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На 22 януари 2014 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Цифровото общество: достъп, образование, обучение, заетост, 
инструменти за равенство“. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 18 юни 2014 г. 
 
На 500-ата си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2014 г. (заседание от 10 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
128 гласа „за“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският съюз трябва да престане да бъде само ползвател на цифрови технологии 

и да се превърне в създател и производител, като за целта трябва да насърчава таланта. 
Затова приоритетите са предоставяне на информация, обучение и образование. 

 
1.2 ЕИСК счита, че достъпността на цифровото общество трябва да бъде приоритетна цел 

за европейското общество като цяло. Политиките в тази област не са достатъчни, за да 
се намери решение за цифровото разделение, което продължава да се задълбочава. 

 
1.3 ЕИСК припомня, че трябва да се вземат подходящи мерки за гарантиране на достъпа на 

хората с увреждания до цифровото общество и равни условия по отношение на новите 
технологии. 

 
1.4 Цифровото общество не трябва да бъде допълнителен фактор за изключване. ЕИСК 

подчертава по-специално необходимостта от приемане на подходящи политики, които 
да позволят възрастните хора да не бъдат изключени, а да бъдат напълно интегрирани в 
използването на технологии, които понастоящем са част от ежедневния живот на 
хората.  

 
1.5 Необходимо е европейските и националните власти да предприемат съвместни 

действия с цел да се осигурят оборудване и софтуер на по-достъпни цени и при 
зачитане на езиковото многообразие. 
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1.6 Европейската политика в областта на образованието трябва да подготвя гражданите за 
реалния живот. ЕИСК настоява, че е необходимо е да бъдат консултирани 
професионалните организации от сектора на образованието. 

 
1.7 ЕИСК счита, че в рамките на финансовите възможности на държавите членки 

подпомагането на общественото образование е от решаващо значение за постигането 
на целта за равенство. 

 
1.8 ЕИСК подчертава значението на обществените библиотеки за процеса на обучение и 

образование в контекста на цифровото общество. 
 
1.9 ЕИСК съветва да се насърчават модели на иновации с открит достъп и отворени 

стандарти. Трябва да се избягват необоснованите мерки за защита на интелектуалната 
собственост, които могат да ограничат процесите на иновация в цифровата икономика. 

 
1.10 ЕИСК предлага да се следват препоръките на Европейската фондация за качество на 

електронното обучение (EFQUEL) в областта на образованието. 
 
1.11 ЕИСК отново подчертава важната роля на професионалното обучение и образованието 

в борбата срещу икономическата криза и в подкрепа на икономическото 
възстановяване, като откроява ролята на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP) в тази област. Във връзка с това ЕИСК 
предлага: 

 
− поставяне на по-силен акцент върху първоначалната и постоянната подготовка на 

преподавателите; 
− насърчаване на изучаването на езици; 
− насочване на отворените образователни ресурси към професионалното обучение. 

 
1.12 Инициативата „Хоризонт 2020“ трябва да допринася за укрепване на европейската 

позиция в областта на цифровите технологии, в която предприятията инвестират по-
малко в сравнение със своите конкуренти от Азия и САЩ. 

 
1.13 ЕИСК счита, че е изключително важно да се насърчават европейските малки и средни 

предприятия (МСП) в сектора на ИКТ, доколкото могат да стартират новаторски 
проекти, които са от жизнено значение за една промишленост, намираща се в процес на 
постоянна трансформация. Данъчните мерки и по-големите улеснения в областта на 
финансирането на МСП също ще допринесат за борбата срещу икономическата криза. 

 
1.14 Подкрепата за новите предприятия в областта на цифровите технологии може да 

допринесе за развитие на европейската хардуерна и софтуерна индустрия. ЕИСК 
оценява инициативата за подпомагане на програми с висока степен на риск в рамките 
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на Програмата в областта на цифровите технологии, но настоява за по-голяма подкрепа 
от страна на финансовата система. 
 

1.15 ЕИСК предлага набор от мерки за окуражаване на участието на жените в цифровото 
общество. 

 
2. Контекст 
 
2.1 Редица политически решения, програми и инициативи на ЕС са свързани с 

включването на ИКТ в образованието, сред които: 
 

− програмата „eLearning“ (2004—2006 г.); 
− програмата за обучение през целия живот (2007—2013 г.), в която насърчаването на 

ИКТ в образованието е хоризонтален приоритет, като се включват подпрограмите 
Comenius, Erasmus, Grundtvig и Leonardo; 

− програмата „Erasmus +“, която се вписва в стратегията „Европа 2020“, 
стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ и стратегията 
„Преосмисляне на образованието“; 

− Съобщението относно новите технологии и образователните ресурси със свободен 
достъп („Отваряне на образованието: иновативно преподаване и учене за всички 
чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп“, 
COM(2013) 654 final). 

 
2.2 Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (2010 г.) — основна 

стратегия на Съюза за изпълнение на целите на програма „Хоризонт 2020“ — 
предвижда предприемането на многобройни дейности, включително в областта на: 

 
− оперативната съвместимост и стандартите; 
− свръхскоростния интернет; 
− електронното обучение; 
− достъпността за хората с увреждания; 
− цифровата грамотност, електронните умения и цифровото приобщаване. 

 
2.3 ЕИСК е разгледал тези аспекти в различни свои становища1.  
 
2.4 Настоящото становище по собствена инициатива разглежда някои аспекти, свързани с 

достъпа до цифровото общество, образованието, равенството и заетостта. 
 

                                                      
1 

 ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр.127; ОВ C318, 29.10.2011 г., стр.9; ОВ C 214, 8.7.2014 г., стр. 31. 
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3. Общи бележки 
 
3.1 Достъп до цифровото общество  
 
3.1.1 Инструментите, предоставяни от ИКТ, се използват все по-често в живота на хората. 

Достъпът до цифровото общество е право и източник на възможности, които трябва да 
бъдат използвани пълноценно. 

 
3.1.2 ЕИСК неведнъж е отбелязвал значението на широколентовата инфраструктура за 

европейското общество и икономика2, поради което приветства повсеместното 
въвеждане на спътниковия широколентов достъп в 28-те държави членки. При все това 
много от причините за цифровото разделение остават, утежнени от покачването на 
равнището на бедност, което се утежнява от икономическата и социалната криза. 

 
3.1.3 Цифровото разделение не намалява и заради: образованието (вероятността лицата с 

висше образование да ползват интернет е три пъти по-голяма в сравнение с 33% от 
населението с по-ниско образователно равнище), възрастта (използването на интернет е 
общо за младите хора и почти универсално за учащите, но по-възрастните хора го 
използват в много по-малка степен), високата цена на информационните технологии, 
информацията, която е предимно на английски език, различията между селските, 
градските и островните райони и др. 
 

3.1.4 В контекст на бюджетни ограничения, които се утежняват от Пакта за стабилност, 
публичните власти в много случаи са изправени пред сериозни трудности при 
финансирането на информационните технологии в образованието. Едно от възможните 
средства за финансиране — въвеждането на такси за потребителите — би могло да 
окаже неблагоприятно влияние върху достъпността и равенството в областта на 
образованието. 

 
3.1.5 Достъпността е едно от правата на човека3. Освен това следва да се отбележи, че в 

членове 20, 21 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз, която е 
неразделна част от Договора от Лисабон, се предвижда забрана на всяка форма на 
дискриминация, основана на увреждане, и дава на хората с увреждания правото да се 
ползват от специални мерки; от своя страна Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания задължава държавите членки да предприемат подходящи мерки за 
осигуряване на достъп за хората с увреждания до информационните и 
комуникационните технологии, включително интернет4. 

 

                                                      
2 

 OВ C 67 от 6.3.2014 г., стр.137. 
3 

 ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 15. 
4 

 ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр.116. 
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3.1.6 Трябва да се има предвид, че вероятността да останат безработни е два пъти по-голяма 
за хората с увреждания и че новите технологии (включително интернет) са входът за 
достъп до занимания в свободното време, образование, култура и много други 
обществени и частни услуги, а също така насърчават участието в демократичния живот. 
Затова достъпните ИКТ са жизненоважно средство, за да могат хората с увреждания да 
се конкурират при равни условия на все по-обширния цифров пазар и да бъдат 
включени в т.н. цифрово общество.  

 
3.1.7 Цифровото общество не трябва да бъде допълнителен фактор за изключване. Дори 

напротив, уязвимите лица трябва да намерят в него средство за преодоляване на 
изключването. 

 
3.2 Образованието в цифровото общество  
 
3.2.1 Цифровото общество изисква воля за готовност за промени в институциите. ЕС би 

трябвало да насърчава достъпните за всички системи на образование и обучение, които 
благоприятстват развитието на знанията, уменията и способностите на гражданите в 
една широка гама области, социалните, гражданските и културните умения, 
способността за учене, както и творчеството, новаторството и умението за работа в 
екип. 

 
3.2.2 Всички отговорни лица в образователната система следва да осигуряват подходяща 

учебна среда, която да спомогне за възприемане на положителна нагласа спрямо 
новаторството, качеството и сътрудничеството в учебната практика; насърчаването на 
активното участие на всички ученици в образователния процес, разпространението на 
добри практики, гражданското участие и опит в училищата, както и културата на 
оценяването. 

 
3.2.3 Образователната политика на ЕС не успява да насърчи в достатъчна степен 

националните образователни органи да гарантират използването с педагогически цели 
на ИКТ от учителите още от първоначалното образование, както и в образователните 
институции, по-специално в рамките на началното, средното и професионалното 
образование. По-конкретно, държавите членки не бяха насърчени в достатъчна степен 
да осъществят инвестициите, необходими за осигуряването на съвременно, новаторско 
качествено образование, базиращо се на ИКТ. 

 
3.2.4 Министерствата на образованието трябва да предвидят специфични обучения за 

учителите и да насърчават преосмисляне на начина на учене. 
 
3.2.5 ЕИСК подчертава значението на обществените библиотеки за процеса на обучение и 

образование в контекста на цифровото общество. 
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3.2.6 От най-ранна училищна възраст на децата може да се показва как работят компютрите 
и може би как се програмира под формата на игра, за да могат възможно най-бързо 
европейците да престанат да бъдат само ползватели на ИКТ и да станат създатели и 
производители. ЕС има върхови постижения в областта на научните изследвания (напр. 
научни изследвания в областта електронните наноматериали), но е необходим още по-
голям напредък.  

 
3.2.7 Европейските образователни системи предлагат примери за висококачествено 

образование от сферата на началното образование, професионалното обучение и 
висшето образование. Въпреки това е необходимо в учебните програми да бъдат 
въведени промени, които предвиждат използването на ИКТ с учебна цел и тяхното 
оценяване. 

 
3.2.8 ЕИСК съветва да се насърчават модели на иновации с открит достъп и отворени 

стандарти. Трябва също така да се избягват необоснованите мерки за защита на 
интелектуалната собственост, които могат да ограничат процесите на иновация в 
цифровата икономика. 

 
3.2.9 Протоколът SPI (Simple Publishing Interface), разработен от Европейския комитет за 

стандартизация (CEN), има за цел да улесни комуникацията между инструментите за 
производство на съдържание и базите за постоянно управление на средствата за учене 
и метаданните. 

 
3.2.10 Оперативната съвместимост може също така да улесни използването на помощните 

технологии, от които се нуждаят хората с увреждания, за да получат достъп до ИКТ. 
 
3.3 Обучение. Средство за справяне с икономическата криза 
 
3.3.1 Професионалното образование и обучение обогатяват хората за справяне с живота и им 

предоставят умения, необходими в едно демократично общество. Социалното и 
икономическото развитие зависят в голяма степен от професионалното обучение, тъй 
като то дава достъп до уменията и пътищата за навлизане на пазара на труда. За 
групите в по-необлагодетелствано положение, и по-специално за маргинализираните 
групи, то може да допринесе за осигуряването на по-добър живот. Без съмнение 
професионалното обучение не представлява просто мост между обучението и заетостта, 
а има голямо значение само по себе си. Статистическият институт на ЮНЕСКО посочи, 
че съществува взаимозависимост между икономическото развитие и професионалното 
обучение. 

 
3.3.2 Програма „Еразъм+“ е основната стратегия на Съюза в тази област и, както посочи 

ЕИСК, „следва да бъде ключов инструмент за увеличаване на подкрепата за 
образованието и обучението с цел да се подобрят уменията на гражданите, да се 
подпомогнат усилията за справяне с високите равнища на безработица сред младежта в 
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много държави членки“. Без съмнение именно държавите членки, които имат 
компетенции в тази област, са тези които трябва да положат усилия за осигуряване на 
професионалното обучение на необходимите средства и престижа, с който то трябва да 
се ползва като част от образователната система. 

 
3.3.3 ЕИСК припомня, че работата на CEDEFOP в областта на ученето през целия живот и 

професионалното обучение е свързана с разглеждането на въпроси, като например 
образование за възрастни, квалификации и умения, валидиране и процеси за 
гарантиране на качеството, които са от решаващо значение за лицата, за които 
достъпът до пазара на труда е най-труден. На CEDEFOP следва да се предоставят 
повече средства. 

 
3.3.4 ЕИСК предлага: 
 

− осъвременяване на професионалното образование; 
− поставяне на по-силен акцент върху първоначалната и постоянната подготовка на 

преподавателите; 
− насърчаване на изучаването на езици, което е от основно значение за 

мобилността на работниците; 
− насочване на отворените образователни ресурси към професионалното обучение. 

 
3.4 Цифровата икономика и заетостта 
 
3.4.1 В ЕС се наблюдава високо равнище на безработица и същевременно според Комисията 

Съюзът е изправен в краткосрочен план пред недостиг на 900 000 квалифицирани 
служители, които да заемат работните места в сектора на ИКТ. 

 
3.4.2 ИКТ оказват огромно въздействие върху заетостта, а успехът на Програмата в областта 

на цифровите технологии е свързан със съществуването на високотехнологични 
предприятия: през 2008 г. ИКТ създадоха добавена стойност за ЕС в размер на 
574 млрд. евро и осигуриха работа на 8,3 милиона души. Европейските предприятия, 
които се сблъскват с проблеми като фрагментирани пазари или недостатъчно 
финансиране, трябва да засилят позицията си срещу гигантите, които владеят 
световните пазари, повечето от които са северноамерикански. 

 
3.4.3 Както всяка технологична новост, ИКТ предизвикват сътресения в заетостта. Това 

трябва да се разглежда в светлината на създаването на професионални направления, 
квалификации, умения, сертифициране както за лицата, изключени по причина на ИКТ, 
така и за тези, които се приобщават с помощта на ИКТ. 
 

3.4.4 Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, създадена от 
Комисията през март 2013 г., разглежда основните въпроси (обучение и пригодност на 
курсовете за работните места в цифровата област; мобилност; сертифициране; 
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повишаване на осведомеността; новаторско учене и обучение), но не разполага с 
бюджетни средства. Освен това в рамката на Програмата в областта на цифровите 
технологии съществуват други инициативи: стратегията „Електронни умения“, Пакетът 
за заетост, инициативата „Отваряне на образованието“, стратегията за „Преосмисляне 
на образованието“, инициативата „Възможности за младежта“ и „Панорама на 
уменията в ЕС“. 

 
3.4.5 В тази коалиция трябва да участва промишлеността, но също и образованието, така че 

посредством стажове в предприятията да се създадат по-добри връзки със сектора на 
ИКТ. 

 
3.4.6 Трябва да се отбележи, че в тези програми не се вземат предвид в достатъчна степен 

специалните нужди на хората, изключени поради увреждания, по-конкретно 
усвояването на цифрови умения (електронни умения), цифровото ограмотяване и 
приобщаването в цифровия пазар на труда. 

 
3.4.7 Макар най-големите високотехнологични предприятия в Европа да инвестират в НИРД, 

делът на инвестициите е по-малък отколкото при азиатските и американските 
предприятия. ЕИСК се надява, че програмата „Хоризонт 2020“, която разполага с 
бюджет от 78,6 млрд. евро, ще спомогне за засилване на европейската позиция на 
световните пазари.  

 
3.4.8 ЕИСК счита, че е ключово значение да се насърчават МСП в Европа в сектора на ИКТ, 

доколкото могат да стартират новаторски проекти, които са от жизнено значение за 
една промишленост, намираща се в процес на постоянна трансформация. За да се 
преодолее кризата, е необходимо да се представят решения за трудностите във връзка с 
финансирането, които изпитват както малките предприятия, така и новаторските 
проекти (стартиращите предприятия), развиващи дейност в областта на технологичните 
иновации. 

 
3.5 Обществото в ерата на цифровите технологии трябва да бъде приобщаващо 
 
3.5.1 Понастоящем само 30% от близо 7-те милиона души, работещи в областта на ИКТ, са 

жени, които са слабо представени на всички равнища и най-вече на ръководните 
постове. По-голям процент от жените, в сравнение с мъжете, имат висше образование, 
но въпреки това продължават да съществуват пречки за тях в областта на заетостта, 
заплащането, условията на труд и достъпа до отговорни постове.  

 
3.5.2 Промяна на политиката е особено необходима поради намаляването на броя на жените, 

завършили висше образование в областта на ИКТ: понастоящем само 29 на всеки 
1 000 жени със следдипломни квалификации са ги придобили в областта на ИКТ и само 
четири от тях ще работят пряко в този сектор. 
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3.5.3 Въпреки че включването на жените в сектора на ИКТ би могло да увеличи БВП на 
еврозоната с 9 млрд. евро, различни причини (културни традиции и стереотипи, между 
другото) обясняват недостатъчното им участие в този сектор, което не е само 
европейски, а повсеместен проблем.  

 
3.5.4 Затова ЕИСК предлага: 
 

− задълбочаване на проучванията с цел да се определи кои фактори определят 
липсата на жени в сектора на ИКТ като цяло и защо те избират по-рядко 
образование в областта на науките, математиката и технологиите; 

− разглеждане на възможността за приемане на планове и активни мерки, 
подпомогнати с финансови средства, които са насочени към постигане на 
равенство на половете; 

− отчитане на положението на жените и момичетата с увреждания, които обикновено 
са обект на дискриминация спрямо мъжете с увреждания при получаването на 
достъп до образование и заетост и освен това се сблъскват с по-големи трудности 
при навлизането на пазара на труда, поради което за тях е трудно да водят 
независим живот; 

− определяне на професионални модели и кариерни възможности, които да послужат 
като вдъхновение за жените и момичетата; 

− преразглеждане на състоянието на Европейския кодекс за най-добри практики за 
жените в сектора на ИКТ; 

− осъществяване на успешни кампании в социалните мрежи; 
− много ранното обучение (от началното училище) в начина на действие на 

компютъра и програмирането може само да благоприятства участието на 
момичетата в областта на ИКТ. 

 
4. Специфични бележки 
 
4.1 Достъпността трябва да бъде приоритетна цел, не само на властите, но на цялото 

общество, поради което изисква ангажимент от страна на всички икономически и 
социални действащи лица. Въпреки това политиките на ЕС и по принцип на много от 
държавите членки са недостатъчни към настоящия момент. 
 

4.2 ЕИСК предлага Съюзът и националните власти да насърчат предприемането на общи 
действия за постигане на съществени намаления на разходите за ИТ оборудване — в 
това число разпространението на използването на безплатен софтуер и софтуер с 
отворен код като Линукс — и за създаване на европейско съдържание в областта на 
информатиката и знанията. 

 
4.3 Разработването на подходяща за ЕС политика през 21-ви век изисква либерално 

мислене, отворено към промените. Основната цел на европейските системи за 
образование и обучение не следва да бъде само задоволяването на специфичните 
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нужди на пазара на труда (аспект, върху който Европейската комисия основно поставя 
акцента на образователната политика), а ученето през целия живот. В изготвянето на 
образователната политика на ЕС трябва да участват европейските организации на 
преподавателите и образователните центрове, какъвто не е случаят днес. 

 
4.4 Като се има предвид, че на държавите членки се налагат бюджетни ограничения и че — 

в рамките на демократичните институции — те вземат решения, които считат за най-
добри за своите граждани, трябва да се изтъкне неизбежната нужда от инвестиране в 
общественото образование за постигане на целите на равенството по отношение на 
достъпа до образование, независещ от социалния произход на учениците и 
финансовите средства, с които разполагат. 

 
4.5 Комисията би трябвало да настоява образователните метаданни да са безплатни, да се 

считат от общ интерес и да не са предмет на патенти — собственост на частни 
предприятия. Освен европейската програма в областта на стандартизацията SPI, трябва 
да се изтъкне значението на eContentplus — програма на Комисията относно 
метаданните. 

 
4.6 За да се гарантира качеството и осъвременяването на образованието и предоставяното 

обучение, преподавателите и образователните центрове трябва да имат задължението 
да контролират съдържанието на образователните програми. ЕИСК счита, че трябва да 
се обърне внимание на препоръките на Европейската фондация за качество на 
електронното обучение (EFQUEL) по отношение на законодателните мерки, 
хармонизацията, правата върху интелектуална собственост и др. 

 
4.7 ЕИСК вече изрази разочарованието си от строгите съкращения на бюджета на 

Програмата в областта на цифровите технологии за периода 2014—2020 г. от 
9,2 млрд. евро първоначален бюджет на окончателно одобрени 1,14 млрд. евро. 

 
4.8 ЕИСК оценява положително финансовата подкрепа на новаторските инициативи на 

МСП, свързани с поемането на висок риск, изготвени в рамките на програма 
„Хоризонт 2020“. От основно значение са мерките, с помощта на които МСП и 
стартиращите предприятия (start ups) получават по-голямо финансиране не само от 
публичните власти, но и от пазарите и финансовите системи. 
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4.9 ЕИСК препоръчва във всички инициативи в цифровата област да се включи 
измерението за достъпността с цел да се осигури достъп на хората с увреждания до 
програмите за електронно обучение, ИКТ, както и до (онлайн и офлайн) материалите и 
инструментите. Освен това трябва да се обърне специално внимание на приобщаването 
на хората с увреждания на новите работни места в областта на ИКТ, които ЕС има за 
цел да осигури. 

 
Брюксел, 10 юли 2014 г. 
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