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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по регионално 

развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. припомня, че за да допринесе ефикасно за борбата с високите равнища на младежка 

безработица, политиката на сближаване на ЕС трябва да бъде изцяло приведена в 

съответствие със стратегия Европа 2020 и по-конкретно с водещите цели за 

образование и намаляване на равнищата на отпадане от училище под 10 %, както и 

увеличаване на дела на младите хора, завършили трета степен на образование, 

разполагащи с диплома или равностойна квалификация за професионално обучение 

до поне 40 %, и със среден показател от поне 15 % на възрастни, участващи в 

програми за учене през целия живот и не по-малко от 95 % от децата да бъдат 

обхванати от образование в ранна детска възраст, като се признае удостоверяването 

на умения и придобит опит; 

2. отбелязва, че за да бъдат постигнати целите, заложени в стратегията Европа 2020, в 

частност целите за образование и за намаляване на равнищата за отпадане от 

училищата, следва да се подобрят достъпът до образователна инфраструктура и 

качеството на социално-културните услуги в регионите на ЕС, по-конкретно тези в 

икономически застой; припомня значението на образованието за постигането на по-

висока степен на социално и регионално сближаване, както и за укрепването на 

демократичното съзнание и участие сред младите хора; 

3. подчертава фактът, че 12 % от населението на възраст между 18 и 24 години отпадат 

ранно от училище;  призовава ЕС да определи основните фактори, водещи до ранно 

отпадане от училище и да наблюдава характеристиките на явлението на национално, 

регионално и местно равнище, което да послужи за основа на целенасочени и 

ефективни политики, основани на доказателства; счита, че политиките за намаляване 

на ранното отпадане от училище трябва да бъдат насочени към редица фактори, в 

това число образователни и социални предизвикателства, които евентуално могат да 

водят до подобно явление; 

4. изтъква, че без ефективно сътрудничество между образователните институции и 

участниците в пазара на труда ще бъде невъзможно да се преодолее високото 

равнище на безработица сред младите хора, притежаващи диплома в ЕС; подчертава 

по-конкретно, че чрез преподаване на познания и опит, необходими за пазара на 

труда, младежката заетост беше повишена и социалните различия намалени; 

5. изразява съжаление по повод факта, че за образованието понастоящем се предоставят 

недостатъчни средства и подчертава необходимостта от повече инвестиции в 

модернизирането на образователните системи в областта на  професионалното 

обучение и формалното и неформалното образование;  припомня, че това се отнася 

също до ремонтирането на училищните сгради и предоставянето на нови технологии 

за образование и изследвания (достъп до бази данни, обучение по информационни 

технологии, онлайн учене);  
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6. подчертава значението на засилване на връзките между образование, изследване и 

бизнес на регионално, местно, национално и наднационално равнище; призовава 

държавите членки да предприемат възможно най-бързо действия по свързаните с 

образованието специфични за всяка държава препоръки на Европейския семестър и 

другите препоръки на Комисията;  

7. подчертава значението на ученето през целия живот и на подобряването на условията 

за обучение и труд за изследователите и преподавателите с цел да се привлече и да се 

задържи квалифициран преподавателски персонал, което представлява ключов 

фактор за икономическия растеж; подчертава, че е изключително важно младите хора 

да придобиват цифрови умения, както и преподавателите да бъдат обучени в тази 

област, тъй като значението на тези умения става все по-важно за европейския пазар 

на труда; 

8. подчертава, че потребностите на пазара на труда се променят бързо и младите хора са 

изправени пред нарастващи трудности при прехода си от образование към работа и 

по тази причина обикновено са по-уязвими по отношение на безработицата; 

припомня значението на инвестирането в човешкия капитал и хората, и най-вече в 

младите хора в Европа, за да се повиши пригодността им за заетост и възможностите 

им за придобиване на професионални квалификации; призовава за подобряване на 

действащата Панорама на уменията в ЕС, която идентифицира търсенето на работни 

места и умения и в зависимост от това да променят системите на образование и 

обучение на държавите членки, така че хората да разполагат с точните умения за 

точното работно място; 

9. подчертава необходимостта от насърчаването на партньорства между света на 

образованието и политиките за заетост чрез включването на всички заинтересовани 

лица, включително социалните партньори, факторите, вземащи решения, 

осигуряващите обучение и работодателите; 

10. приветства Инициативата за младежка заетост, създадена с цел да засили схемата 

„Гаранция за младежта“ най-вече в региони, където младежката безработица 

надвишава 25 % и подчертава, че тя представлява ефективно средство за намаляване 

на младежката безработица и ще послужи за основна структурна реформа в 

средносрочен и дългосрочен план; призовава държавите членки да установят 

стабилно сътрудничество със заинтересованите лица, най-вече с работодателите и 

МСП, и да използват пълноценно Европейския социален фонд, Инициативата за 

младежка заетост и другите структурни фондове при прилагането на схемата и при 

създаването на инфраструктура;  

11. призовава Комисията да помогне за гарантирането на ефикасното прилагане на 

схемата „Гаранция за младежта“ чрез обмен на примери за добри практики; 

подчертава, че срокът за бюджетните средства за схемата „Гаранция за младежта“ в 

рамките на Инициативата за младежка заетост изтича на 31 декември 2015 г.; 

призовава Комисията да предприеме необходимите действия, за да гарантира 

продължаването на програмата; 

12. подчертава необходимостта от развиване на предприемачески умения в рамките на 

схемите „Гаранция за младежта“;  все пак счита, че са необходими ранна намеса и 
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предприемане на действия, а в много случаи – реформи, като подобряване на 

системите за професионално обучение и образование, както и обмен на най-добри 

практики, свързани с двойната образователна система биха могли да допринесат за 

структурни изменения на пазара на труда и да доведат до по-високи равнища на 

заетост; 

13. приветства новия Европейския фонд за стратегически инвестиции; изразява надежда 

образованието и обучението да се считат за стратегически инвестиции и 

следователно са част от едно от приоритетните действия; 

14. настоятелно призовава Комисията да признае изцяло потенциала на културата да 

допринася за устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособността на 

регионите, и за подобряването на социалното сближаване; подчертава по-конкретно 

ролята на секторите на културата и творчеството и на цифровизацията на културното 

наследство като стратегически двигатели за икономическо възстановяване и растеж в 

ЕС и за регионалното развитие, като се има предвид, че понастоящем те осигуряват – 

пряко или косвено – повече от 7 милиона работни места; 

15. подчертава значението на сектора на културата за борбата срещу младежката 

безработица, тъй като секторите на културата и творчеството са много привлекателни 

за младите хора и им предлагат повече възможности за заетост;  припомня ролята, 

която културата играе за създаването на повече и по-качествени работни места чрез 

образование, развитие на уменията, обучение и самостоятелно учене,  предлага 

инструментите на пряката политика на сближаване като средство за подобряване и 

увеличаване на броя на работните места в секторите на културата и творчеството; 

16. призовава Комисията да оцени обхвата на използването на средства по Европейския 

фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд за насърчаване на 

културни дейности в държавите членки и по-конкретно за насърчаване на сектора на 

творчеството; изисква от Комисията да представи на Парламента доклад относно 

резултатите от оценката най-късно до представянето на средносрочния доклад 

относно програмата „Творческа Европа“, тоест до 31 декември 2017 г.; 

17. припомня, че културата и материалното и нематериалното културно наследство са 

ключови елементи за устойчиво възстановяване на градските и селските райони и за 

привлекателността на градовете и регионите, както и за икономическото развитие 

посредством културния туризъм и МСП в сферата на културата; призовава за 

създаването на регионални културни центрове, в които градовете и регионите да 

могат да работят съвместно за насърчаването и запазването на тяхното културно 

наследство и за превръщането им в икономически актив; 

18. призовава Комисията да се ангажира да предприеме всички необходими стъпки, за да 

осигури ефективна защита на материалните и нематериалните стоки, които изграждат 

културното наследство на Европа и са от основно значение за укрепването на 

културното и социално-икономическото развитие, което води до и насърчава обща 

европейска идентичност и културно отличаване на европейските страни, региони и 

градове; призовава градовете и регионите на ЕС да използват за тази цел 

инструментите на политиката на сближаване; 
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19. отбелязва, че таванът от 5 милиона евро (или 10 милиона евро от общите разходи за 

обекти от списъка на ЮНЕСКО), приет от Комисията въз основа на общите разходи 

по проекта е изключително рестриктивен и ще доведе до намаляване на подкрепата за 

културното наследство, не на последно място поради факта, че не съдържа 

разпоредби относно приспадане на бюрократичните и административните разходи и 

на неснижаемите по размер разходи (напр. ДДС), и поради факта, че ограничава 

обхвата за публично-частни партньорства и инвестиции в културата, която е от 

ключово значение за социалното и икономическото развитие на ЕС; 

20. подчертава, че липсва правно основание в правото на ЕС за този подход и призовава 

във връзка с това Комисията да преразгледа решението и да изясни в тематичните 

насоки, тълкуването на член 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 (ЕВРР) по 

отношение на инвестиции за развиване на вътрешния потенциал посредством 

инвестиции в дълготрайни материални активи за оборудване и маломащабна 

инфраструктура, включително маломащабна инфраструктура за културен и устойчив 

туризъм; 

21. призовава държавите членки да отделят по-голям дял от бюджетите си и от 

фондовете за регионално развитие за култура и културно наследство, чрез които 

регионите да станат привлекателни, да се развият ефективно и да разгърнат, и 

използват потенциала си; 

22. подчертава значението на опростяването и препоръчва Комисията и държавите 

членки да продължат усилията си за опростяване на прилагането на политиката за 

сближаване, за да подобрят фокусирането върху резултатите от политика и 

намаляването на бюрокрацията на всички равнища; изтъква значението на форумите 

за обмен на най-добри практики в различните области на прилагане на политиката. 
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