

információk elsősorban nyilvánosan hozzáférhető információkon vagy kifejezetten
e célból a Bizottsággal együttműködésben gyűjtött anyagokon alapulnak, amely
gyűjtésben több főigazgatóság (DG) is részt vett, nevezetesen az EMPL, CNECT, EAC,
ESTAT és GROW (a főigazgatóságok teljes nevét lásd a glosszáriumban). A források és
információk között voltak: az alapvető digitális készségekkel kapcsolatos nyilvános
dokumentumok, az uniós költségvetési előirányzatok elemzése, valamint a felnőttek
digitális készségeinek legalább az alapszintre történő fejlesztésére fordított uniós
kiadások. Az ESZA-t illetően elemeztük, hogy miként alkalmazták az alapvető digitális
készségekre vonatkozó oktatási és képzési tematikus célkitűzést. Ezzel kívántuk
szemléltetni, hogy az operatív programok hogyan vezetik be az uniós
kezdeményezéseket, és hogyan célozzák meg az alapvető digitális készségeket.
Megvizsgáltuk továbbá, hogy az Európai Bizottság és az OECD milyen módszerekkel
értékeli és méri a digitális készségeket.

12

Elemzés
A jelenlegi helyzet
A digitális készségek iránti igény az Unióban

12 Az elmúlt években a munkaerőpiacon a digitalizáció egyre nagyobb mértékű

elterjedése a digitális készségek iránti kereslet növekedéséhez vezetett, és ez
a tendencia a jövőben várhatóan folytatódni fog. A digitális készségekre vonatkozó
2017. évi európai felmérés 11 szerint „egyes munkaköri kategóriákban a munkahelyek
több mint 90%-a speciális digitális készségeket igényel. Digitális alapkészségekre
a legtöbb foglalkozás esetében szükség van.” A felmérés megállapította, hogy
a digitális készségek iránti igény jóval túlmutat a hagyományos íróasztali
munkavégzésen, és olyan munkakörökre is kiterjed, mint a technikusok és a képzett
mezőgazdasági dolgozók. Speciális digitális készségekre ugyanakkor sokkal kisebb
mértékben, konkrét ágazatok kapcsán volt szükség. A készségekre és munkahelyekre
vonatkozó 2014. évi európai felmérés 12 szerint az Unióban az alkalmazottak több mint
70%-a számolt be arról, hogy feladatainak elvégzéséhez alapvető (19%) vagy közepes
szintű (52%) IKT-készségekre van szüksége 13. A 3. ábra az egyes uniós tagállamok
helyzetét mutatja.

11

ICT for work: Digital skills in the workplace, Final report, 2017: ISBN 978–92-79–67761–8.

12

European skills and jobs survey (ESJS), Cedefop.

13

Cedefop (2016), „The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce”,
#ESJsurvey Insights, No 9, Thessaloniki: Greece.

13

3. ábra. A munkához szükséges IKT-készségek szintje

Megjegyzés: A digitális készségek szintjeit a következőképpen határozták meg: alapvető IKT-készségek
(számítógép, táblagép vagy mobil eszköz segítségével e-mail használata vagy internetes böngészés);
közepes szintű IKT-készségek (szövegszerkesztés vagy dokumentumok, illetve táblázatok készítése) és
magas szintű IKT-készségek (szoftverek, alkalmazások vagy programok fejlesztése, számítógépes
szintaxis vagy statisztikai elemzési csomagok használata).
Forrás: Cedefop, European skills and jobs survey, 2014.

13 A digitális készségekre vonatkozó európai felmérés azt is megállapította, hogy az

Unióban a munkahelyek 15%-ában hiányosak a munkavállalók digitális készségei. Az
alapkészségekkel kapcsolatos hiányosságok a technikusok (22%), a szakképzettséget
nem igénylő munkahelyek (21%), az értékesítést végző munkavállalók (20%) és az
irodai dolgozók (17%) körében voltak a leginkább jellemzőek 14, ami jól illusztrálja, hogy
az alapfokú digitális készségekre a foglalkozások széles körében nagy szükség van.

14

Curtarelli, Maurizio és Gualtieri, Valentina, valamint Shater Jannati, Maryam és Donlevy,
Vicki, ICT for work: Digital skills in the workplace, Final report, 2016, pp. 8 and 95.

14

A digitális készségek szintje az Unióban

14 Az Eurostat összetett mutatója szerint az elmúlt években uniós szinten és a

legtöbb tagállamban fokozatosan nőtt az alapvető digitális készségek szintje. A 4. ábra
a gazdaságilag aktív felnőttek digitális készségeinek alakulását 15 mutatja be 2015 és
2019 között valamennyi tagállamban. Hét tagállamban 2015 és 2019 között
kismértékben csökkent a legalább alapvető digitális készségekkel rendelkező felnőttek
aránya.

4. ábra. A legalább alapvető digitális készségekkel rendelkező, 25 és
64 év közötti gazdaságilag aktív személyek százalékos aránya

Megjegyzés: Az Eurostattól származó információk alapján Csehország, Olaszország, Lettország és
Luxemburg esetében az adatgyűjtési módszer 2015 és 2019 között megváltozott. Svédország esetében
a 2019. évi adatok kevéssé megbízhatóak.
Forrás: Eurostat.

15 A Bizottság 2014-ben bevezette a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét

mérő mutatót (DESI). A DESI olyan összetett mutató, amely összefoglalja az Európa
digitális teljesítményére vonatkozó releváns mutatókat, és nyomon követi a digitális
versenyképesség terén elért tagállami haladást. A DESI öt „dimenziójának” egyike
a „humán tőke”. Ez mind az alapvető, mind a magas szintű digitális készségeket
figyelembe veszi, mivel mindkettő alapvető fontosságú az európai gazdaság számára.

15

Lásd: I. melléklet.

15
Az 5. ábra a tagállamok rangsorolását mutatja be a DESI „humán tőke” dimenziója
szerint. Az alapvető és a magas szintű digitális készségek szintje nem egyezik meg.

5. ábra. A DESI „humán tőke” dimenziója (2019) – alapvető és magas
szintű készségek

Megjegyzés: Elemzésünkben az „internethasználói készségek” és a „magas szintű készségek és
fejlesztés” DESI-kategóriáit az alapvető, illetve a magas szintű digitális készségekkel egyenértékűnek
tekintjük.
Forrás: DG CNECT.

16 A digitális készségek szintjét több tényező határozza meg. Ezek közé tartozik

a fizikai infrastruktúra: a számítógépek rendelkezésre állása és a megfelelő
internetkapcsolat. Az OECD elemzése 16 szerint bár a nemek közötti különbségek nem
különösebben markánsak, az iskolai végzettség és az életkor hatással van a digitális
készségekre. A legtöbb országban az alacsony iskolai végzettségű felnőttek közül sokan
nem rendelkeznek alapkészségekkel az információs és kommunikációs technológiák
használata terén, míg ezek a készségek szinte teljesen általánosak a felsőfokú
végzettséggel rendelkező felnőttek körében. Ami az életkort illeti, a mintában szereplő
30 év felettiek IKT-készségei fokozatosan romlanak. Az Eurostat adatai szintén
megerősítik ezeket a tendenciákat (6. ábra).

16

A következő kiadvány szerinti eredmények: OECD (2019), Skills Matter: Additional Results
from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.

16

6. ábra. A legalább alapvető digitális készségekkel rendelkező személyek
százalékos aránya az Unióban, életkor és képzettségi szint szerint

Forrás: Eurostat.

17 A 7. ábra más szemszögből szemlélteti a gazdaságilag aktív népesség különböző

készségszintjeit, és azt mutatja, hogy a foglalkoztatottak és a munkanélküliek digitális
készségszintje között egyértelmű – és egyre növekvő – a szakadék. Ezért nagyon
fontos, hogy a munkanélkülieket ne hagyják ki a digitális készségek szintjének
növelésére irányuló intézkedésekből, hogy maximalizálhatóak legyenek az esélyeik a
munkaerőpiacra való sikeres (ismételt) belépésre.
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7. ábra. A digitális készségekkel nem rendelkezők vagy alacsony szintű
digitális készségekkel rendelkezők százalékos aránya az Unióban,
gazdasági helyzetük szerint

Megjegyzés: A grafikon nem tartalmazza azokat a személyeket, akiknek a digitális készségeit nem
lehetett értékelni.
Forrás: Eurostat.

A digitális készségek szintjének összehasonlítása világszinten

18 A DESI nemzetközi változata (I-DESI) átfogó értékelést ad arról, hogy az Unió hol

áll egyes nem uniós gazdaságokhoz viszonyítva 17. Az I-DESI hasonló változókat mérő
mutatók alkalmazása révén a DESI eredményeit nem uniós országokra is ki tudja
terjeszteni. A DESI-vel ellentétben, amely elsődleges forrásokat használ, az I-DESI több
másodlagos bizonyítékforrásra támaszkodik. Az I-DESI kevésbé kifinomult mutató, mint
a DESI, de nagy vonalakban lehetővé teszi az országok összehasonlítását.

17

Lásd: I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?
(Az összehasonlításban részt vevő országok: EU28, Ausztrália, Brazília, Kanada, Chile, Kína,
Izland, Izrael, Japán, Mexikó, Új-Zéland, Norvégia, Koreai Köztársaság, Oroszország, Szerbia,
Svájc, Törökország, Egyesült Államok).

18

19 A 8. ábra áttekintést nyújt arról, hogy a 2015 és 2018 közötti időszakban az uniós
tagállamok összessége, valamint a sorrendben az első négy és az utolsó négy tagállam
hogyan viszonyult az alapvető digitális készségek tekintetében a nem uniós
országokhoz. Összességében az uniós tagállamokra vonatkozó értékelések
összhangban vannak a többi országgal: a két országcsoport átlaga 2018-ban nagyon
közel állt egymáshoz, és az időszak során a négy első és a négy utolsó tagállam
besorolása összhangban volt a legjobb, illetve leggyengébb teljesítményt nyújtó nem
uniós országok rangsorával. Az I-DESI szerint számos ország – az EU28 tagállamaiból
kilenc és a 17 nem uniós ország közül öt – kevesebb pontszámot ért el 2018-ban, mint
a megelőző években.

19

8. ábra. I-DESI: A legalább alapvető digitális készségekkel rendelkező
népesség nemzetközi összehasonlítása, 2015–2018

Megjegyzés: az alapvető digitális készségek I-DESI mutatója OECD-mutatókon és számításokon alapul.
További részletekért lásd: I. melléklet. A TOP 4 és a LOW 4 – azaz a legjobb, illetve a leggyengébb
teljesítményt nyújtó országok – évente változnak. A megbízott vállalkozó szerint a 2018-ra vonatkozó
adatokat a hiányzó értékek beszámítására rendelkezésre álló legjobb módszerek alapján becsülték meg.
Forrás: Európai Számvevőszék, az I-DESI 2020. évi jelentésének adatkészlete alapján.
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20 Az országok digitális készségszintjére vonatkozó adatok másik forrása az OECD

Nemzetközi Felnőttkompetencia-értékelési Programja. Ez az értékelés egy felmérésen
alapul, amely egyrészt a felnőttek jártasságát méri a legfontosabb
információfeldolgozási készségek – írás-olvasási, számolási és problémamegoldó (más
néven digitális) készségek – szempontjából, másrészt azt, hogy hogyan használják fel
készségeiket otthon, a munkahelyen és a szélesebb közösségben annak érdekében,
hogy megoldják azokat a problémákat, amelyekkel IKT-felhasználóként általában
szembesülnek a modern társadalmakban. Az értékelés elsősorban a
problémamegoldás kognitív dimenziójára irányul, az információs és kommunikációs
technológiák használata másodlagos célkitűzés. A DESI-től eltérően az értékelés teszt-,
nem pedig önértékelés-alapú, ezért eredménye objektívebbnek tekinthető.
A felmérésben részt vevő 21 uniós tagállamból (illetve tagállami régióból) 17 töltötte
ki a digitális készségekre vonatkozó részt (9. ábra).

21

9. ábra. A felnőttek jártassági szintje a problémamegoldás terén,
a népesség százalékában

Megjegyzések: A felmérést három ciklusban végezték el: 2011–2012, 2013–2014 és 2017 (I. melléklet).
Ciprus, Franciaország, Olaszország és Spanyolország részt vett a számolási és írás-olvasási teszteken, de
a problémamegoldási teszten nem.
Az 1. szint és az 1. szint alatti szint felel meg nagyjából az alapvető digitális készségeknek.
Forrás: Az Európai Számvevőszék ábrái az OECD adatai alapján.

21 Az OECD-felmérés eredményei nagyjából összhangban vannak a DESI-vel, és azt

mutatják, hogy általában az északi országok teljesítenek a legjobban a digitális
készségek terén, és az öt legjobban teljesítő uniós ország a világ legjobbjai közé
tartozik. Hasonlóképpen, azok a tagállamok, amelyek a DESI-ben kevesebb pontszámot
értek el, az OECD-átlag alatt vannak az említett értékelésben.
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Uniós intézkedések 2020-ig
A digitális készségek támogatását célzó stratégiai kezdeményezések

22 Az információs és kommunikációs technológiák terén tapasztalható „szakadékot”

az Unió csaknem két évtizede felismerte 18. Ezzel kapcsolatban a Tanács
2009. május 12-i következtetéseiben 19 létrehozta az oktatás és képzés terén folytatott
európai együttműködés stratégiai keretrendszerét (Oktatás és képzés 2020),
a 2010-ben induló Európa 2020 stratégia 20 pedig a benne foglalt európai digitális
menetrend révén tartalmazott egy digitális készségekre vonatkozó elemet
(04. bekezdés).
Az Európa 2020 stratégiához tartozott még az „Új készségek és munkahelyek
menetrendje” is, amely a munkaerőpiacok modernizálását célozza, és arra törekszik,
hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen át történő
fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és – többek
között a munkavállalók mobilitása révén – közeledjen egymáshoz a munkaerő-piaci
kínálat és kereslet.

23 2010 óta az Unió számos különböző, a digitális készségekkel foglalkozó

kezdeményezést indított – gyakran átfogóbb intézkedések részeként. A téma széles
körű, és több szinten számos érdekelt felet érint: többek között a lakosság nagy részét,
a kormányzat, az oktatás és az ipar különböző rétegeit. Az eredmény egy sor uniós
szintű intézkedés, amelyek párhuzamosan zajlanak, és részben össze is kapcsolódnak
egymással. Az 1. táblázat az alábbi szakaszokban meghatározott intézkedéseket tekinti
át, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2018. évi
tanácsi ajánlással (1. háttérmagyarázat) és a DigComp legújabb változatával
(09. bekezdés) együtt. A táblázatból kiderül, hogy 2016 óta nagyobb hangsúly
helyeződik a digitális vagy alapkészségekre, bár az intézkedések gyakran továbbra is
más készségekre, készségszintekre vagy célcsoportokra irányulnak, nem pedig
kifejezetten a felnőttek digitális alapkészségeire.

18

Lásd: eEurope 2002: Impact and Priorities (Hatás és prioritások), Az Európai Tanács tavaszi,
2001. március 23–24-i stockholmi ülésére készült közlemény (COM(2001) 140 végleges),
illetve a 2006. június 11-i rigai (Lettország) miniszteri nyilatkozat.
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A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai
együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”).

20

A Bizottság közleménye: Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
stratégiája, COM(2010) 2020 végleges.
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1. táblázat. Folyamatban lévő uniós intézkedések és a kapcsolódó
készségterületek, készségszintek és korcsoportok
Uniós fellépés

Készségterület

Készségszint

Korcsoport

Európai digitális
menetrend (2010)

Hét kiemelt terület,
köztük a digitális
készségek és a
befogadás

Minden szinttípus

16–74 évesek

Lakossági Digitális
Kompetenciakeret
(2013)

Digitális készségek

Minden
készségszint

Minden
korcsoport

Európai digitális
egységes piaci
stratégia (2015)

Kifejezetten
megemlített, de más
területekre is
kiterjedő digitális
készségek és
szakértelem

Minden
szinttípus, de
külön megemlíti
az
alapkészségeket

Minden
korcsoport

Az európai ipar
digitalizálása (2016)

Középpontban a
digitalizáció

Minden szinttípus

Minden
korcsoport

Kompetenciafejlesztési
pályák (2016)

Minden
készségterület

Alapszint1

Felnőttek2

A digitális
készségekkel és
munkahelyekkel
foglalkozó koalíció
(2016)

Digitális készségek

Minden
készségszint

Fiatalok és
felnőttek

A Tanács ajánlása az
egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciákról
(2018)

Nyolc kompetencia,
beleértve a digitális
kompetenciát is

Középpontban az
alapkészségek

Minden
korcsoport

A cél az, hogy a felnőtteknek lehetőségük legyen az EKKR 3. vagy 4. szintjének (középiskolai érettségi
szint) elérésére.

1

2

Az ifjúsági garancia keretében nem támogatható.

Forrás: Európai Számvevőszék.
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2010–2015: Nincs olyan intézkedés, amely kifejezetten a felnőttek alapvető digitális
készségeit célozná meg

24 Az „Oktatás és képzés 2020” keretrendszer egyik célkitűzése a kreativitás és az

innováció fokozása volt az oktatás és képzés valamennyi szintjén. A célkitűzések között
szerepelt, hogy minden polgár sajátítsa el az általános készségeket, köztük a digitális
kompetenciákat. A Tanácsnak és a Bizottságnak az „Oktatás és képzés 2020”
keretrendszer végrehajtásáról szóló 2015. évi közös jelentése 21 megállapította, hogy
a keretrendszernek jobban kell támogatnia a hosszú távú, például a digitális korral járó
kihívásokat.

25 Az európai digitális menetrend

a nagy sebességű internet bevezetésének
felgyorsítását és az egységes digitális piac előnyeinek a háztartások és vállalkozások
általi kiaknázását tartotta szem előtt. Átfogó céljai a következők voltak: a rendszeres
internethasználók arányát 60%-ról 75%-ra, a hátrányos helyzetű felhasználók körében
pedig 41%-ról 60%-ra kell növelni 2015-ig; 2015-re a felére (15%-ra) kell csökkenteni
azok arányát, akik még soha nem használták az internetet. Mindkét cél teljesült.
Az európai digitális menetrend elismerte továbbá a digitális jártasság hiányát, és
javasolta, hogy a digitális jártasság és kompetencia az Európai Szociális Alapról szóló
rendelet (2014–2020) egyik prioritása legyen, valamint hogy 2012-ig dolgozzanak ki
eszközöket az IKT-szakemberek és -felhasználók kompetenciáinak meghatározására és
elismerésére.
22

26 Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje”

négy fő szakpolitikai prioritást
határozott meg, amelyek közül az egyik az átfogó, egész életen át tartó tanulásra
összpontosít. Célja az volt, hogy 2012-ig uniós szintű megközelítést és eszközöket
javasoljon annak érdekében, hogy a tagállamok támogatást kapjanak az IKTkompetenciáknak és a digitális jártasságnak az egész életen át tartó tanulással
kapcsolatos szakpolitikák kulcsfontosságú területei közé való integrálásához.
23

21

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C417., 2015.12.15.

22

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai digitális menetrend,
COM(2010) 245 végleges.

23

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Új készségek és munkahelyek
menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes foglalkoztatottsághoz COM(2010) 682 végleges.

25
A menetrend meghatározó intézkedései nem említik külön az alapvető digitális
készségeket.
A Bizottság elismerte a munkaerő-piaci kereslet növekedését, és nagyobb hangsúlyt
helyezett az alapvető digitális készségekre

27 Az Európa 2020 stratégia

terén elért eredmények számbavételét követően
a Bizottság 2015-ben közzétette az európai digitális egységes piaci stratégiát 25, amely
kiemelte, hogy a tantervekért elsősorban a tagállamok felelősek, de „a Bizottság a
készségekre és a képzésre irányuló jövőbeli kezdeményezésekben kulcsösszetevőként
foglalkozik majd a digitális készségekkel és szakértelemmel”. Azt is felismerte, hogy
noha javult az alapvető digitális készségekkel rendelkező népesség aránya, még sok
a tennivaló addig, amíg az ilyen készségekkel rendelkező népesség aránya eléri a
szükséges szintet (01. és 14. bekezdés).
24

28 2016-ban az európai ipar digitalizálására irányuló kezdeményezés

26

megállapította, hogy a digitális készségek alapvető fontosságúak a digitális egységes
piac megvalósítása szempontjából, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb az
igény más kiegészítő készségek, például a vállalkozói, vezetői és mérnöki készségek
iránt is. E készségek továbbfejlesztéséhez az európai ipar digitalizálására irányuló
kezdeményezés egyik fő intézkedésként egy korábbi, 2013-ban indított
kezdeményezést, a digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíciót vette alapul.

29 Az európai ipar digitalizálására irányuló kezdeményezést követően a 2016. évi új

európai készségfejlesztési program 27 elismerte, hogy minden polgárnak rendelkeznie
kell legalább alapvető készségekkel, beleértve a digitális készségeket is, és konkrét
24

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mérleg az Európa 2020 – az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájáról, COM(2014) 130 final.

25

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai digitális egységes piaci stratégia,
COM(2015)192 final.

26

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai ipar digitalizálása, a digitális
egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása, COM(2016) 180 final.

27

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Új európai készségfejlesztési program,
COM(2016) 381 final, valamint a Tanács állásfoglalása az inkluzív és versenyképes Európát
célzó új európai készségfejlesztési programról.
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intézkedéseket határozott meg a digitális készségek fejlesztésére Európában. Az új
európai készségfejlesztési programnak az alapvető digitális készségekre irányuló fő
intézkedései közé tartozott a kompetenciafejlesztési pályákra vonatkozó
kezdeményezés, valamint a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó
koalíció. A Bizottság ugyanakkor továbbra is együttműködött az érdekelt felekkel
a kompetenciák értékelésére és akkreditálásra szolgáló eszközök kidolgozásában,
hogy segítse a köz- és magánszervezeteket az általuk kínált orientációs, képzési és
mentorálási szolgáltatások javításában.

30 A kompetenciafejlesztési pályákra vonatkozó kezdeményezés az alacsony szintű

készségekkel rendelkező felnőtteket célozza meg, és arra törekszik, hogy segítse őket
a minimális szintű írás-olvasási, számolási és digitális készségek elsajátításában.
Ez a program uniós forrásokból – többek között az ESZA-ból, az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból (ERFA) és az Erasmus+ programból – támogatható, bár kifejezetten
az alapvető digitális készségekre nem különítettek el forrásokat. Egy 2019. februári
végrehajtási jelentés 28 szerint számos tagállam prioritásként kezeli a digitális
készségeket, és intézkedései támogatására ESZA-forrásokat is felhasznál. A jelentés
megállapította ugyanakkor azt is, hogy a fellépések száma nem felelt meg a kihívás
mértékének, mivel az intézkedések az alacsonyan képzett felnőttek mintegy 61 milliós
célcsoportjából csupán néhány ezer embert céloztak meg. Emellett, noha egyre
nagyobb hangsúly kerül a digitális készségekre, az uniós társfinanszírozású
intézkedések inkább a szakmai készségekre és a foglalkoztatásra összpontosítottak,
mintsem a digitális készségekre, igaz, ez utóbbiak beépülhetnek a szakképzésbe.
E jelentést követően a Tanács 29 kifejezte, hogy továbbra is támogatja
a kompetenciafejlesztési pályákat, és felkérte a Bizottságot, hogy célzott pályázati
felhívások révén támogassa a végrehajtást.

31 A digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció (a koalíció)

a tagállamokat, a vállalatokat, a szociális partnereket, a nonprofit szervezeteket és
az oktatási szolgáltatókat gyűjti egybe annak érdekében, hogy a következő négy
területen kezeljék a digitális készségek hiányát: digitális készségek mindenki számára,
digitális készségek a gazdaságilag aktív népesség számára, digitális készségek az IKTszakemberek számára és digitális készségek az oktatásban. Azon célkitűzése mellett,
hogy támogassa a tagállamok digitális készségekkel kapcsolatos átfogó nemzeti
28

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Council Recommendation on Upskilling Pathways:
New Opportunities for Adults Taking stock of implementation measures, SWD(2019) 89
final.

29

A Tanács következtetései a „Kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek
számára” tárgyú tanácsi ajánlás végrehajtásáról (2019/C 189/04).
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stratégiáinak 2017 közepéig történő kidolgozását, a koalíció a következő, 2020-ig
elérendő célokat tűzte ki:
o

1 millió fiatal munkanélküli képzése ahhoz, hogy üres digitális állásokat
betölthessenek;

o

a gazdaságilag aktív népesség továbbképzésének és átképzésének támogatása, és
elsősorban a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatását célzó konkrét
intézkedések meghozatala;

o

az oktatás és képzés modernizálása annak érdekében, hogy minden diáknak és
tanárnak lehetősége legyen digitális eszközök és anyagok használatára a tanítás és
a tanulás során;

o

a rendelkezésre álló forrásoknak a digitális készségek támogatására történő
átirányítása és felhasználása, a digitális készségek fontosságának tudatosítása.

32 A Bizottság szerint 2019 júniusáig szinte minden tagállam kidolgozta a digitális

készségekre vonatkozó nemzeti stratégiáját, és 2020 közepére 25 tagállam hozott létre
nemzeti koalíciót. 2021 elején a koalíciónak több mint 550 tagja volt, akik 2016
decembere és 2018 júliusa között közel 11 millió, az összes korcsoportot lefedő
európai személynek (közel felük általános és középiskolai hallgató) adtak lehetőséget
digitális készségeik fejlesztésére 30. A nemzeti stratégiák eddigi eredményeinek és
a nemzeti koalíciók négy célcsoportra vonatkozó tevékenységeinek 31 áttekintését
a II. melléklet mutatja be. A hasonló, de a felnőttek alapvető digitális készségeit célzó
tevékenységek mértékéről azonban nincsenek adatok. A Bizottság egy erre a célra
létrehozott eszköz 32 segítségével nyomon követi a koalíció tagjainak vállalásait, de nem
rendelkezik a koalíció konkrét célkitűzéseinek nyomon követésére szolgáló rendszerrel.

30

Lásd: a koalícióról szóló uniós weboldal.

31

Lásd: a nemzeti koalíciókról szóló tájékoztatók (2020. október 30-i helyzet).

32

A koalíció Pledgeviewer eszköze.
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A digitális készségek nyomon követése az európai szemeszter keretében

33 A Bizottság az európai szemeszter keretében az uniós tagállamokban élők digitális

készségeinek szintjét is nyomon követi. A 2. táblázat azt mutatja, hogy 2017 óta
általában véve nőtt a digitális készségekkel kapcsolatos referenciák és ajánlások száma.
2020-ban valamennyi tagállam esetében megemlítették a készségeket, és kilenc
tagállam kapott a digitális készségekkel kapcsolatos ajánlásokat 33; azonban az
ajánlások egyike sem kapcsolódott kifejezetten az alapvető digitális készségekhez.
A 2. háttérmagyarázatban az egyik tagállamnak az európai szemeszter egyik
közelmúltbeli ajánlására adott válasza olvasható.

2. táblázat. Az európai szemeszter keretében országspecifikus
ajánlásokat kapott tagállamok száma
Országspecifikus ajánlások

2017

2018

2019

2020

Azok a tagállamok, amelyeknél a
készségeket megemlítették

27

27

28

28

Azok a tagállamok, amelyek a
készségekre nézve kaptak
ajánlásokat

5

9

18

10

Azok a tagállamok, amelyek a
digitális készségekre nézve kaptak
ajánlásokat

0

3

6

9

Forrás: Európai Számvevőszék, az európai szemeszterre vonatkozó uniós kiadványok alapján.

33

Ausztria, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Luxemburg, Portugália és
Egyesült Királyság.
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2. háttérmagyarázat
Finnország válasza az európai szemeszter keretében kapott egyik
ajánlásra
Finnország mind a DESI, mind az OECD alapvető digitális készségekre vonatkozó
mutatói tekintetében magas pontszámot ér el. Az ország ugyanakkor nem
rendelkezik kifejezetten az alapvető digitális készségekre irányuló stratégiával,
hanem holisztikusabb megközelítést alkalmaz.
2018-ban, a szakképzési rendszer reformjának keretében közös szakképzési pályát
hozott létre, amely kortól és korábbi tanulmányoktól függetlenül mind a fiatalok,
mind a felnőttek számára elérhető. Az európai szemeszter 2019. évi ajánlása 34
nyomán („gondoskodjon a készségfejlesztésről és az aktív befogadás
támogatásáról, főként jól integrált szolgáltatások biztosításával a munkanélküliek
és az inaktív népesség számára”) a finn kormány jelenleg készíti elő a folyamatos
tanulás keretének reformját azzal a céllal, hogy több polgár rendelkezzen középés felsőfokú végzettséggel.

A digitális készségekre irányuló finanszírozás fő forrásait az Erasmus+
és az ESZA biztosította

34 Az előző szakaszban vázolt kezdeményezésekhez az Unió nem irányzott elő külön

finanszírozást, azokat a meglévő finanszírozási forrásokba integrálta. Összhangban
azzal a célkitűzésével, hogy támogatja a különböző célcsoportokra és kompetenciákra,
köztük a digitális készségekre (de például a munkával kapcsolatos képzésre, a
kreativitásra és a kritikus gondolkodásra is) összpontosító oktatási és képzési
rendszereket, a Bizottság nem hozott létre kifejezetten az alapvető digitális
készségekre irányuló finanszírozási forrást. A Bizottság szerint a program
célkitűzéseinek sokfélesége miatt az egyes összegek elkülönítése nem lenne elég
rugalmas ahhoz, hogy a programok alkalmazkodni tudjanak a helyi igényekhez.

35 Az alapvető digitális készségekre fordított finanszírozást ezért a felnőttoktatás és

-képzés kontextusában elemeztük. A finanszírozás fő forrásai az Erasmus+ program
(amelyet uniós szinten a Bizottság és annak Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügynöksége kezel), valamint a közös irányításban működő ESZA. A COSME
programra vonatkozóan a 3. háttérmagyarázat tartalmaz további részleteket.

34

Ajánlás – a Tanács ajánlása Finnország 2019. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben
véleményezi Finnország 2019. évi stabilitási programját, COM(2019) 526 final.
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3. háttérmagyarázat
COSME – a kis- és középvállalkozásokat segítő program
A COSME az Unió közvetlenül irányított kkv-programja, amely a 2014–2020-as
időszakra 2,3 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezett. A kkv-k az Unió
gazdaságának kulcsfontosságú részét képezik: tíz vállalkozásból kilenc kkv, és
a munkahelyek kétharmadát kkv-k hozzák létre Európában. A COSME programból
támogatott projektek nem kifejezetten az alapvető digitális készségekre
összpontosítanak, hanem jellemzően az IKT-szakemberek digitális készségeit
célozzák meg.

36 Az Erasmus+ program az oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport területén

támogat intézkedéseket, és a 2014–2020-as időszakra 16,45 milliárd euró összegű
költségvetéssel rendelkezett. A program tanulási célú mobilitási lehetőségeket biztosít
diákok, oktatók és tanárok számára, és célja az oktatás minőségének javítása és az
innováció előmozdítása az együttműködés és a szakpolitikai reformok támogatása
révén. Költségvetésének 17%-át fordították a szakképzésre, 3,9%-át pedig a felnőttkori
tanulásra 35. Az Erasmus+ programról szóló jogszabályok nem említik kifejezetten
a digitális készségeket, de kimondják, hogy javítani kell a kulcskompetenciák és
készségek szintjét, „különös tekintettel azok munkaerő-piaci és társadalmi
relevanciájára és az összetartó társadalom érdekében tett hozzájárulására, különösen
a tanulási célú mobilitási lehetőségek fokozása, továbbá az oktatás és képzés világa,
valamint a munka világa közötti szorosabb együttműködés révén” 36. Az elmúlt 7 évben
minden éves munkaprogramban szerepelt utalás a digitális készségekre.

35

Az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról
szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke.

36

Az 1288/2013/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
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37 Az éves végrehajtási jelentések és a félidős jelentés azonban nem említik

kifejezetten sem az alapvető, sem a magas szintű digitális készségeket, mivel nincs
konkrétan a digitális készségekre vonatkozó output-, illetve eredménymutató.
A programértékelésnek a digitális készségekhez legszorosabban kapcsolódó mutatója
„azon résztvevők aránya, akik nyilatkozatuk szerint fejlesztették
kulcskompetenciáikat” 37; ez azonban szubjektív mérték, mivel „elsősorban azon
[alapul], hogy maguk a résztvevők interjúk és felmérések révén, saját bevallásuk
szerint hogyan ítélik meg ezek fejlődését” 38. Az Erasmus+ félidős értékelése szerint a
szakképzésben részt vevő tanulók 89%-a vélte úgy, hogy javultak a szakmai készségei 39.

38 Az Erasmus+ programon belül 2019 végéig mintegy 16 000 projekt kapcsolódott

az „IKT – új technológiák – digitális kompetenciák” témához, közülük mintegy 4300
irányul a felnőttkori tanulásra és a szakképzésre 40. E projektek többsége valamennyi
korcsoport esetében számos különböző készség – köztük az alapvető digitális
készségek – elsajátításához járul hozzá. Egy, az idegennyelv-oktatás új technológiáival
foglalkozó projekt például nem kezeli az alacsony digitális készségek problémáját,
viszont digitális módszereket vezet be az oktatás terén. Elemzésünkből kiderült, hogy
e projektek közül 133 foglalkozott kizárólag a digitális készségekkel, és mindössze 18
korlátozódott a felnőttek alapvető digitális készségeinek elsajátítására. Más projektek
például speciális IKT-készségek vagy új oktatási módszerek, például online tanulási
platformok elsajátítását érintették. A kizárólag digitális kompetenciákat támogató
Erasmus+ projekteknek tehát mintegy 14%-a foglalkozik az alapvető digitális készségek
felnőtt lakosság általi elsajátításával. Az Erasmus+ által támogatott összes projekt
arányában ez nem éri el a 0,1%-ot. A 4. háttérmagyarázat az alapvető digitális
készségek támogatásának két különböző módját szemlélteti példával.

37

Az 1288/2013/EK rendelet I. melléklete: „A program értékelésére szolgáló mutatók”.

38

22/2018. sz. különjelentés: „Mobilitás az Erasmus+ keretében: Több millióan vesznek részt
a mobilitási programokban és számos területen jön létre európai hozzáadott érték,
a teljesítmény mérése azonban fejlesztésre szorul”, 74. bekezdés.

39

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Az Erasmus+ program (2014–2020) félidős
értékelése, SWD(2018) 40 final, 138. o., „Az eredmények áttekintése”.

40

Az Európai Bizottság honlapja az Erasmus+ projekt eredményeiről.
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4. háttérmagyarázat
Az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó Erasmus+ projektek
A TICTac+55 41
A Combined Learning Techniques for People 55+ (Összevont tanulási technikák az
55 év felettiek számára) olyan tanárok képzését is magában foglalja, akik a lehető
legnagyobb mértékben akarják ösztönözni és támogatni idősebb diákjaikat, hogy
kezelni tudják az információs és kommunikációs technológiák (IKT) jelentette
kihívásokat. Ezt az IKT használatának ösztönzésével, ugyanakkor kritikus hozzáállás
kialakításával, a diákok élethelyzeteit és szükségleteit is figyelembe véve valósítja
meg. E célkitűzések elérése érdekében az Unió egyes országaiban (Finnország,
Hollandia, Szlovákia, Magyarország, Egyesült Királyság és Észtország) tanárcsereprogramokat terveznek. A témák között a következők szerepelnek: a
mindennapokban hasznos készségeket fejlesztő eszközök, IKT-támogatású
innovációs és kreativitási képzés, a nyelvtanfolyamok hatékonyságát javító
webalapú alkalmazások bevezetése.

IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Literacy (A digitális
oktatás integrálása a felnőttek írni-olvasni tudásába) 42
Az IDEAL Finnország, Belgium, Írország, Olaszország, Hollandia és Norvégia közötti
stratégiai partnerség, amelyben öt felnőttoktatási szolgáltató és egy nem
kormányzati szervezet vesz részt. A projekt elsődleges célja a hátrányos helyzetű
csoportokkal dolgozó felnőttoktatók digitális készségeinek javítása volt az alacsony
képzettségű felnőtt tanulók foglalkoztathatóságának, szakképzésének és közösségi
tanulásának javítása érdekében.
Az IDEAL projektcsoport megvizsgálta, hogy milyen készségekre van szükség
a különböző helyzetekben, és hogyan lehetne fejleszteni a tanárok kompetenciáit
az ismeretek, tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása révén. A projekt
eredményeként a tanárok és oktatók képzettebbé és magabiztosabbá váltak az
innovatív digitális módszerek mindennapi tanításba való integrálása terén,
beleértve a multimédia alkalmazását, a videók, a virtuális tanulási környezet,
a közösségi média és az online játékok használatát.

41

A TICTac+ 55 Erasmus+ projekt weboldala: Combined Learning Techniques for People 55+.

42

Az IDEAL (Integrating Digital Education in Adult Literacy) Erasmus+ projekt weboldala.
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39 Az ESZA számos célkitűzéshez – a foglalkoztatáshoz, az oktatás és a képzés
javításához – kapcsolódó intézkedéseket támogat. A 2014–2020‐as időszakra
vonatkozó jogszabályok43 a digitális készségeket olyan területként említik, ahol az ESZA
a beruházási prioritásain keresztül – beleértve az egész életen át tartó tanulással,
valamint a szakoktatással és ‐képzéssel kapcsolatos prioritásokat – nyújthatna
támogatást. A 10. ábra azt mutatja, hogy az ESZA‐n belül ezekre a prioritásokra irányul
a negyedik és ötödik legnagyobb, összesen 14,6 milliárd euró összegű előirányzat.

10. ábra. A különböző beavatkozási területek számára tervezett
ESZA‐előirányzatok

Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai az esb‐alapok nyílt adatplatformja alapján.

40 A megosztott irányítású alapok, így például az ESZA esetében a tagállamok
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a tekintetben, hogy a partnerségi megállapodások
és az operatív programok keretében hogyan osztják el a forrásokat. E dokumentumok
elkészítése előtt a Bizottság a 2012. évi állásfoglalásaiban jelezte, hogy egyes
országoknak fontolóra kell venniük a digitális készségek előtérbe helyezését
(3. táblázat).

43

Az 1304/2013/EU tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja.
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3. táblázat. A digitális készségekkel kapcsolatos prioritások a Bizottság
2012. évi állásfoglalásaiban
A digitális készségekre is vonatkozó tematikus
célkitűzések

Tagállamok

Az információs és kommunikációs
technológiákhoz való hozzáférésnek, azok
használatának és minőségének a javítása

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

A fenntartható és minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

AT, DE

Az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe
történő beruházás a készségek fejlesztése és az
egész életen át tartó tanulás érdekében

HU, RO, SE, SI

A digitális készségek/kompetenciákról nem
történik említés

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

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság 2012. évi állásfoglalásai alapján.

41 A tagállami előirányzatok elemzése alapján megállapítottuk, hogy 28 tagállam

187 ESZA-programjából 10 tagállam 29 programjában szerepelt IKT-val kapcsolatos
képzési terv a felnőttoktatás vagy a szakképzés területén (4. táblázat). Az ESZA
oktatásra és képzésre vonatkozó tematikus célkitűzése keretében a 28 tagállam
számára tervezett előirányzott teljes összeg kevesebb, mint a 2014–2020-as időszakra
vonatkozó teljes ESZA-előirányzat 0,6%-a.
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4. táblázat. A digitális készségekre irányuló felnőttképzéseket támogató
ESZA-programok a tagállamokban

Tagállam

Az IKT-val
kapcsolatos
felnőttképzésekre
tervezett összeg
(millió euró)

Az irányító
hatóság által
kiválasztott
projektekre
elkülönített
uniós támogatás
(millió euró)

A kedvezményezettek
által az irányító
hatóságnak
bejelentett, majd a
Bizottságnak is
jelentett összes kiadás
(millió euró)

Lengyelország

154,7

201,3

148,4

Szlovákia

132,5

5,8

3,7

Olaszország

58,7

26,5

31,5

Észtország

55,5

30,7

18,1

Magyarország

51,6

134,8

41,6

Finnország

16,9

5,9

7,5

Spanyolország*

5,0

25,2

13,7

Luxemburg

0,3

1,2

0,8

Franciaország

a programokban
nem adták meg

1,5

3,0

Egyesült Királyság

a programokban
nem adták meg

5,5

4,6

438,4

272,8

Összesen

475,3*

Megjegyzések: 2019. december 31-i adatok. Franciaország és az Egyesült Királyság esetében a „Teljes
összeg” a „Tervezett összegre” vonatkozó adatokat nem, de az „Elkülönített összegre” vonatkozó
adatokat tartalmazza.
* A 2014ES05SFOP016 – Extremadura spanyol program esetében 2019-re vonatkozóan nem áll
rendelkezésre információ, ezért a teljes összeg csak a 2018-ig összesített adatokat tartalmazza.
Forrás: Az esb-alapok nyílt adatplatformja.

42 A tagállamok által a Bizottságnak készített éves jelentéseken alapuló 4. táblázat

azt szemlélteti, hogy 2019 végére az a tíz tagállam, amely az ESZA-forrásokat az
oktatásra és képzésre vonatkozó tematikus célkitűzés keretében a digitális készségekre
tervezte felhasználni, együttesen a finanszírozás 92%-át kötötte le projektek számára,
és 57%-át költötte el (részletesen lásd: III. melléklet). A tagállamok között jelentős
különbségek vannak: egyes programok esetében még nem merültek fel költségek, míg
mások keretében a támogatásra kiválasztott projektek költsége a tervezettnél jóval
nagyobb. Ezek a tagállamok összesen 439 millió eurót különítettek el az ESZA-

36
alapokból a digitális készségek egész életen át tartó tanuláson és szakképzésen
keresztüli elsajátításának támogatására, ami a 2014–2020-as időszakra vonatkozó
teljes ESZA-juttatás 0,5%-ának felel meg. Az ESZA egyéb tematikus célkitűzéseken –
például a foglalkoztatással, a társadalmi befogadással vagy az intézményi
kapacitásépítéssel kapcsolatos célkitűzéseken – keresztül is hozzájárulhat a digitális
készségek elsajátításához, amivel a teljes ESZA-juttatás mintegy 2%-ára nő a teljes
támogatás.

A Bizottság COVID-19-hez kapcsolódó kárenyhítési intézkedéseinek
hatása a digitális készségekkel kapcsolatos 2014–2020-as programokra
(Erasmus, ESZA operatív programok)

43 A COVID-19 válságra adott válaszként a koronavírusra való reagálást célzó

beruházási kezdeményezésről szóló CRII és CRII+ rendeletek rugalmasságot
biztosítanak a tagállamok számára a meglévő, fel nem használt források
felhasználásában, hogy azokat oda irányíthassák át, ahol azokra a legnagyobb szükség
van. 2020. november végén 22 tagállam (és az Egyesült Királyság), összesen 151
esetben kért ESZA-programokra módosítást a CRII és a CRII+ által kínált rugalmassági
mechanizmusok felhasználásával. Egyes esetekben ez azt jelentette, hogy a digitális
készségekkel kapcsolatos projektekből csoportosítottak át forrásokat.

44 A kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás

(REACT-EU) nevű javasolt csomag 44 47,5 milliárd euró összegű kiegészítő forrást
tartalmaz, amelyet a 2014–2020-as programozási időszakra bocsátanak rendelkezésre
a kohéziós politikai alapok – köztük az ESZA – számára. Az ESZA esetében a REACT-EU
által finanszírozott intézkedések digitális készségekre is irányulhatnak.

44

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek
a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens
gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU),
COM(2020) 451 final.
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45 Az Erasmus+ szintén rendkívüli pályázati felhívásokat tett közzé a digitális

oktatásra való felkészültség támogatására, és 100 millió eurót különített el az iskolai
oktatás, a szakoktatás és -képzés, valamint a felsőoktatás területén megvalósuló
projektek támogatására. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. október 29. volt,
és áttekintésünk lezárásakor az eredmények még nem álltak rendelkezésre. Mivel
azonban a felnőttoktatás területe nem szerepelt a pályázati felhívásokban, a Bizottság
szerint nem valószínű, hogy a projektek között lennének a felnőttek alapvető digitális
készségeit támogató projektek.

Uniós javaslatok a jövőre nézve (2021–2027)
Európai készségfejlesztési program

46 Az európai készségfejlesztési program

számszerűsíthető célkitűzéseket határoz
meg mind a készségfejlesztés (a meglévő készségek fejlesztése), mind az átképzés (új
készségek kifejlesztése) tekintetében, amelyeket a következő öt évben kell
megvalósítani. Ez az első olyan javaslat, amely konkrét célt is tartalmaz, mégpedig azt,
hogy a 2019-es 56%-ról 2025-re 70%-ra növekedjen az alapvető digitális készségekkel
rendelkező polgárok aránya. A program e cél eléréséhez nem tartalmaz
mérföldköveket.
45

47 A Bizottság becslése szerint a program célkitűzéseinek eléréséhez évente

48 milliárd euróra van szükség a köz- és a magánszektorból együttesen. A program
lehetséges finanszírozási forrásként kilenc uniós alapot említ a 2021–2027-es
időszakra: elsősorban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt, amelynek javasolt
teljes költségvetése 673,3 milliárd euró, az ESZA Pluszt, amelynek javasolt
költségvetése 87,9 milliárd euró, valamint az Erasmust, amelynek javasolt
költségvetése 23,4 milliárd euró.

45

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A fenntartható versenyképességre, a
társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program,
COM(2020) 274 final.

38

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

48 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 673,3 milliárd euró összegű kölcsönt

és vissza nem térítendő támogatást bocsát rendelkezésre a tagállamok által vállalt
reformok és beruházások támogatására. Az eszköz igénybevételéhez a tagállamoknak
koherens reformcsomagot és közberuházási projekteket meghatározó nemzeti
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet kell készíteniük. E terveknek foglalkozniuk kell
az európai szemeszter keretében azonosított kihívásokkal, különösen a Tanács által
elfogadott országspecifikus ajánlásokkal, amelyek kiterjednek a digitális készségekre is
(33. bekezdés és 2. táblázat). Ezzel kapcsolatban a Bizottság arra ösztönzi a
tagállamokat, hogy helyreállítási és rezilienciaépítési terveikbe építsenek be olyan
beruházásokat és reformokat, amelyek a digitális készségekre, valamint az oktatásra és
szakképzésre összpontosítanak minden életkorban annak érdekében, hogy 2025-re
elérhető legyen a 70%-os cél (46. bekezdés) 46.

49 A Tanács álláspontja

szerint legalább 20%-ot (144,8 milliárd eurót) a „digitális
átállásra” kell költeni, amely minden szinten magában foglalja a digitális készségeket.
Ezzel összefüggésben a Tanács 2020. október 2-i következtetései 48 kifejezetten említik
a digitális készségeknek az oktatási rendszerekben történő fejlesztését.
47

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)

50 Az ESZA+ célkitűzései

között a digitális készségek is szerepelnek, igaz, nem
feltétlenül az alapvető digitális készségekről van szó. Az ESZA+ arra is törekszik, hogy
hozzájáruljon más kulcsfontosságú uniós kezdeményezések és tevékenységek –
különösen az európai készségfejlesztési program és a kompetenciafejlesztési pályák –
releváns aspektusaihoz. A 2021–2027-es időszakra tervezett 87,9 milliárd euró összegű
költségvetésében nincs külön előirányzat a digitális készségekre.
49

46

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak: 2021. évi
éves fenntartható növekedési stratégia, COM(2020) 575 final.

47

Lásd: a Tanács Főtitkárságának 2020. október 7-i 11 538/20. sz. feljegyzése.

48

Lásd: EUCO 13/20, 2020. október 2.

49

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alap Pluszról
(ESZA+), COM(2018) 382 final.
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51 A 2019. évi európai szemeszter országjelentéseiben

a Bizottság kifejtette
előzetes véleményét a 2021–2027-es kohéziós politika kiemelt beruházási területeiről
és eredményes megvalósításának keretfeltételeiről. Ez volt az alapja a tagállamok és
a Bizottság közötti, a kohéziós politikai alapok (köztük az ESZA+) programozásáról folyó
párbeszédnek. A Bizottság úgy vélte, hogy a 27 tagállamból 23-nak foglalkoznia kell
a digitális készségekkel a programjában.
50

A 2021–2027-es időszakra szóló új Erasmus program

52 A Bizottság új Erasmus programot javasolt a 2021–2027-es időszakra

, amely
mind az alapvető, mind a magas szintű digitális készségekre kiterjed, és amely
lényegében az előző időszak programjának a folytatása. Az új program a szakoktatást
és -képzést, a digitális jártasságot és a felnőttoktatást is támogatja, és kifejezetten
megemlíti a digitális készségeket, bár elsősorban a magas szintű digitális készségekre
fekteti a hangsúlyt.
51

Digitális oktatási cselekvési terv

53 2020 szeptemberében a Bizottság javaslatot tett a 2021–2027-es időszakra szóló

új digitális oktatási cselekvési tervre 52. A cselekvési terv vezérelvei között szerepel,
hogy a digitális jártasság az élethez elengedhetetlen, és hogy az alapvető digitális
készségeknek azon kulcsfontosságú átadható készségek részévé kell válniuk, amelyeket
mindenki számára biztosítani kell. Ezen vezérelvekkel összhangban számos intézkedést
javasol, például az Erasmus program felhasználását az oktatási intézmények digitális
átalakulási terveinek támogatására, a kormányok, munkáltatók és más érdekelt felek
által Európa-szerte elismert és elfogadott „digitális készségek európai
tanúsítványának” kidolgozását, valamint egy tanácsi ajánlást a digitális készségek
oktatás és képzés terén való biztosításának javításáról.

50

2019: Európai Szemeszter: Országjelentések, D. melléklet.

51

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az „Erasmus” elnevezésű uniós
oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről, COM(2018) 367 final.

52

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Digitális oktatási cselekvési terv 2021–
2027 – Az oktatás és a képzés átalakítása a digitális kornak megfelelően, COM(2020) 624
final.

40

A Tanács ajánlása az ifjúsági garancia megerősítéséről

54 Az uniós ifjúsági garancia valamennyi tagállam kötelezettségvállalása annak

biztosítására, hogy valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy
a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas
állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön. 2020 novemberében a Tanács
megerősítette 2013. évi ajánlását, többek között azáltal, hogy a korcsoportot a 30 év
alatti fiatalokra is kiterjesztette. A Tanács emellett valamennyi nem foglalkoztatott,
oktatásban és képzésben nem részesülő, az ifjúsági garanciában önmagát regisztráló
fiatal digitális készségeinek értékelésére a DigComp használatát ajánlotta
a tagállamoknak (09. bekezdés), hogy minden olyan fiatal, akinek szüksége van rá,
célzott képzés keretében fejleszthesse digitális készségeit 53.

A digitális készségek mutatójának aktualizálása

55 A Bizottság felülvizsgált módszertant vezet be a digitális készségek mutatójára

vonatkozóan. A mutatót úgy igazítják ki, hogy a jelenlegi IKT-környezet négy meglévő
területéhez ötödik kompetenciaterületként hozzáadják a „biztonságot”. Ezzel
a felülvizsgálattal az Eurostat digitális készségekre vonatkozó összetett mutatója
összhangba kerül az egész életen át tartó tanulás kulcskompetencia-keretéről szóló
tanácsi ajánlás 2018. évi aktualizált változatával, és 2021-től kezdve a mutató
a Digitális Kompetenciakeretnek is jobban megfelel majd.

53

A Tanács 2020. október 30-i ajánlása: Út a munka világába – Az ifjúsági garancia
megerősítéséről és az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i tanácsi ajánlás
hatályon kívül helyezéséről (2020/C 372/01).
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Záró megjegyzések
Áttekintésünk főbb pontjai

56 A gazdaságilag aktív népesség számára egyre fontosabbá válnak az alapvető

digitális készségek, meglétük számos foglalkozás esetében már előírás. Az ezekkel az
alapkészségekkel nem rendelkező felnőttek munkájukban, de magánéletükben is
problémákkal szembesülhetnek. Ez különösen az idősebb, kevésbé képzett,
munkanélküli felnőtteknek jelent gondot (12–17. bekezdés, 4. ábra, 7. ábra).

57 Bár a készségfejlesztésért elsősorban a tagállamok felelősek, az Unió már rég

felismerte ezt a kihívást, és lépéseket tett annak érdekében, hogy támogassa
a tagállamokat a hiányos alapvető digitális készségek fejlesztésében. Mindezt
iránymutatások és ajánlások, valamint az együttműködési hálózatok támogatása révén
valósította meg. Ezzel összefüggésben a Bizottság kidolgozott egy nemzetközileg
elismert digitális kompetenciakeretet, támogatta a digitális készségekkel kapcsolatos
nemzeti stratégiák kidolgozását, és szinte valamennyi tagállamban segített a digitális
készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó nemzeti koalíciók létrehozásában.
A Bizottság által használt mutatók szerint azonban bár az elmúlt öt évben
folyamatosan nőtt az uniós fellépések hatóköre és volumene, az alapvető digitális
készségek szintje nem javult jelentősen a tagállamokban (05., 06., 09., 14. bekezdés,
4. ábra és 6. ábra).

58 A készségek szintje jelentős eltéréseket mutat a tagállamokon belül és a

tagállamok között. A tagállamok készségszintjei összhangban vannak azon Unión kívüli
országok készségszintjeivel, amelyek esetében összehasonlítható adatok állnak
rendelkezésre: a legjobban teljesítő tagállamok a világ vezető országcsoportjai közé
tartoznak, de a skála másik végén lévő tagállamok nem jobbak, mint a legrosszabbul
teljesítő nem uniós országok. A 2015 és 2018 közötti időszakban a helyzet fokozatosan
romlott a tagállamok e csoportja esetében, ami azt jelzi, hogy a digitális szakadék
nemcsak egy tagállam társadalmi csoportjai között, hanem e tekintetben a jól és a
gyengén teljesítő országok között is problémát jelent (18–21. bekezdés, 8. ábra és
9. ábra).
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59 2010 óta az Unió számos különböző, a digitális készségekkel foglalkozó

kezdeményezést indított – gyakran szélesebb körű intézkedések részeként. A téma
széles körű, és több szinten számos érdekelt felet érint: többek között a lakosság nagy
részét, a kormányzat, az oktatás és az ipar különböző rétegeit. Az eredmény egy sor
uniós szintű intézkedés, amelyek párhuzamosan zajlanak és részben kapcsolódnak
egymáshoz (23. bekezdés és 1. táblázat).

60 Annak ellenére, hogy az európai digitális menetrend a digitális jártasságot és

kompetenciát az ESZA 2014–2020-as prioritásai közé sorolta, a kifejezetten a digitális
készségekkel kapcsolatos tagállami képzésekre irányuló projektek az összes ESZAtámogatásnak csak mintegy 2%-át tették ki. A Bizottság arra a következtetésre jutott,
hogy nincsen elég, kifejezetten a felnőttek kompetenciafejlesztését célzó intézkedés.
Az Erasmus+ programon belüli, a felnőttek alapvető digitális készségeire irányuló
projektek finanszírozása szintén csak kis százalékát tette ki a teljes finanszírozásnak
(25., 30. és 34–41. bekezdés).

61 A 2020 utáni időszakra immár az Unió egyértelműen azt a célt tűzte ki, hogy

a legalább alapvető digitális készségekkel rendelkező polgárok aránya 2025-re elérje
a 70%-ot (a 2019. évi 56%-os alapszinthez képest). A Bizottság szerint ehhez évente
48 milliárd euró összegű beruházásra van szükség, amelynek magánforrásokból,
valamint nemzeti és nemzetközi közforrásokból kell származnia. E célkitűzést
figyelembe véve az Unió számos kezdeményezést indított és uniós forrásokat
különített el a felnőttek alapvető digitális készségeinek javítására (46–55. bekezdés).

Kihívások a jövőre nézve

62 A következő uniós programozási időszakra kitűzött célok elérése érdekében
meghatároztunk néhány alapvető fontosságú kihívást:

63 Lényeges, hogy a digitális készségek fejlesztésére megfelelő finanszírozást

különítsenek el. A szakpolitikai célkitűzéseket nagyobb valószínűséggel érik el, ha
a finanszírozás forrásait és összegeit is meghatározzák, még ha csak indikatív jelleggel
is. Az európai készségfejlesztési program felsorolja ugyan azokat a különböző uniós
alapokat, amelyekből támogatható a végrehajtás, az érintett összegeket azonban nem
határozza meg.

43

64 Az európai készségfejlesztési program nem határozott meg mérföldköveket az
átfogó célkitűzés eléréséhez, és nem állapította meg például az összes ország által
elérendő minimális szintet sem. A konkrét célok és a mérföldkövek segítenének
például a szakpolitika végrehajtásának nyomon követésében, és ezáltal a jól és
a gyengén teljesítő országok közötti digitális szakadék csökkentésében.

65 Ami a nyomon követést illeti, az Eurostat összetett mutatója hasznos eszköz az
uniós polgárok digitális készségszintjének felmérésére, és egyben a legalább alapvető
digitális készségekkel rendelkezőkre vonatkozó 70%‐os célkitűzés 2025‐ig történő
elérése terén elért eredmények nyomon követésére is szolgál. A mutató aktualizálása
és hatókörének 2021‐től a „biztonság” elemmel való kibővítése hasznosan
összehangolja a mutatót a DigComp keretrendszerrel, de módosítani fogja annak
értékeit. A Bizottság intézkedéseket hoz e hatás csökkentése érdekében, de a mutató
kiszámításának módosítása így is befolyásolhatja a 2025‐ös célkitűzés
megvalósíthatóságát.

66 A nyomon követést illetően a Bizottság nehezen tudta azonosítani azokat az uniós
finanszírozású projekteket, amelyek célja, hogy a 2014–2020‐as időszakban
hozzájáruljanak a felnőttek digitális készségeinek legalább alapszintre történő
fejlesztéséhez, és nem tudta felmérni, hogy ezek milyen mértékben járulhattak hozzá
ehhez a célkitűzéshez. A 2021–2027‐es időszak ilyen projektjeinek
nyomonkövethetősége segítené az Uniót annak megítélésében, hogy az intézkedések
sikeresek voltak‐e vagy sem.

Az áttekintést 2021. január 20‐án Luxembourgban fogadta el az Iliana Ivanova
számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara.
A Számvevőszék nevében

Klaus‐Heiner Lehne
elnök
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Glosszárium, betűszavak és rövidítések
A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés (CRII): A COVID-19
járványra adott válaszlépésként az európai strukturális és beruházási alapok rugalmas
felhasználását lehetővé tevő intézkedéscsomag.
Állásfoglalás: A Bizottság és egy adott tagállam között a partnerségi megállapodás és
az operatív programok kidolgozásáról folytatott párbeszéd keretét felvázoló
dokumentum.
Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai
keretrendszere (Oktatás és képzés 2020): A tagállamok fóruma, amely lehetőséget
nyújt az oktatási politikák megvitatására, a bevált gyakorlatok cseréjére és az
egymástól való tanulásra.
Cedefop: Európai Szakképzésfejlesztési Központ.
COSME: A kis- és középvállalkozások versenyképességét célzó uniós program.
COVID-19: Koronavírus-betegség.
DESI: A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató.
DG CNECT: A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága.
DG EAC: Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság.
DG EMPL: A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás
Főigazgatósága.
DG ESTAT: Eurostat Főigazgatóság (az európai statisztikai hivatal).
DG GROW: Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság.
DigComp: Lakossági Digitális Kompetenciakeret.
DSI: Digitáliskészség-mutató.
DSJC: A digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció.
Egész életen át tartó tanulás: Az életen át folytatott összes tanulási tevékenység,
amelynek célja a tudás, a készségek és a kompetenciák bővítése.
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Erasmus+: Az európai oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport támogatását célzó uniós
program, amely elsősorban egyetemisták részére biztosít lehetőséget külföldi
tanulásra és tapasztalatszerzésre.
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Uniós alap, amely a régiók közötti
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló beruházások finanszírozásával erősíti a
gazdasági és társadalmi kohéziót.
Európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok): Az öt fő uniós alap, amelyek
mindegyike a gazdasági fejlődés támogatását célozza Unió-szerte: az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap.
Európai Szociális Alap (ESZA): Oktatási és foglalkoztatási lehetőségek teremtését,
valamint a szegénység kockázatának kitettek helyzetének javítását célzó uniós alap.
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+): Az Európai Szociális Alap 2021–2027-es időszakra
szóló utódja.
EUROSAI: A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Európai Szervezete – a Legfőbb Ellenőrző
Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) egyik regionális csoportja, amelynek
tagjai 49 európai állam legfőbb ellenőrző intézménye, valamint az Európai
Számvevőszék.
Felnőttoktatás/felnőttképzés: Az alapfokú oktatás végét követő tanulási
tevékenységek; az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó uniós politika eleme.
Gazdaságilag aktív népesség: Javak és szolgáltatások közvetlen előállítása céljából
rendelkezésre állók: állással rendelkezők, illetve aktívan munkát keresők.
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz: A COVID-19 járvány gazdasági és társadalmi
hatásainak mérséklését, a tagállamok gazdaságainak és társadalmainak
fenntarthatóbbá, reziliensebbé és a zöld és digitális átmenetre felkészültebbé tételét
célzó uniós alap.
I-DESI: A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő nemzetközi mutató.
IKT: Információs és kommunikációs technológia.
Kis- és középvállalkozás (kkv): Az alkalmazottak száma és bizonyos pénzügyi
kritériumok alapján meghatározott méretű vállalat vagy egyéb szervezet.
A kisvállalkozásoknak 50-nél kevesebb alkalmazottjuk van, és forgalmuk vagy
mérlegfőösszegük nem haladja meg a 10 millió eurót. A középvállalkozások 250-nél
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kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, és legfeljebb 50 millió eurós forgalmat
bonyolítanak le vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 43 millió euró.
Kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás
(REACT-EU): A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés
(CRII és CRII+) folytatására és kibővítésére kiegészítő támogatást biztosító eszköz.
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.
Operatív program: Az Unió által finanszírozott kohéziós projektek végrehajtásának
meghatározott időszakra szóló alapvető kerete, amely tükrözi a Bizottság és az egyes
tagállamok közötti partnerségi megállapodásokban meghatározott prioritásokat és
célkitűzéseket.
PIAAC: Nemzetközi Felnőttkompetencia-értékelési Program.
Szakképzés: A munkaerőpiacon szükséges ismeretek és készségek átadását célzó
oktatás és képzés.
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Mellékletek
I. melléklet. A digitális készségek mérése
A digitális készségek szintjét illetően a következő négy információforrást használjuk:
1)

Az Eurostat digitáliskészség-mutatóját (DSI) a Közös Kutatóközponttal és a
Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságával
együttműködésben dolgozták ki, és először 2015-ben tették közzé. Ez a mutató
a Digitális Kompetenciakereten, a digitális készségek széles körben elfogadott és
tudományosan kidolgozott kompetenciakeretén alapul. A mutató négy konkrét
területen (információs, kommunikációs, problémamegoldó és szoftverkészségek)
a 16 és 74 év közötti egyének internet- vagy szoftverhasználatához kapcsolódó
kiválasztott tevékenységeken alapul. A mutató a következő négy szintet határozza
meg: nincsenek készségek, alacsony szintű készségek, alapvető készségek és az
alapvető szintet meghaladó készségek. Azon személyek digitális készségszintjét,
akik az elmúlt három hónapban nem használták az internetet, nem lehetett
felmérni (az e kategóriába sorolt személyek száma rohamosan csökken).
A digitáliskészség-mutató 2015, 2016, 2017 és 2019 esetében áll rendelkezésre,
és a háztartások és magánszemélyek IKT-használatáról készített felmérésen
alapul. Az adatokat az egyes tagállamok nemzeti statisztikai intézetei gyűjtik, majd
jóváhagyás és összesítés céljából megküldik az Eurostatnak. Az Eurostat a mutatót
több (kor, nem, iskolázottság, jövedelmi kvartilis és gazdasági tevékenység
szerinti) lebontásban teszi közzé a honlapján.

2)

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) egy összetett
mutató, amely az Európa digitális teljesítményére vonatkozó releváns mutatókat
foglalja egybe, és nyomon követi az uniós tagállamok digitális
versenyképességének alakulását. A DESI humántőke-dimenziója a digitális
készségeket az internethasználói készségek és a magas szintű digitális készségek
figyelembevételével méri, előbbihez az Eurostat digitális készségekre vonatkozó
fenti mutatóját, utóbbihoz pedig a foglalkoztatott IKT-szakemberek és az
IKT-diplomások számát veszi alapul.
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3)

Az I-DESI 18 Unión kívüli országra terjeszti ki a DESI-t, lehetővé téve a digitális
teljesítmény szélesebb körű összehasonlítását. Mivel a DESI Eurostattól származó
alapadatai egyes országok esetében nem állnak rendelkezésre, a humántőkedimenzió tekintetében eltérő mutatókat használtak. A legalább alapvető
készségek méréséhez az „Azon személyek száma, akik az elmúlt 12 hónapban
használtak szövegszerkesztő szoftvert” mutatót használták az OECD információs
és kommunikációs technológiára vonatkozó 2019. évi statisztikái alapján.
Az I-DESI módszertan tehát kevésbé összetett és kifinomult, mint a DESI
módszertana.

4)

A Nemzetközi Felnőttkompetencia-értékelési Program (PIAAC) az OECD-nek
a felnőttek készségei értékelésére és elemzésére irányuló programja. A PIAAC
keretében végzett fő felmérés a felnőttek készségfelmérése. Ez a felmérés
a felnőttek kulcsfontosságú információk feldolgozásával kapcsolatos
készségszintjét méri (írás-olvasási készség, számolási készség és
problémamegoldás), és információkat és adatokat gyűjt arról, hogy a felnőttek
hogyan használják fel készségeiket otthon, a munkahelyen és a tágabb
közösségben. A felnőttek technológiagazdag környezetben való
problémamegoldásban való jártasságának mérése során a felmérés a digitális
technológiák ismeretéhez és használatához kapcsolódó, pusztán alapvető
készségeknél többre is kiterjed. Az értékelés elsősorban a problémamegoldás
kognitív dimenziójára irányul, az információs és kommunikációs technológiák
használata másodlagos célkitűzés. A felmérés az Eurostat-felméréssel szemben
teszt-, nem pedig önértékelés-alapú. A PIAAC-ot három fordulóban végezték el
a 32 OECD-országban és az OECD három szubnacionális szervezetében,
Flandriában (Belgium), Angliában (Egyesült Királyság) és Észak-Írországban
(Egyesült Királyság).
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A jártassági szinteket a következőképpen értékelik:
o

A 1. szint alatti szint (OECD átlag: 14,6%): A feladatok meghatározott
problémákon alapulnak, egy általános interfészen belül csak egy funkciót kell
használni.

o

1. szint (OECD átlag: 28,3%): Ezen a szinten a feladatokhoz jellemzően széles
körben elérhető és ismert technológiai alkalmazások, például e-mail szoftverek
vagy webböngésző használata szükséges. A probléma attól függetlenül
megoldható, hogy a válaszadó ismeri és használja-e az egyes konkrét eszközöket
és funkciókat (pl. szelektáló funkció). A feladatok kevés lépést és minimális számú
résztvevőt foglalnak magukban.

o

2. szint (OECD átlag: 24,7%): Ezen a szinten a feladatokhoz jellemzően mind
generikus, mind specifikusabb technológiai alkalmazásokra szükség van. A feladat
több lépésből és résztvevőből állhat. A feladat keretében szükség lehet egy sor
tényező értékelésére a figyelemelterelő elemek kiküszöböléséhez. Bizonyos
mértékben a különböző elemek közötti kapcsolat meghatározására és
következtetéseken alapuló érvelésre is szükség lehet.

o

3. szint (OECD arány: 5,1%): Ezen a szinten a feladatokhoz jellemzően mind
generikus, mind specifikusabb technológiai alkalmazásokra szükség van.
A megoldás irányába történő előrelépéshez eszközök (pl. szelektáló funkció)
használatára van szükség. A feladat több lépésből és résztvevőből állhat.
Jellemzően magasak a nyomon követésre vonatkozó követelmények. Váratlan
végeredmények, illetve patthelyzetek várhatók. A feladat keretében szükség lehet
az információk relevanciájának és megbízhatóságának értékelésére a
figyelemelterelő elemek kiküszöböléséhez.
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Az Eurostat összetett mutatója, a DESI és az OECD PIAAC közötti főbb különbségeket az
alábbi 5. táblázat mutatja be.

5. táblázat. A digitális készségek mérésének összehasonlítása
Szempont

ESTAT (DESI)

OECD (PIAAC)

A digitális készségek
meghatározása

A DigComp (Lakossági
Digitális
Kompetenciakeret)
alapján

Jártassági szintek

Készségek
hiánya/Alapkészségek
1–3. szint, az 1. szint alatt
megléte/Alapkészségeket
meghaladó szint

Felmérés módja:

IKT-/HH-felmérés
keretében végzett
önértékelés

Számítógépes teszt, elsőként
a háttérre vonatkozó kérdőív
és IKT-alapteszt

Időbeli és földrajzi
összehasonlíthatóság

Igen

Nem, csak 1 ciklus

Célkitűzés

Összehasonlítás, uniós
szakpolitikai támogatás

A nemzeti készségfejlesztési
stratégiák alapja,
összehasonlítás

A felmérés ideje

2015–2017, 2019

Egyszer, 2011-ben, 2014-ben
vagy 2017-ben

Lefedett terület

Minden tagállam

2011–2012-ben: Ausztria,
Belgium (Flandria), Cseh
Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság (Anglia és ÉszakÍrország), Észtország,
Finnország, Franciaország,
Hollandia, Írország,
Lengyelország, Németország,
Olaszország, Spanyolország,
Svédország, Szlovák
Köztársaság. 2014–2015-ben:
Görögország, Litvánia,
Szlovénia.
2017-ben: Magyarország.
Számos más OECD-tag

A résztvevők életkora

16–74

16–65

Az IKT-készségek és kognitív
elemek (problémamegoldás)
kombinációja

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat, a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok
Főigazgatósága (DG CNECT) és az OECD információi alapján.
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II. melléklet. Nemzeti digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíciók (NDSJC)
Ország

Ausztria

Belgium

Bulgária

Horvátország

Ciprus

Stratégia
(2019
közepe)

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

NDSJC

Fő célkitűzések

A tevékenységek aránya célcsoportonként
(%)
Minden
polgár

Oktatás

IKTszakemberek

Gazdaságilag
aktív
népesség

Igen

A digitális készségek és szakmák osztrák szövetsége 2020 júniusában jött létre. Ez a jelenleg
nemzeti szinten kidolgozás alatt álló digitális cselekvési terv meghatározó eleme. Mind az
oktatásról szóló fejezetben, mind pedig a válságokkal szembeni ellenálló képesség átfogó
kérdésében a COVID-19 járvány miatti leállítási szakasz digitalizálással kapcsolatos
megállapításait jelenleg elsősorban a szövetség 2020/2021. évi munkaprogram-tervében veszik
figyelembe. A szövetség első eleme, a DigComp monitoringbizottság márciusban kezdte meg
munkáját az osztrák digitális kompetenciamodellhez való hozzárendelés minőségbiztosítási
szerveként.

Igen

A Belga Nemzeti Koalíció szervezetekből, nem kormányzati szervezetekből, oktatási és
foglalkoztatási intézményekből és szociális partnerekből álló aktív közösség. Egyetlen világosan
meghatározott célja a jelenlegi és jövőbeli munkahelyekhez szükséges digitális készségek belga
polgárok általi elsajátításának inkluzív módon történő javítása.

35%

25%

30%

10%

Igen

A digitális nemzeti szövetség (DNA) elsődleges célja, hogy több embert vonzzon az új
technológiákhoz, és ezzel eredményesen kiaknázza a digitális potenciált minden polgár számára,
és támogassa az IKT-ágazat fejlesztését Bulgáriában. A DNA együttműködik a bulgáriai
vállalkozásokkal, egyetemekkel és kormányzatokkal, egybefogja azok tevékenységét, és
hozzájárul az európai digitális menetrendben meghatározott prioritások megvalósításához.

10%

60%

10%

20%

Igen

A „Horvát Nemzeti Koalíció a digitális készségekért és munkahelyekért” célja a horvátországi IKTágazat növekvő potenciáljának kiaknázása a horvátországi munkahelyteremtés és a horvát
gazdasághoz való jelentős hozzájárulás érdekében. A koalíció e cél eléréséhez több IKTszakember képzését biztosítja Horvátországban, és a készséghiány kezelése érdekében e
szakemberek Horvátországba költözését is elősegíti.

10%

25%

55%

10%

Igen

A Ciprusi Nemzeti Koalíció (Growth Digital CY) célja, hogy előmozdítsa a digitális készségek
terjesztését és fejlesztését annak érdekében, hogy kezelje az IKT-szakemberek alacsony száma és
a betöltetlen álláshelyek magasabb száma közötti eltérést. Az érdekelt felek olyan intézkedéseket
javasoltak, amelyek célja a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, magas színvonalú
képzettséggel rendelkező diplomások megfelelő és folyamatos kínálatának biztosítása.

10%

70%

10%

10%

Nincs adat
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Ország

Cseh
Köztársaság

Dánia

Stratégia
(2019
közepe)

Igen

Igen

NDSJC

Minden
polgár

Oktatás

IKTszakemberek

Gazdaságilag
aktív
népesség

Igen

A DigiKoalice az oktatásban és a munkaerőpiacon a digitális készségek előmozdítása révén
hozzájárul valamennyi cseh állampolgár digitális jártasságának növeléséhez, ami elősegíti a cseh
gazdaság versenyképességének növelését. A DigiKoalice ezt a többoldalú célt azáltal éri el, hogy
szimbiotikusan összekapcsolja az együttműködő szervezeteket, az érdekelteket és
tevékenységeiket.

20%

40%

20%

20%

Igen

A Dán Nemzeti Koalíció közös célkitűzéseket határoz meg, és felkéri az érintett feleket, hogy
csatlakozzanak és közösen hozzanak létre cselekvési tervet a készséghiány áthidalására. Bár Dánia
a leginkább digitalizált országok közé tartozik, a kutatások mégis azt mutatják, hogy több mint
egymillió 16 és 65 év közötti dán állampolgár nem rendelkezik digitális készségekkel. Az IKTágazatban Dániát is kritikus készséghiány jellemzi, amely a jövőre nézve egyre nagyobb méreteket
ölt.

60%

10%

5%

25%

Az Észt Nemzeti Koalíció törekvése, hogy a digitális készséghiányt olyan programokra
összpontosítva hidalja át, amelyek a lakosság nagy része számára lehetővé teszik a digitális
készségek elsajátítását. A koalíció, amely politikai döntéshozókból, e-szolgáltatókból és ITképzéssel foglalkozó vállalatokból áll, a digitális készséghiány csökkentését célzó, önfinanszírozó
és nagyszabású képzési kezdeményezéseket dolgozott ki. E tevékenységek célja, hogy
Észtországban 5%-ra csökkenjen a számítógépet vagy internetet nem használó személyek száma.

80%

10%

A francia Nemzeti Koalícióban a digitális kérdésekkel foglalkozó helyi és nemzeti szereplők
működnek együtt. Szoros partnerségről van szó, amelyben az érdekelt felek gyakorlati terv szerint
működnek együtt a digitális készségek terén Franciaországban tapasztalható hiányosságok
csökkentése érdekében. Hozzájárulnak továbbá a bevált gyakorlatok feltárásához, fejlesztéséhez
és terjesztéséhez.

10%

10%

30%

50%

A Görög Nemzeti Koalíció prioritásai a következők: a közintézmények digitális átalakításának
előmozdítása, a digitális készségek fejlesztése az oktatásban a programozás révén, valamint az
internetbiztonság előmozdítása. Emellett horizontális prioritás a nők és lányok digitális
készségeinek és informatikai karrierjének elősegítése.

30%

34%

2%

34%

Észtország

Igen

Igen

Finnország

Igen

Nem

Franciaország

Igen

Igen

Németország

Igen

Nem

Görögország

Igen

Fő célkitűzések

A tevékenységek aránya célcsoportonként
(%)

Igen

10%
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Ország

Magyarország

Írország

Olaszország

Stratégia
(2019
közepe)

Igen

Igen

Igen

NDSJC

Fő célkitűzések

A tevékenységek aránya célcsoportonként
(%)
Minden
polgár

Oktatás

IKTszakemberek

Gazdaságilag
aktív
népesség

Igen

A Magyar Nemzeti Koalíció különböző tagjai közötti együttműködés már több évvel a Koalíció
2016. decemberi hivatalos elindítása előtt megkezdődött. A koalíciót azzal a céllal hozták létre,
hogy megkönnyítse az érdekelt felek közötti párbeszédet annak érdekében, hogy megoldást
találjanak a magyar munkaerőpiacon a digitálisan képzett munkaerő hiányának kezelésére, és
támogassák a kormányt a megfelelő stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában.

5%

35%

30%

30%

Igen

A digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó ír koalíció több érdekelt felet tömörítő
partnerség, amelynek középpontjában a digitális készségek hiányának kezelése áll. A tudományos
élet, az összes oktatási ágazat, az ipar, a közszolgáltatások és a nonprofit szektor képviselői
működnek együtt annak érdekében, hogy Írország csatlakozzon a digitalizáció folyamatos és teljes
körű javítását célzó társadalmi befogadás előmozdítására irányuló európai törekvésekhez.

25%

25%

30%

20%

Igen

Az olasz koalíció célja, hogy áthidalja az olasz lakosságon belüli társadalmi és kulturális digitális
szakadék különböző formáit, előmozdítsa a digitális társadalmi befogadást és segítse a jövőbeli
munkákhoz szükséges készségek fejlesztését. A koalíció elsősorban olyan intézkedéseket fog
bevezetni, amelyek célja, hogy tanulási és önfejlesztési eszközökkel (önértékelési eszközök, ekönyvek, online kurzusok) fejlesszék valamennyi polgár digitális készségeit, és támogassák az
embereket a „digitális polgárság” új szolgáltatásainak és eszközeinek aktív és felelősségteljes
használatában.

53%

22%

25%

32%

27%

23%

18%

50%

10%

20%

20%

Lettország

Igen

Igen

A 2013 márciusában létrehozott Lett Nemzeti Koalíció számos érdekelt fél számára biztosít
lehetőséget arra, hogy megvitassa és végrehajtsa Lettország digitális készségfejlesztési céljait, és
együttműködjön a közös kezdeményezésekben. A partnerek a kezdetektől fogva nagyszabású,
digitális készségekkel kapcsolatos képzési projekteket hajtanak végre a kkv-k, a gazdaságilag aktív
népesség, az IKT-szakemberek, a fiatalok és valamennyi polgár számára. A koalíció aktívan
támogatja a digitális szolgáltatásokat is.

Litvánia

Igen

Igen

A Litván Nemzeti Digitális Koalíció támogatja a magánélethez és a munkához szükséges digitális
készségeket, és az általános digitális potenciál növelése érdekében mindenkinél, de különösen a
fiataloknál ösztönzi az egész életen át tartó tanulást.
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Ország

Luxemburg

Málta

Hollandia

Lengyelország

Portugália

Stratégia
(2019
közepe)

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

NDSJC

Fő célkitűzések

A tevékenységek aránya célcsoportonként
(%)
Minden
polgár

Oktatás

IKTszakemberek

Gazdaságilag
aktív
népesség

Igen

A Digital Luxembourg, a Kereskedelmi Kamara (Chambre de Commerce) és a Kézművek Kamara
(Chambre des Métiers) 2019 szeptemberében indította újra a Nemzeti Koalíciót. A koalíción belül
magánszférabeli és állami érdekelt felek működnek együtt, hogy kidolgozzák a nemzeti
menetrendet, és koordinálják a régió digitális készségeinek felgyorsítását célzó konkrét
intézkedéseket. A COVID-19 válság idején a koalíció a digitális készségek új perspektíváira
(elsősorban a távmunkára, a képzési és átképzési igényekre, valamint a munkaerőpiacra gyakorolt
hatásra) összpontosítva reagált a világjárvány miatt kialakult új helyzetre. Honlapjuk révén
központi szerepet kívánnak betölteni a digitális készségekkel/munkahelyekkel kapcsolatos
kezdeményezésekben.

Igen

Az eSkills Malta Alapítvány a kormány, az ipar és az oktatás képviselőiből álló koalíció, amelynek
célja a digitális készségeket érintő jelenlegi és jövőbeli szakpolitikákkal kapcsolatos tanácsadás,
az IKT-oktatási programok kiterjesztéséhez való hozzájárulás, egy IKT-szakmai fejlesztési program
vezetése, kampányok támogatása és a máltai digitális kompetenciák előmozdítása.

20%

30%

30%

20%

Igen

A holland koalíció célja egy olyan mozgalom kialakítása Hollandiában, amely a társadalmi
befogadást, az innovációt és a gazdasági előnyöket szolgáló digitális készségeket célozza meg és
ösztönzi azok fejlesztését. E cél mögött a gyors ütemű digitális fejlődés húzódik meg, amely a
digitális készségek továbbfejlesztését teszi szükségessé. A holland koalíció célja elsősorban annak
biztosítása, hogy a polgárok minden szinten készen álljanak a digitális átalakulásra, valamint hogy
a programozás és a digitális készségek az oktatási tantervek alapvető elemeivé váljanak.

15%

50%

20%

15%

Igen

A digitális készségek átfogó szövetségének célja Lengyelország fejlődésének előmozdítása a
társadalom és a gazdaság valamennyi aspektusát jelentősen átalakító, rendelkezésre álló modern
információs technológiákban rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása révén. Ennek érdekében a
Koalíció terjeszti a digitális oktatást és a dinamikusan változó munkaerőpiachoz igazított digitális
készségek fenntartható fejlesztését.

15%

50%

20%

15%

Igen

Az INCoDe.2030 célja valamennyi portugál állampolgár digitális kompetenciáinak fejlesztése
annak érdekében, hogy jobban lehessen reagálni a digitális társadalom kihívásaira. Ebben az
érdekelt felek széles köre vesz részt, törekedve arra, hogy Portugália 2030-ra elérje a digitálisan
fejlett szintet. Az INCoDe.2030 várakozásai szerint 2030-ra minden portugál háztartás fog
rendelkezni internet-hozzáféréssel, és a gyakori internethasználók száma 90%-ra fog nőni.

25%

25%

25%

25%

Nincs adat
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Ország

Románia

Szlovákia

Szlovénia

Spanyolország

Svédország

Stratégia
(2019
közepe)

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

NDSJC

Fő célkitűzések

A tevékenységek aránya célcsoportonként
(%)
Minden
polgár

Oktatás

IKTszakemberek

Gazdaságilag
aktív
népesség

Igen

A Román Nemzeti Koalíció (Skills4IT) olyan nyílt platform, amelyben számos érdekelt fél részt
vesz: a digitális átalakulásban részt vevő politikai döntéshozók, IKT-vállalatok, szövetségek,
képzési szolgáltatók és nem kormányzati szervezetek. A tevékenységek középpontjában az
iskolai programozás- és informatika-órák, valamint kiberbiztonsági tanfolyamok és oktatási
események szervezése állnak. A koalíció a gazdaságilag aktív népesség digitális készségeinek
fejlesztésére is nyújt képzéseket.

15%

40%

30%

15%

Igen

A Szlovák Nemzeti Koalíció (Digitálna koalícia) a kormányzati, magán-, nonprofit és tudományos
ágazatbeli partnerek között biztosítja az együttműködést. E partnerek célja, hogy minden
korosztályban felkészítsék a szlovák polgárokat a munkavállalásra és a mindennapi életre az
egyre nagyobb szerepet játszó digitális gazdaságban. A koalíció tevékenységei eddig több mint
30 000 emberhez értek el.

10%

30%

30%

30%

Igen

A szlovén nemzeti digitális koalíciót 2016-ban különböző ágazatok érdekelt felei hozták létre.
A Digitális Koalíció valamennyi érdekelt felet egybegyűjtő, nyílt nemzeti fórum. Minden érdekelt
fél részt vehet a koalíció munkájában, függetlenül attól, hogy támogatja vagy bírálja a digitális
átalakulás által teremtett új lehetőségeket és változásokat.

25%

30%

20%

25%

Igen

A spanyol nemzeti koalíció mintegy 200 érdekelt felet tömörít, köztük informatikai vállalatokat,
oktatási és képzési intézményeket, szakszervezeteket, alapítványokat, szövetségeket és
kormányzati szervezeteket. A koalíció a digitális készségeknek köszönhetően elősegíti a
foglalkoztathatóságot és aktívan formálja a spanyolországi digitális tehetségbázis kialakításáról
szóló vitát.

10%

35%

35%

20%

Igen

A koalíció általános célja kettős: először is azoknak a digitális készségekkel kapcsolatos
tevékenységeknek a láthatóvá tétele, amelyeket az egyes koalíciós tagok már végeznek, vagy el
kívánnak végezni, és e tevékenységek hatásainak kölcsönös megerősítése; másodszor pedig
közös rendezvény szervezése, amelynek középpontjában a nemek közötti egyenlőség áll.
A koalíció célkitűzéseinek legfontosabb hajtóereje a svéd kormány 2017 májusában bemutatott
digitális politikai stratégiája.

20%

30%

30%

20%

Forrás: Európai Számvevőszék, a nemzeti DSJC-kről szóló tájékoztatók alapján.
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III. melléklet. Pénzügyi információk az ESZA-program egyes
tagállamokban történő bevezetéséről, 2019 végi állapot
A tagállamok által közölt pénzügyi adatokat a közös rendelkezésekről szóló
1303/2013/EU rendelet 112. cikke határozza meg:
„1. A tagállam január 31-ig, július 31-ig és október 31-ig elektronikus úton továbbítja
a Bizottság számára monitoring céljából minden egyes operatív program esetében,
prioritási tengelyek szerint a következőket:
a műveletek összes költségét és elszámolható közkiadását, illetve a támogatásra
kiválasztott műveletek számát;
a kedvezményezettek által az irányító hatóság felé elszámolt összes elszámolható
kiadást.”
Ezeket az adatokat a tagállamok az SFC2014-en (a tagállamok és az Európai Bizottság
közötti megosztott alapkezelésre vonatkozó elektronikus információcsere-platformon)
keresztül továbbítják, majd később közzéteszik az esb-alapok nyílt adatplatformján is.
Ezek a táblázatok tartalmazzák az összes ESZA-program kapcsán tervezett és
végrehajtott összegek kategorizálását. Az adatok helyességét a tagállamok biztosítják.
Az Európai Számvevőszék a 4. táblázatban szereplő összegeket a 117. (Az egész életen
át tartó tanuláshoz való egyenlő hozzáférés javítása) és a 118. (A szakképzés
megerősítése) beavatkozási területekre számította ki, ezek az ESZA 10iii. és 10iv.
beruházási prioritásainak felelnek meg. Ezeken az összegeken a 05. sz. másodlagos
témára (az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele,
használatuk előmozdítása és minőségük javítása) végeztünk szűrést. A másodlagos
témák célja, hogy információkat gyűjtsenek azokról az ESZA-kiadásokról, amelyek olyan
több területet érintő másodlagos ágazati témákhoz és célkitűzésekhez járulnak hozzá,
mint például esetünkben az információs és kommunikációs technológiák
hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása és minőségük javítása. A végső
adatkészletnek ideális esetben a digitális készségek elsajátítását célzó oktatásra
fordított összegeket kell tükröznie.

A számvevőszéki munkacsoport
A Számvevőszék által a felnőttek alapvető digitális készségeiről készített áttekintés
megvizsgálja és elemzi, hogy az Unió milyen módon támogatja a tagállamok arra
irányuló törekvéseit, hogy a munkaerőpiacon egyre nagyobb számban legyenek azok,
akik legalább az alapvető digitális készségekkel rendelkeznek.
Ezt az áttekintést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások kiadási
területeire szakosodott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara
készítette. Az ellenőrzést Iliana Ivanova számvevőszéki tag vezette Mihail Stefanov
kabinetfőnök és James Verity kabinetattasé, Niels-Erik Brokopp ügyvezető,
Dieter Böckem feladatfelelős, Krénusz Ágota helyettes feladatfelelős, valamint
Jussi Bright, Katarzyna Solarek és Michele Zagordo számvevők támogatásával.
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Napjainkban a munka világában, de azon kívül is
egyre fontosabb bizonyos szintű digitális készség
megszerzése. 2019-ben az Unióban rengeteg
felnőtt korú személy nem rendelkezett alapvető
digitális készségekkel, és úgy is mondhatjuk,
hogy „digitális szakadék” nyílt az e készségekkel
bíró és nem bíró felnőttek között. A közelmúltban
nemigen történt előrelépés e szakadék
csökkentése terén.
Áttekintésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy
az Unió hogyan törekedett eddig a helyzet
javítására és mit tervez ennek kapcsán a
2021–2027-es időszakra. Az Unió ugyan egyre
több iránymutatást és támogatást nyújtott a
tagállamoknak, mégis viszonylag kevés uniós
finanszírozású projekt irányult a felnőttek
alapvető digitális készségeire. Elemzésünk alapján
rámutatunk azokra a fő kihívásokra is, amelyekkel
az Unió a digitális szakadék csökkentése terén
szembesülni fog a jövőben.
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