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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: 

1. отбелязва въздействието на втория цикъл от Стратегията за младежта (2013–2015 

г.), за да се подчертае значението на приспособим подход към политиката за 

младежта с участие на различни сектори и на много равнища; оценява 

структурирания диалог с младежките организации в тази връзка; призовава 

Комисията и държавите членки да подобрят достъпа на младите хора до 

висококачествено образование, обучение и трудова заетост; припомня за осемте 

области на действие, които Стратегията за младежта насърчава; 

2. подчертава значението на Стратегията за младежта, имайки предвид тревожно 

високата безработица сред младите хора в ЕС, високия процент и големите 

различия в процента на NEET (млади хора, които не участват в никаква форма на 

заетост, образование или обучение) и предизвикателствата, свързани с бедността и 

социалното изключване сред младежта; подчертава, че следващият цикъл (2016—

2018 г.) следва да допринесе за постигането на двете цели на Стратегията за 

младежта, чрез идентифициране на и справяне с причините за младежката 

безработица, като ранното напускане на училище, чрез насърчаване на 

предприемачеството сред младите хора, чрез инвестиране в образование, стажове, 

чиракуване и професионално обучение в уменията, които отразяват възможностите, 

потребностите и развитието на пазара на труда, и чрез улесняване на прехода към 

пазара на труда по отношение на мерки за осигуряване на по-добра координация на 

образователни програми, както и политиката на заетостта и изискванията на пазара 

на труда; припомня, че участниците в пазара на труда трябва да бъдат подпомагани 

при прилагането на гаранцията за младежта с цел да се гарантира включването на 

младите хора най-късно четири месеца след напускане на училище в някаква форма 

на заетост, училищно образование или професионална 

квалификация/преквалификация; 

3. призовава Европейската комисия и държавите членки да прилагат експанзивни 

икономически политики с по-големи възможности за гъвкавост на публичните 

инвестиции за образование, обучение и качествени стажове; 

4. подчертава, че ефективното прилагане на Стратегията за младежта следва да бъде 

тясно свързано с постигането на водещите цели на стратегията „Европа 2020“, по-

конкретно като се постигне трудова заетост на 75% от населението на възраст 

между 20 и 64 години и възможно най-голям брой младежи да бъдат изведени от 

бедността и социалното изключване; отбелязва, че въпреки че е налице спад в някои 

държави членки от 2013 г. насам, все още е налице реална загриженост, че 

младежката безработица продължава да бъде почти двойно по-голяма от общата 

безработица, като около 8 милиона млади европейци все още са безработни; 

следователно подчертава значението на преодоляването на географските 

несъответствия между търсенето и предлагането на работа както в рамките на, така 

и между държавите членки чрез промени в Европейския портал за професионална 

мобилност (EURES), с цел да се подобрят възможностите за младежка заетост и 
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постигане на по-голямо социално сближаване; 

5. припомня водещата цел на стратегията „Европа 2020“, че делът на преждевременно 

напусналите училище следва да бъде под 10 %; подчертава необходимостта от 

борба с преждевременното напускане на училище, което е фактор, допринасящ за 

безработица, посредством диалог между сектора на образованието и публичните 

служби по заетостта и социалните партньори, посредством установяването на 

слабостите на училищната система и обществото, посредством подпомагане на 

студентите да намират свои собствени методи на обучение, посредством 

изпълнението на релевантни и ангажиращи учебни програми, посредством 

осъществяването на силна и добре развита персонализирана система за насочване с 

висококачествени консултации и услуги на ориентиране за всички студенти, 

особено на студентите при първите признаци за преждевременно напускане на 

училище, посредством адекватно информиране на учащите за бъдещи възможности 

на пазара на труда и кариера, включително технически и занаятчийски 

професионални профили, посредством предоставяне на образование в областта на 

НТИМ и дуално учене, посредством осигуряване на качествени възможности за 

чиракуване, стажове и назначаване на работа и посредством предоставяне на 

учащите се на втора възможност под формата на професионално обучение; 

6. подчертава факта, че един цялостен и приобщаващ образователен подход е от 

съществено значение за това, всички учащи да се чувстват добре дошли и 

приобщени, както и разполагащи с възможности да вземат решения относно 

собственото си образование; припомня, че напускането на училище без 

квалификация представлява едно от големите предизвикателства пред нашите 

общества, защото води до социално изключване, и предотвратяването му следва да 

бъде една от водещите ни цели; припомня, че в допълнение към адаптирането на 

системите за обучение следва да бъдат предприети индивидуализирани мерки 

спрямо хората в най-затруднено положение; припомня, че практиките и стажовете 

следва да водят до трудова заетост и че условията на труд и възложените задачи 

следва да дадат възможност на стажантите да придобият практически опит и 

подходящи умения, необходими за навлизане на пазара на труда; счита, че 

участието на регионални и местни публични и частни заинтересовани страни в 

създаването и прилагането на релевантен набор от политики е от основно значение 

за справяне с младежката безработица; 

7. счита, че политиките на държавите членки за младежта следва да са тясно 

координирани с останалите политики и че следва да се постигне по-голямо 

взаимодействие между тях; освен това препоръчва да се засили сътрудничеството 

между училищата, предприятията, публичните органи и други заинтересовани 

страни на пазара на труда, за да се предвидят бъдещите потребности от умения, с 

цел да се предотврати несъответствието между предлагани и търсени умения и да се 

улесни процесът, при който младите хора избират професии с характеристики, 

действително отговарящи на нуждите на пазара на труда; 

8. призовава държавите членки да приложат мерки за улесняване на прехода на 

младите хора от образованието към трудовата дейност, включително чрез 

осигуряване на качествени стажове и практики, като им се дадат ясно определени 

права, които включват достъп до социална закрила, писмени и обвързващи 
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договори и справедливо възнаграждение, с цел да се гарантира, че младите хора не 

са дискриминирани при достъпа си до пазара на труда, а учениците са подходящо 

информирани за бъдещите възможности на пазара на труда; 

9. подчертава, че равнищата на безработица очевидно намаляват, тъй като нивото на 

постигнатото образование се повишава, което налага необходимостта от 

насърчаване и инвестиране във възможностите за висше образование за младите 

хора в ЕС; 

10. призовава Комисията и държавите членки да стимулират обучението в областта на 

ИКТ, за да могат всички млади хора да придобият съответните електронни умения, 

необходими за пазара на труда, например чрез пренасочване на финансиране в 

рамките на инициативата за младежка заетост; 

11. подчертава значението на формалното, неформалното и неофициалното учене, 

включително и като част от дейности на социална ангажираност, за развитието на 

ценностите, способностите и уменията на младите хора, а също така и за 

изучаването на гражданско поведение и демократично участие; обръща внимание 

на разнообразието от възможности за обучение и налични модели в държавите 

членки, и по-специално за дуално обучение, които могат да смекчат прехода от 

образование или обучение към заетост; подкрепя прилагането на обучението през 

целия живот; призовава Комисията и държавите членки да гарантират съгласувано, 

валидно в цяла Европа признаване на уменията и компетентностите, придобити чрез 

формално, неформално и неофициалното учене и стажове, с цел да се преодолеят 

различията между недостига на умения и несъответствието между търсените и 

предлаганите квалификации, наблюдавани на европейския пазар на труда, и да се 

предостави подкрепа за такива дейности в рамките на съответните програми на ЕС; 

също така призовава за по-голямо внимание върху езиците, по-специално езиците 

на съседните страни, в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) 

с оглед укрепване на позицията и пригодността за заетост на учащите в 

трансграничния пазар на труда; 

12. счита, че особено високите равнища на несигурност на заетостта сред младежите 

заедно със застаряването на населението в Европа представляват основно 

предизвикателство за устойчивостта, достатъчността и адекватността на 

пенсионните системи и нанасят сериозна вреда на солидарността между 

поколенията; призовава Комисията и държавите членки да вземат всички 

необходими мерки за предотвратяване на злоупотреби с безвъзмездните помощи, 

предоставяни най-малкото по схемата за гаранция за младежта, и да подкрепя, поне 

по отношение на договорите, установени в рамките на гаранцията за младежта, тези, 

които позволяват на младите хора да плащат вноски към националните системи за 

социална сигурност; 

13. припомня, че заетостта и предприемачеството представляват един от осемте 

приоритета, определени в Стратегията на ЕС за младежта (2010–2018 г.); 

подчертава, че работата с младежта и неформалното учене, по-специално в рамките 

на организации на млади предприемачи и младежки организации, предлагащи на 

младите хора възможността да разработват иновативни проекти, да получат 

предприемачески опит и да придобият средствата и необходимата увереност за 
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начинания, изпълняват съществена роля в развитието на потенциала на младите 

хора за творчество и иновации, включително на техния предприемачески дух и 

предприемаческите и граждански умения; подчертава необходимостта от създаване 

на благоприятна среда за предприемачеството и новосъздадените иновационни 

предприятия в интерес на младежката заетост в Европа; подчертава, че всички 

препятствия, които пречат на младите хора да развиват своите идеи, потенциал и 

интереси, трябва да бъдат премахнати; 

14. отбелязва, че поради настоящата вълна на цифровизация и новите тенденции на 

пазара на труда все повече млади хора се сблъскват с новите форми на заетост, 

балансирайки между гъвкавостта и сигурността; подчертава значението на 

подходящото образование за младите хора, насочено към подчертаване на ролята на 

механизмите за социална защита в професионалното развитие; 

15. настоятелно призовава държавите членки да приложат в пълна степен „Еразъм+“, 

особено по отношение на чиракуването като аспект, като по този начин насърчават 

и допълнително подпомагат трансграничното обучение и професионална и трудова 

мобилност сред младите хора, както и им предоставят умения и компетентности за 

живота, включително езикови умения, а също и разширяват техните възможности и 

шансове за участие в пазара на труда и обществото, независимо от тяхната 

академична квалификация, умения или степен на образование; изразява 

загриженост, че мобилността на стажанти все още не е достигнала до желаните 

равнища, и призовава Комисията, държавите членки, предприятията и училищата да 

намерят начини за преодоляване на оставащите пречки пред мобилността на 

стажантите; отчитайки тяхната възраст като фактор и често нестабилното им 

финансово състояние, подчертава важността да се съдейства на младите стажанти в 

техните проекти за мобилност, по-специално чрез отмяна на редица второстепенни 

ограничения, свързани с мобилността, като проблемите с жилищното настаняване и 

с транспорта; 

16. призовава за подобряване на възможностите за учащите в рамките на ПОО за 

стажове в съседни страни с цел насърчаване на по-добро разбиране на практики на 

труд и обучение в съседни страни, например чрез финансиране на пътните разходи 

на студентите, които продължават да живеят в родните си страни; изтъква, че 

мобилността в областта на обучението е актив от жизненоважно значение, когато 

става въпрос за навлизане на пазара на труда, но също така и за разбирането и 

участието в европейския проект чрез опит в него; подчертава значението на 

прилагането на европейска рамка за мобилност в обучението и професионалното 

обучение; едновременно с това призовава държавите членки да използват изцяло 

възможностите на мрежата EURES, която подкрепя трудовата мобилност на 

младите хора в рамките на ЕС, включително мобилността, свързана с 

професионални стажове; 

17. настоятелно призовава държавите членки изцяло да прилагат и наблюдават 

ефективността на схемата „Гаранция за младежта“, чрез пълноценно използване на 

средствата на ЕС, с които разполагат, за да прилагат мерки за насърчаване на 

младежката заетост чрез интегриране на младите хора, включително на тези с 

увреждания, на пазара на труда, с работа, чиракуване или стаж в рамките на четири 

месеца, след като напуснат училище или изгубят работата си, чрез — например — 
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създаване на адаптирани системи за професионално ориентиране през целия живот, 

служби за регистрация, информационни пунктове и методи за събиране на данни, 

както и чрез насърчаване на регистрацията на безработни лица, с цел да получат 

представа за реалната ситуация по отношение на безработицата сред младите хора, 

както и подобряване на услугите, предлагани от центровете за заетост на млади 

хора, търсещи работа; 

18. настоятелно призовава за приемане на гарантиран минимален доход във всички 

държави членки, с цел да се даде възможност на завършилите училище и 

университет млади хора да разполагат с доход, който им позволява да живеят 

достойно, докато си намерят работа; 

19. приканва Комисията да засилва и поддържа студентската мобилност в областта на 

професионалното образование и обучение (ПОО), като насърчава схемата „Еразъм“ 

за стажанти; 

20. счита, че ранната намеса и проактивните политики за пазара на труда представляват 

преход от справянето със симптомите на лишенията в продължение на няколко 

поколения към определянето и управлението на рисковете на ранен етап от живота 

с оглед предотвратяване на безработицата и улесняване на реинтеграцията; обръща 

внимание най-вече на положението на най-маргинализираните групи и на най-

застрашените от безработица; 

21. призовава държавите членки и регионите да обменят добри практики и да се учат 

едни от други; припомня значението на оценяването относно изпълнението на 

инициативата за заетостта сред младежта от държавите членки през 2014 и 2015 г.; 

подчертава значението на извършването на оценка на средносрочната ефективност 

на гаранцията за младежта, с акцент върху постиженията й в областта на 

предоставянето на възможност на младите хора да придобиват умения и започват 

работа, и на продължаването на тази инициатива; изтъква, освен това, че участието 

на младежки организации в оценката и прилагането на гаранцията за младежта е от 

особено значение за нейния успех; 

22. припомня на Комисията, че е важно да се гарантира високо равнище на 

осведоменост сред младите хора за наличните програми и възможности за участие, 

и също така да се гарантира, че информацията, предоставяна относно програмите, е 

с високо качество, като се използват количествени показатели (напр. отговора и 

ангажираността на целевата група); 

23. настоятелно призовава държавите членки без забавяне да обърнат внимание на 

ключови фактори за успех за осъществяването на европейската гаранция за младите 

хора, като качеството и устойчивостта на предложенията за работа, допълнителното 

образование и обучение, социалното приобщаване, полезните взаимодействия с 

други области на политиката (във връзка с образованието, пазара на труда, 

социалните услуги и младежта), и сътрудничеството между всички заинтересовани 

страни, за да се включат младите хора в пазара на труда, да се намали процентът на 

младежката безработица и да се постигне дългосрочно положително въздействие по 

отношение на предотвратяването на социалното изключване и изключването от 

пазара на труда на младите хора в прехода им от училище към пазара на труда; 
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24. отбелязва, че докладът на Сметната палата, озаглавен „Схема на ЕС за гаранция за 

младежта – прилагане в държавите членки“, който предстои да бъде завършен в 

началото на 2017 г., ще предостави по-ясна оценка на резултатите от програмата; 

счита, че наред с другото в доклада трябва бъде включен анализ на ефективността и 

дългосрочните резултати; 

25. призовава държавите членки последователно да спазват принципите на 

приобщаване при работата с млади хора, като се обърне особено внимание на 

младите хора с увреждания; 

26. призовава фокусът на европейската гаранция за младежта върху образованието и 

обучението на млади неквалифицирани и нискоквалифицирани безработни да бъде 

разширен, така че да обхване също и младите висшисти, и тези, които са завършили 

професионално образование, както и да бъде разширена възрастовата граница на 

схемата „Гаранция за младежта“ от 25 на 29 години с цел отразяване на реалната 

ситуация, при която много висшисти и навлизащи на пазара на труда наближават 

трийсетгодишна възраст; 

27. призовава държавите членки да изготвят доклади относно социалното положение и 

условията на живот на младите хора, които да се основават на знания и факти, както 

и да изготвят национални планове за действие и да ги прилагат методично; 

28. подчертава необходимостта активно да бъдат развивани умения като гражданска 

информираност, медийна и цифрова грамотност, критично мислене и 

междукултурно разбирателство, като се използват широк спектър от инструменти, 

които са по-близки до младите хора (напр. социалните мрежи), подчертава важната 

превантивна роля на такива програми и образователни дейности за предотвратяване 

на радикализацията на младите хора; 

29. подчертава, че насърчаването на повече и равни възможности за всички млади хора, 

засилването на социалното приобщаване, равенството между половете и 

солидарността и борбата срещу всички форми на дискриминация по отношение на 

младите хора, по-специално въз основа на пол, расов или етнически произход, или 

увреждане, следва да бъде от основно значение за постигането на целите на 

Стратегията на ЕС за младежта; 

30. подчертава, че е от съществено значение това, следващият цикъл на Стратегията на 

ЕС за младежта да обхваща младите бежанци и търсещи убежище лица сред своите 

цели и да осигурява тяхното равнопоставено и недискриминационно третиране, 

достъп до образование, обучение и заетост и социално приобщаване, като по този 

начин им помогне да изградят самоличността си в приемащите страни и да 

използват напълно своя талант и потенциал, както и да се избегне тяхната 

маргинализация и разочарование; 

31. подчертава значението на програмите с нисък праг и отворените програми за работа 

с младежи от по-малко стимулираща среда; 

32. призовава държавите членки да насърчат жените да се обучават и да работят в 

сектори, в които са слабо представени, като например наука, технологии, 

инженерни дисциплини и математика (НТИМ) и информационни технологии (ИТ);  
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