
 

AD\1139793BG.docx  PE610.824v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по култура и образование 
 

2017/2039(INI) 

23.11.2017 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по култура и образование 

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси 

относно изпълнението на инициативата за младежка заетост в държавите 

членки 

(2017/2039(INI)) 

Докладчик по становище: Момчил Неков 

  



 

PE610.824v02-00 2/7 AD\1139793BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1139793BG.docx 3/7 PE610.824v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 

социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. подчертава съществената роля на инициативата за младежка заетост (ИМЗ) за 

улесняване на прилагането на гаранцията за младежта (YG) и по този за справяне, 

в целия Съюз, с явлението младежка безработица, за която се съобщава, че 

възлиза на около два пъти средната стойност на общата безработица; във връзка с 

това приветства факта, че въпреки бавното приемане на ИМЗ, до октомври 2016 г. 

броят на безработните младежи се е понижил значително; 

2. припомня, че основната цел на инициативата за младежка заетост е тя да достигне 

до всички млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование 

или обучение (NEET), и поради това настоятелно призовава държавите членки да 

инвестират повече усилия в подобряването на мерките в образователните системи 

с цел гарантиране на защита за младите хора, които са изложени на риск, както и 

да идентифицират и да насочват своите усилия, чрез конкретни и ефективни 

мерки, към всички лица, които не участват в никаква форма на заетост, 

образование или обучение (NEET), особено към най-уязвимите млади хора, като 

например лицата с увреждания, като се вземат под внимание техните специфични 

потребности; призовава държавите членки да осигуряват специално разработени 

мерки за подкрепа, така че те да достигат до всички лица, които не участват в 

никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), с цел те да бъдат 

регистрирани; в допълнение към това, подчертава необходимостта от оценка на 

специфичните нужди и пречки за всяка целева група, за да бъдат приети 

специално разработени мерки; 

3. подчертава във връзка с това важната роля на младежките организации за 

достигане до най-уязвимите млади хора и тяхната способност да действат като 

посредници между младите хора и публичните служби по заетостта; 

4. отново подчертава необходимостта от стартиране на всеобхватни стратегии за 

комуникация, като например-кампании за повишаване на осведомеността чрез 

традиционни и съвременни медийни канали, като например чрез социалните 

мрежи; 

5. отбелязва със загриженост, че в последните доклади за оценка1 се посочва, че 

първият етап на изпълнение на ИМЗ показва тенденция за съсредоточаване 

предимно върху високо образовани NEET, а не върху лица, които са 

нискоквалифицирани, не упражняват трудова дейност и не са регистрирани в 

публичните служби по заетостта (бюрата по труда); отбелязва, че съгласно данни 

на Европейската сметна палата броят на безработните NEET лица е намалял, 

                                                 
1 Европейска сметна палата: Специален доклад № 5/207 относно прилагането на гаранцията за младежта 

и инициативата за младежка заетост; първи резултати от инициативата за младежка заетост — 

окончателен доклад; Европейска комисия: Инициатива за младежка заетост: Оценка на прилагането на 

европейско равнище, октомври 2016 г. Служба на ЕП за парламентарни изследвания, задълбочен анализ, 

Ян Тимовски, юни 2017 г. 
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докато броят на неактивните NEET лица е останал непроменен; по тази причина 

припомня необходимостта от сътрудничество с местните заинтересовани страни, 

като например младежките организации, НПО и социалните партньори с цел 

разработване на специфични ефективни мерки чрез по-добро насочване и 

достигане до неактивните NEET лица; 

6. във връзка с това подчертава значението на взаимодействията с Европейския 

социален фонд (ЕСФ) за предоставянето на следдипломни курсове за обучение на 

високо равнище, които ще дават възможност за ефективното изпълнение на ИМЗ 

във всички държави членки; 

7. подчертава трудностите при извършването на правилна оценка на резултатите от 

изпълнението на инициативата за младежка заетост с оглед на липсата на добре 

функциониращи системи за мониторинг и докладване и призовава държавите 

членки да полагат усилия за отстраняването на този пропуск чрез разработването 

на, наред с другото, конкретни последващи мерки с оглед на прилагането в по-

голяма степен на политики за младежта, които са основани на доказателства и са 

устойчиви; в този контекст насърчава държавите членки да работят в тясно 

сътрудничество с младежки организации и НПО на национално, регионално и 

местно равнище; 

8. призовава Комисията да определи и разпространи добри практики в 

наблюдението и докладването, основани на нейния общ преглед на 

съществуващите системи в държавите членки; 

9. призовава държавите членки да установят цялостен обзор на разходите по 

прилагане на гаранцията за младежта (YG), за да се осигури подходящо 

финансиране и по-добро постигане на целите на схемата; 

10. призовава държавите членки да създадат ефективни и лесно достъпни звена за 

„обслужване на едно гише“ с цел предоставяне на висококачествени услуги и 

даване на насоки на младите хора на едно място; отново заявява необходимостта 

всички мерки и инструменти да бъдат направени достъпни за всички чрез всички 

възможни средства за комуникация; 

11. призовава държавите членки да гарантират, че тяхното законодателство дава 

възможност на всички млади хора в рамките на определената възрастова група да 

се регистрират и да участват ефективно в ИМЗ1; 

12. припомня значението на подобряването на качеството на предложенията; освен 

това подчертава необходимостта да се обръща внимание на качеството по 

отношение на наставничеството и професионалните напътствия, качеството и 

адекватността на фактическото индивидуално обучение, стаж или работа, както и 

качеството на резултатите съгласно фиксираните цели; подчертава в това 

отношение необходимостта да се гарантира прилагането на вече съществуващите 

рамки за качеството, например Европейската рамка за качество, по линия на ИМЗ; 

                                                 
1 Законодателната рамка на някои държави счита, че някои млади хора, особено тези с тежки 

увреждания, „са неработоспособни“. Те не могат да се регистрират в публичните служби по заетостта и 

следователно не могат да участват в ИМЗ. 
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счита, че младите хора следва също да участват в контрола на качеството на 

предложенията; припомня необходимостта от разширяване на обхвата на 

допустимата възрастова граница от 25 г. на 29 г., за да бъде отразен по-добре 

фактът, че много млади дипломирани висшисти и множество лица, навлизащи на 

пазара на труда, са на възраст между 25 и 29 години; 

13. подчертава, че е от съществено значение да бъдат въведени по-добри механизми, 

с които да се гарантира, че младите хора получават предложения с високо 

качество; обръща внимание на липсата на регулиране на предложенията за 

стажове на свободния пазар, що се отнася до прозрачността на назначаването, 

продължителността и признаването, и посочва, че само няколко държави членки 

са създали минимални критерии за качество, включително за целите на 

наблюдението на гаранцията за младежта (YG) и на инициативата за младежка 

заетост (ИМЗ); 

14. подчертава необходимостта от удължаване на срока на ИМЗ след 2020 г. и от 

осигуряване на подходящо и устойчиво финансиране за следващата МФР, като се 

отчитат реалните потребности и необходимите средства за постигане на целите на 

инициативата са постигнати, с цел постигане на устойчиви резултати; 

15. подчертава също така необходимостта да се гарантира достатъчно финансиране 

на Европейския социален фонд (ЕСФ) в рамките на следващата МФР. 
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