
 

AD\1082926BG.doc  PE569.480v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Eвропейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по заетост и социални въпроси 
 

2015/2257(INI) 

13.1.2016 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по заетост и социални въпроси 

на вниманието на комисията по култура и образование 

относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при 

професионалното образование и обучение – подход за учене през целия 

живот 

(2015/2257(INI)) 

Докладчик по становище (*): Енрике Калвет Чамбон 

 

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността 



 

PE569.480v02-00 2/11 AD\1082926BG.doc 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1082926BG.doc 3/11 PE569.480v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 

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

предложения: 

А. като има предвид, че според данни на Евростат безработицата продължава да е 

10,2% през 2014 г. въпреки бавното възстановяване; като има предвид, че в целия 

ЕС понастоящем младежката безработица възлиза на 22,1%, като работят само 51% 

от работниците от възрастовата група между 55 и 64 г., а неравенството между 

половете в равнището на заетост сред по-възрастните работници достига 13,6 

процентни пункта; 

Б. като има предвид, че несъответствията на пазара на труда продължават, както е 

видно от високия процент свободни работни места в Есенната икономическа 

прогноза на Комисията за 2015 г.; 

1. изтъква, че програмата „Еразъм“ и останалите програми за мобилност в областта на 

образованието и обучението допринасят за европейската интеграция, укрепват 

идеята за гражданство, улесняват личностното развитие и критичното мислене на 

обучаващите се и подобряват изучаването на нови езици; подчертава, че тези 

програми оказват непряко въздействие върху заетостта, и счита, че програмата 

„Еразъм +“ не следва да намалява тези постижения, а напротив, да увеличи мащаба 

им, по-специално чрез подготовка на младите хора за заетост; 

2. подчертава, че броят на периодите на обучение, завършени в чужбина по схемата на 

програмата „Еразъм“ стабилно нараства от 2008 г. насам въпреки икономическата, 

финансовата и социалната криза; насочва вниманието към факта, че в същото време 

броят на стажовете в чужбина се е увеличил експоненциално; заключава, че 

стажовете очевидно се възприемат от младите хора като отлична възможност за 

повишаване на тяхната пригодност за заетост; препоръчва на Комисията, на 

националните агенции, на организаторите и на институциите да обърнат внимание 

на тази тенденция1; 

3. изтъква, че професиите, свързани с професионалното образование и обучение 

(ПОО) притежават необходимата гъвкавост, за да бъдат извършвани навсякъде, и че 

следователно мобилността в контекста на ПОО е един от важните инструменти в 

борбата с безработицата, тъй като повишава пригодността за заетост, намалява 

недостига на умения и улеснява съответствието между работните места и 

необходимите умения, особено за младите хора, тъй като им предоставя уменията и 

уникалния опит, от които се нуждаят, за да бъдат конкурентоспособни на 

съвременните пазари на труда в ЕС; счита, че програмата „Еразъм +“ води до 

развитие на специфични професионални умения и трансверсални и преносими 

                                                 
1 Виж: проучването „Student and staff mobility in times of crisis“ (Мобилността на студенти и персонал във 

времена на криза) на Германската служба за академичен обмен (DAAD), декември 2014 г., финансирано 

от Комисията. 
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умения като предприемачество, както и до разширяване на възможностите за 

участие на производствения сектор и по този начин представлява ефективен 

инструмент за пазара на труда; насърчава държавите членки да популяризират 

цялата съвкупност от възможности, предлагани от новата програма „Еразъм+“, 

която осигурява на младежите не само възможности за образование, но и за трудови 

стажове и работа в чужбина; 

4. настоятелно призовава за популяризиране и оползотворяване на двойните системи 

за образование и обучение, както и за засилване на професионалното обучение, 

предназначено както за търсещите работа, така и за работещите, като се обърне 

особено внимание на нискоквалифицираните групи; 

5. счита, че програмите за мобилност следва да служат предимно като средство за 

обогатяване на курса на обучение на съответното лице, когато специфични 

образователни възможности липсват в неговата национална институция или в 

държавата по произход; поради това счита, че добавената стойност на подобен опит 

следва да бъде важен фактор при избора на приемаща институция, като участниците 

в програмите за мобилност трябва да бъдат съветвани и насочвани от тяхната 

изпращаща институция по отношение на избора на образователни възможности или 

професионален опит; счита, че впоследствие също е необходима проверка на 

пригодността на програмите за мобилност; 

6. призовава за по-добро популяризиране на програмите за мобилност за напредналите 

нива на висшето образование, за да се постигнат целите за интернационализация на 

европейските университети и изследователски центрове; 

7. изразява загриженост, че младите хора гледат на програмата „Еразъм+“ най-вече 

като на програма за студенти от висшето образование; поради това препоръчва да се 

отдаде по-голямо значение на повишаването на профила на европейско, национално 

и регионално равнище на различните области и на подпрограмите, свързани с всяка 

от тях, включително училищната степен на образование („Коменски“), висшето 

образование („Еразъм“), международното висше образование („Еразмус Мундус“), 

професионалното образование и обучение („Леонардо да Винчи“) и образованието 

за възрастни („Грюндвиг“), както и за младежта („Младежта в действие“) и спорта; 

8. призовава Комисията, държавите членки и главните заинтересовани страни да 

повишават видимостта на програмите за ПОО с цел премахване на културните 

бариери и преодоляване на липсата на мотивация, липсата на проактивна 

предразположеност и липсата на езикови умения, по-специално в районите, които 

са най-силно засегнати от безработицата сред младите хора; счита, че трябва да се 

гарантира, че тези програми са достъпни за всички граждани без дискриминация; 

призовава за насочване на програмите към групите, изложени на риск от 

безработица, като например хората с увреждания; призовава предоставянето на 

достъп до ПОО и квалификация да се улесни чрез насърчаване на адаптивността на 

стажовете и приспособимостта на договореностите, както и чрез възможности за 

обучение за групите с недостатъчни основни умения и работниците с ниска или 

средна квалификация; припомня, че при достъпа до такъв опит трябва да бъде взет 

под внимание балансът между половете, в контекста на ефективно популяризиране 

на програмите за мобилност в областта на ПОО сред жените; в тази връзка счита, че 
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следва да се определят амбициозни цели и да се проследява постигнатия напредък; 

9. подчертава неравнопоставеността между половете в образованието, уменията и 

заетостта в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката 

(НТИМ) в целия ЕС и призовава Комисията и държавите членки да се ангажират 

изцяло с програмата „Еразъм+“ и да използват този механизъм като важна 

възможност за развитие на умения в областта на НТИМ за жените с цел 

увеличаване на способността им да се впуснат в професионално развитие в тези 

области и с това да се намали съществуващият недостиг на умения в тях; 

10. припомня, че хората с увреждания имат специални изисквания и съответно се 

нуждаят от подходяща подкрепа, за да получат достъп до програмите за стипендии 

по „Еразъм+“; поради това призовава Комисията да въведе допълнителни мерки за 

осигуряване на безпрепятствен и недискриминационен достъп за хора с увреждания 

до всички програми за отпускане на стипендии в рамките на „Еразъм+“; 

11. призовава държавите членки да предоставят подходящо обучение и да осигурят 

непрекъснато професионално развитие на учители и обучаващи ръководители в 

областта на ПОО, с цел да им се помогне да използват най-подходящите методи на 

преподаване, основани на практиката и реалния житейски опит; 

12. насърчава Комисията и държавите членки да предоставят достатъчно финансови 

ресурси в подкрепа на програмите за мобилност, като отчитат потенциалните 

финансови пречки; счита, че следва да бъде обмислена подобрена видимост относно 

начина, по който дружествата допълват разпределените надбавки, или възможност 

за предоставяне на други видове помощ; счита, че трябва да се гарантира взаимно 

допълване между Европейския социален фонд и „Еразъм+“ и това допълване да се 

наблюдава с оглед на успешните резултати; насърчава въвеждането на минимално 

равнище на надбавки, коригирано в съответствие с промените в условията на живот, 

цените и разходите между държавите членки; подкрепя идеята, че държавите 

членки следва да въведат мерки, за да дадат възможност за необходима и полезна 

подкрепа при необходимост, например за настаняване и транспорт, като обръщат 

специално внимание на потребностите на малолетните и непълнолетните лица, 

както и за подготовка на студентите преди международния им опит, например чрез 

професионално ориентиране, преподаване на езици и комуникация между 

културите; 

13. посочва множеството несгоди, които все още се понасят от тези, които се 

възползват от правото си на мобилност, по отношение на социалното осигуряване и 

признаването на компетенции, и подчертава, че мобилността в рамките на 

програмата „Еразъм+“ трябва да се стреми към преодоляване на тези проблеми; 

14. призовава въпросите, свързани с Европейската доброволческа служба (ЕДС) по 

отношение на застраховането на участниците, одобрението, управлението на базите 

данни и подкрепата за доброволците, да бъдат разгледани по целенасочен начин, 

така че да се предотврати спад в участието; 

15. отбелязва, че продължава да липсва информация относно споразуменията за 

признаване, което означава, че те са далеч от потребителя и са трудни за използване 

или разбиране; 
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16. подчертава значението на едно общо европейско пространство за образование, 

основано на съществен елемент на мобилност – включваща не само висшето 

образование, но и ПОО – което ще допринесе за създаването и развитието на по-

силна европейска идентичност и по-силно изразено гражданство; 

17. припомня, че благодарение на Европейската квалификационна рамка бяха 

постигнати значителни подобрения по отношение на признаването на дипломите, 

кредитите, удостоверенията за професионална квалификация, акредитациите на 

компетенции и придобития в рамките на ПОО опит; призовава за установяване на 

конкретни цели, сред които въвеждането на напълно функционираща система за 

трансфер на кредити и признаване, основана на Европейската система за кредити в 

професионалното образование и обучение (ECVET); насърчава разработването на 

съвместни квалификации за ПОО, която да гарантира международно признаване на 

квалификациите; 

18. застъпва се за изготвяне на Зелена книга в областта на професионалното 

образование, обучение и мобилност и за признаването на умения и компетентности 

в Европа, която да се изготви в тясно сътрудничество с всички основни 

заинтересовани страни; припомня, че настоящите препоръки по отношение на ПОО 

трябва да се изпълнят изцяло; посочва, че липсата на признаване на умения оказва 

отрицателно въздействие върху целта за равнището на заетост на стратегията 

„Европа 2020“ и пречи на свободата на движение, залегнала в Договорите; 

19. подчертава голямото значение на признаването във всички държави членки на 

постиженията и на придобитите умения и компетенции на учащите се; счита, че 

програмите за мобилност на ЕС имат пряко въздействие върху неформалното и 

самостоятелното учене на бенефициентите, което в крайна сметка подобрява 

тяхната пригодност за заетост и способността им за адаптация към пазара на труда; 

призовава Комисията и държавите членки да положат повече усилия за гарантиране 

на признаването на самостоятелното и неформалното учене чрез процедури за 

потвърждаване на уменията; 

20. изразява съжаление относно факта, че неформалното учене загуби видимост и дял 

от бюджета в настоящата програма „Еразъм+“; подчертава значението на 

неформалното учене на европейско равнище, особено чрез работата на младежи и 

доброволческата дейност на хора в напреднала възраст; призовава неформалното и 

самостоятелното учене да получат ясно и видно място в програмата „Еразъм+“; 

освен това счита, че следва да съществува възможност за подаване на заявления по 

отношение на широкомащабни проекти в сферата на образованието за възрастни, 

които да се ръководят от същите принципи като секторните алианси на уменията 

или алиансите на знанието; 

21. призовава Комисията и държавите членки да положат всички възможни усилия с 

оглед постигане на целите на Европейската стратегия за образование и обучение до 

2020 г.; счита, че мобилността трябва да взема предвид аспекта на продължаващото 

професионално образование и обучение (ППОО), тъй като то е от основно значение 

за подобряването и актуализирането на уменията и експертния опит; подчертава, че 

ученето през целия живот и професионалното образование и обучение са ключ към 

постигането на по-добри перспективи за заетост на дългосрочно безработните лица; 
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22. призовава държавите членки да подобрят прилагането на програмите за мобилност 

в областта на ПОО и да премахнат оставащите пречки, и, като работят заедно с 

Комисията и националните и европейските изпълнителни агенции, както и с 

основните заинтересовани страни, да продължат своето сътрудничество, насочено 

към подобряването на програмите за мобилност в областта на ПОО; счита, че това 

сътрудничество следва да доведе до преразглеждане на изискванията, с цел да се 

гарантира тяхната приложимост по отношение на продължителността, 

съдържанието, компетенциите и резултатите от ученето, като съчетава мобилност 

както в центрове за обучение така и на работното място и дава приоритет на по-

дълги периоди на опит (напр. за шест месеца) пред по-краткосрочните им 

еквиваленти; 

23. призовава Комисията и държавите членки да подобрят качеството и предлагането 

на професионалните стажове, така че на всеки ученик, записан в системата на ПОО, 

да е гарантирано място за чиракуване, като по този начин се осигурява качество на 

професионалното образование и обучение, което всъщност подобрява резултатите 

на пазара на труда и предоставя на младите хора умения и компетенции за цял 

живот; 

24. призовава Комисията да представи, а държавите членки – да подкрепят 

предложение за схема за професионални стажове в ЕС, което да гарантира набор от 

права за чиракуващите и учащите се в областта на ПОО; подчертава положителната 

роля, която могат да играят хората в „напреднала възраст“ в областта на 

образованието и обучението на младите хора, с цел да се увеличи максимално 

обменът между поколенията чрез стажове и наставничество, както и да се улесни 

основаното на опит учене в екипи, включващи различни поколения; насърчава 

Комисията и държавите членки да приемат конкретни мерки, за да се гарантира, че 

чиракуването и стажовете по програма „Еразъм+“ не се използват неправомерно 

като се превръщат в инструмент за намаляване на трудовите разходи; 

25. препоръчва всички главни заинтересовани страни да работят по съвместни 

стратегии, насочени към подобряване на връщането или мобилността на стажанти в 

професионално образование и чираци в други части на Европа, като същевременно 

се зачитат предпочитанията им, като целта е да се канализират придобитите в 

чужбина знания и опит, с цел подобряване на дисбалансите и засилване на 

сближаването в техните собствени „бедни на умения“ области на произход или 

другаде в Европа; 

26. подчертава спешната необходимост да се проведат консултации с частния и с 

публичния сектор на промишлеността и на услугите, включително с 

производствения сектор (особено с МСП и с микропредприятията), и/или те да 

бъдат включени в разработването, изготвянето, изпълнението и подкрепата на 

качествени програми за мобилност в областта на ПОО; счита, че програмата за 

подбор следва да взема предвид възможностите за работа в приемащите 

предприятия и организации; счита, че едно гъвкаво и конструктивно партньорство 

между всички заинтересовани страни, основано на диалог, сътрудничество и най-

добри практики, ще гарантира успеха и добавената стойност на ПОО; счита, че 

също е необходим обмен на знания и добри практики между центровете за обучение 

и дружествата; призовава Комисията да следи развитието на търсенето и 
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предлагането на пазара на труда в рамките на ЕС, както и на географската и 

професионалната мобилност с цел постигане на съответствие с нуждите на пазара 

на труда; счита, че това би довело до намаляване на разликата между, от една 

страна, предлагането на обучение и това, което действително очаква младите хора в 

бизнес средата, и, от друга страна, нуждите на пазара в секторите на добавена 

стойност (напр. в областта на цифровите технологии и зелената икономика, 

енергетиката, отбраната, сектора на социалните грижи и възстановяването на 

сгради); 

27. отбелязва, че в настоящата икономическа среда, характеризираща се с висока 

младежка безработица и липса на равновесие между търсенето и предлагането по 

отношение на уменията, програмите за мобилност в областта на образованието и 

професионалното обучение трябва да се пригодят още повече към конкретните 

изисквания на пазара на труда; 

28. отбелязва, че в прехода към по-цифровизирана икономика се извършва 

предефиниране на работните места и уменията; поради това призовава държавите 

членки и Комисията да работят в сътрудничество с частния сектор с цел 

разработване на стратегии относно уменията и програми за ПОО, насочени към 

преквалификацията на работници; 

29. подчертава добрите резултати на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ 

както и ролята на ПОО за насърчаването на предприемачески дух сред младите 

европейци; затова изразява надежда, че ще се увеличат инициативите на ЕС в 

подкрепа на предприемачеството сред младите хора и на създаването на иновативни 

стартиращи предприятия; 

30. подкрепя програмата на Комисията „Еразъм за млади предприемачи“, която 

предлага на бъдещите предприемачи възможност да се учат от опитни 

предприемачи, които ръководят малки предприятия в държавите, участващи в 

програмата; подчертава, че при такъв обмен всички страни печелят, тъй като новите 

предприемачи имат възможност да придобият умения, необходими за доброто 

управление на едно предприятие, а същевременно опитните предприемачи могат да 

се възползват от нов поглед върху предприятието им, да развият професионалната 

си мрежа и да навлязат на нови пазари; 

31. приветства инструментите, разработени от Комисията, като например Европейската 

квалификационна рамка (ЕКР), Europass, Eures и Платформата за възможностите за 

обучение в европейското пространство (Ploteus), които предоставят информация за 

възможностите за ПОО и мобилност, но изразява съжаление поради факта, че тези 

инструменти не се познават или използват достатъчно; призовава Комисията, 

държавите членки и публичните органи по заетостта да популяризират и повишават 

осведомеността за „Еразъм+“ и други инструменти, насочени към насърчаване на 

мобилността в областта на ПОО, по-специално сред малките и средните 

предприятия; счита, че увеличаването в максимална степен на ефективността на 

тези инструменти ще позволи на повече хора да се възползват от тези възможности, 

за да може целта за мобилност да бъде постигната; счита, че консултациите с 

производствения сектор и/или неговото участие в разработването и актуализирането 

на тези инструменти биха довели до създаване на добавена стойност и биха 
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улеснили посрещането на потребностите на пазара на труда; отбелязва, че са 

необходими по-големи усилия от страна на Комисията, за да се намали 

административното бреме както за кандидатите така и за приемащите дружества и 

институции, и подчертава, че по-голямата прозрачност, опростеност и яснота при 

изпълнението на програмите ще спомогне за решаването на свързаните с 

плащанията проблеми в миналото; призовава отговорните органи да разследват и 

отстранят всички слабости в това отношение, по целесъобразност и възможно най-

бързо; 

32. приветства подобрените условия за достъп до свързани с програмата документи на 

всички официални езици на ЕС; отбелязва, че качеството на превода следва да се 

подобри, за да се избягнат неясноти и погрешно разбиране от страна за 

участниците; 

33. счита, че мобилността в областта на ПОО насърчава професионалната, а не само 

академичната мобилност; призовава Комисията да насърчава тази професионална 

мобилност чрез механизми за професионално приспособяване и езикова помощ, 

така че да се гарантира, че опитът в други страни е успешен и добре организиран; 

набляга на факта, че доброто владеене на чужди езици е от съществено значение в 

професионалния живот, и приветства факта, че чуждоезиковите умения на 

участниците в проектите по програма „Еразъм+“ ще бъдат подобрени посредством 

стандартизирани онлайн езикови тестове и езикови курсове (например чрез OLS – 

портала на „Еразъм+“ за езикова подкрепа онлайн); 

34. подчертава факта, че съществуват 20 трансгранични партньорства в рамките на 

EURES, които в граничните региони подпомагат близо 600 000 работници, които 

живеят в родните си страни и работят в друга държава, и че тези партньорства 

помагат на тези работници да се справят с административните, правните и 

организационните въпроси, които засягат трансграничното търсене и наемане на 

работа; подчертава важността на тези партньорства за насърчаване на мобилността 

в трансграничните региони; насърчава държавите членки да подкрепят тези 

партньорства и да ги популяризират по-активно, по-специално сред младежите; 

35. оценява положително стартирането на пилотните проекти, както и наскоро 

одобрената „Европейска рамка за мобилност на обучаващите се работници“, като 

отправна точка за подобряване на програмата „Еразъм+“, с цел да се даде 

възможност за по-голяма и по-качествена дългосрочна мобилност в областта на 

ПОО; препоръчва създаването на рамка за дългосрочни инициативи вместо 

самостоятелни, концентрирани върху конкретни проекти действия с цел създаване 

на постоянна и устойчива система, която да функционира пълноценно, да е 

предвидима и да насърчава свободното движение на умения в цяла Европа; 

36. отбелязва, че „Европейската рамка за мобилност на обучаващите се работници“ би 

могла да действа като специфична „автомагистрала“ за намаляване на 

безработицата сред младежите чрез улесняване на прехода от образование и 

обучение към пазара на труда и призовава за създаване на по-добри възможности за 

учащите се в областта на ПОО да провеждат трудови стажове в съседните държави, 

например чрез финансиране на разходите за пътуване на учащи, които продължават 

да живеят в държавата си на произход; 
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37. подчертава значението на Гаранцията за младежта и на Инициативата за младежка 

заетост в подкрепа на чиракуването, стажовете, ПОО, назначаването на работа и 

водещото до квалификация по-нататъшно образование; призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че към тези програми се разпределя подходящо 

финансиране за целия програмен период 2014 – 2020 г.; 

38. отбелязва факта, че европейските средства, предназначени за „Еразъм+“ и 

програмите за ПОО, не са пропорционални на броя или на потребностите на 

потенциалните бенефициенти на мобилността, предлагана от тези схеми, и във 

връзка с това приканва държавите членки да насърчават двустранни споразумения, 

които да допълват действията по „Еразъм+“ и европейските програми за ПОО, така 

че да се повиши мобилността на младите европейци; 

39. призовава за преглед/преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР), 

въз основа на критерии, включващи предварителна оценка на ефективността на 

мерките за борба с безработицата, и да бъде намалено финансирането за по-слабо 

ефективните действия; счита, че подобен подход е от особено значение в белязани 

от неприемливи неравенства времена на криза като настоящия момент; 

40. призовава Комисията да осигури актуални статистически данни и да извърши 

оценки и/или проучвания относно „Еразъм+“ и други програми за мобилност в 

областта на ПОО, когато това е осъществимо, с цел измерване на тяхното 

въздействие за постигането на съответствие между трудовия опит и работните места 

от гледна точка на процента на наемане на работа, а също и да проучи защо някои 

държави членки генерират повече заявления за работа и учене в областта на ПОО в 

чужбина и да изготви план за тяхното по-голямо участие; счита, че получените 

статистически данни и оценки следва да бъдат включени и да бъдат взети предвид 

при изготвянето на междинния преглед на програма „Еразъм+“. 
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