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ЕС се нуждае от революция в областта на уменията, за да гарантира, че хората ще могат да 
се развиват в контекста на зелената и цифровата икономика, и за да допринесе за възста-
новяването от пандемията от коронавирус. 

В Европейска програма за умения за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост:

ЕВРОПЕЙСКА 
ПРОГРАМА ЗА 

УМЕНИЯ

Умения за работни места
юли 2020
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Каква е ползата за мен?
• Мога да разбера за кои работни места има търсене и от какви умения се нуждая, 

за да бъда нает на работа на тях 

• Мога да усъвършенствам цифровите си умения, като така ще бъда по-добре под-
готвен за живота и работата 

• Мога да участвам в обучителни курсове, когато ми е удобно

• Мога да получа признание за обучението, в което съм участвал, и да използвам 
по-добре новите си умения 

• Мога да получа финансиране, за да развивам умения, които ще ми помогнат 
да сменя професионалната си ориентация 

• Мога да науча добри практики от партньори в рамките на мрежите за кари-
ерно развитие

се призовава за колективни действия, 
които да мобилизират бизнеса, соци-
алните партньори и заинтересованите 
страни, които да поемат ангажимент за 
съвместна работа, по-специално в рам-
ките на промишлените екосистеми в ЕС

се определя ясна страте-
гия, която да гарантира, че 
уменията водят до създа-
ването на работни места

се помага на хората да развият 
своите умения през целия си живот 
в среда, в която ученето през целия 
живот се е превърнало в норма

се определят финансовите 
средства за насърчаване на 
инвестициите в умения се определят амбициозни цели за 

повишаване на квалификацията и за 
преквалифициране през следващите 
5 години;



Европейската програма за умения съдържа 12 действия: 

През идните пет години в Европа трябва да има:

6 Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход 
Разработване на набор от основни „зелени“ умения, на статистически мониторинг за „еко-
логизирането“ на работните места, засилване на цифровите умения чрез план за действие 
в областта на цифровото образование и обучителни курсове за въвеждане в ИКТ

1 Пакт за умения
Мобилизиране на всички партньори за осигуряването на повече и по-добри възможности 
за обучение и за отключването на публични и частни инвестиции в промишлените еко-
системи и екосистемите от умения.

4
Професионално образование и обучение (ПОО), ориентирано 
към бъдещето 
Възприемане на нов подход, който да модернизира професионалното образование и 
обучение, така че то да стане по-привлекателно за всички учащи, по-гъвкаво и по-адап-
тирано към цифровата ера и зеления преход. Научете повече за препоръката относно ПОО.

2
Укрепване на аналитичните данни за уменията 
За придобиването на умения за конкретно работно място се нуждаем от онлайн информа-
ция в реално време относно търсенето на умения, включително на регионално и секторно 
равнище чрез анализирането на големи масиви от данни за свободните работни места и 
широкото разпространение на този анализ.

5 Разгръщане на Инициативата за мрежи от европейски 
университети и повишаване на квалификацията на учените 
Изграждане на дългосрочни транснационални съюзи между висшите учебни заведения 
в цяла Европа и развитие на основен набор от умения за изследователите.

3
Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално 
равнище за повишаване на квалификацията 
Ще работим с държавите членки за изготвянето на модерни и всеобхватни национални 
стратегии за умения и ще обединим усилията си с националните публични служби по за-
етостта за тяхното изпълнение. Това може да бъде съчетано с по-стратегически подход 
към законната миграция с цел по-доброто привличане и задържане на таланти.
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https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22828&langId=bg
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11
Нова платформа Европас 
Платформата Европас е изцяло обновена. Тя предлага вече онлайн инструменти и насоки 
за съставянето на автобиография, подходящи предложения за работни места и обучения 
и информация на търсещите работа за тенденциите в сферата на уменията и е налична на 
29 езика. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВАТА ПЛАТФОРМА ЕВРОПАС! www.europa.eu/europass

12
Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането 
на инвестиции 
Възлов елемент от Програмата за умения е мобилизирането на бюджета на ЕС, който да 
стимулира държавите членки и частните участници да инвестират в умения. Ще работим за 
повишаване на прозрачността на инвестирането в умения и ще проучим и нови механизми 
за финансиране.

9 Инициатива относно индивидуалните сметки за обучение 
Ще проучим дали и как прехвърляемите права на обучение с проверено качество биха могли 
да допринесат за стимулиране на ученето през целия живот за всички.

8 Житейски умения 
Отвъд пазара на труда ще оказваме подкрепа за обучението на всички — младите и хо-
рата в напреднала възраст, по въпроси като медийна грамотност, гражданско съзнание и 
финансова, екологична и здравна култура.

7
Увеличаване на броя на завършилите висше образование 
в сферата на НТИМ, насърчаване на предприемаческите и 
общоприложимите умения
Насърчаваме младите хора, особено жените, да придобиват умения в сферата на науките, 
технологиите, инженерството и математиката. Освен това искаме да засилим подкрепата 
за предприемачите и придобиването на общоприложими умения, като сътрудничество и 
критично мислене.

10 Европейски подход към микроквалификациите 
Обучителните курсове стават все по-кратки и по-целенасочени и често се провеждат он-
лайн. Ще създадем европейски стандарти относно признаването на резултатите от такова 
обучение.

© Европейски съюз, 2020
Повторното използване на този документ е разрешено, при условие че се посочва неговият автор и се обозначат евентуалните промени в него (Creative Commons 
Attribution 4.0 International license). За използването или възпроизвеждането на елементи, които не са собственост на ЕС, може да е нужно да се поиска разрешение 
директно от носителите на права. Всички изображения © Европейски съюз, освен ако не е посочено друго. Икони © Flaticon — всички права запазени.

http://www.europa.eu/europass

