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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 

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

предложения: 

A. като има предвид, че високото равнище на младежката безработица – 18,7% в ЕС 

през 2016 г. – е вредно за обществото и засегнатите лица и има трайни отрицателни 

последици за пригодността за заетост, стабилността на доходите и професионалното 

развитие; като има предвид, че икономическата криза засегна в непропорционална 

степен младите хора и че в някои държави членки повече от една четвърт от 

младите хора са безработни; 

Б. като има предвид, че от количествена гледна точка използването на гаранцията за 

младежта е неравномерно и варира значително между отделните държави; като има 

предвид, че прилагането на интеграционните услуги, изброени в рамките на 

гаранцията за младежта, често е само частично и твърде тясно в кръга от допустими 

участници, както и че зависи от съществуващия капацитет и ефективност на 

обществените служби по заетостта (ОСЗ) и от бързината на процедурите на 

европейско равнище; като има предвид, че държавите членки следва да продължат 

да полагат усилия да укрепват и реформират своите обществени служби по 

заетостта; 

В. като има предвид, че през април 2013 г. държавите – членки на ЕС, поеха 

ангажимент да осигурят успешен преход на младите хора към пазара на труда чрез 

създаването на схеми за гаранция за младежта; като има предвид, че извършеният 

от Европейската сметна палата (ЕСП) одит беше прибързан, тъй като разглежданият 

период е твърде близо до момента на стартиране на националните схеми за 

гаранция и се ограничава само до определени държави членки; като има предвид, че 

за тази цел щеше да бъде по-полезно да се извърши първоначална оценка на тяхното 

изпълнение преди извършването на одит; 

Г. като има предвид, че годишните инвестиции, които са необходими за прилагането 

на гаранцията за младежта в Европа, се оценяват на 50,4 милиарда евро1, което е 

значително по-малко от годишните икономически загуби, които се дължат на 

неучастието на младите хора на пазара на труда в Европа и биха могли да достигнат 

най-малко 153 милиарда евро2; като има предвид, че финансовите средства за 

инициативата за младежка заетост (ИМЗ) възлизат на едва 6,4 милиарда евро през 

периода 2014 – 2018 г., към които се добавят още 2 милиарда евро до 2020 г., като 

се включат вноските от Европейския социален фонд (ЕСФ); 

Д. като има предвид, че външни фактори като специфичното икономическо положение 

или специфичния производствен модел на всеки регион влияят на постигането на 

целите, определени в гаранцията за младежта; 

                                                 
1 „Social inclusion of young people“ (Социално приобщаване на младите хора, Eurofound, 2015 г.).  
2 „NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses 

in Europe“ (Млади хора, незаети с работа, учене или обучение: характеристики, разходи и политически 

отговори в Европа, Eurofound, 2012 г.). 
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Е. като има предвид, че ЕС следва да подобри огласяването и популяризирането на 

социално-политическите мерки сред целевата група, така че неговите действия да 

станат по-видими за гражданите на ЕС; 

Ж. като има предвид, че са налице съществени различия между регионите в Европа; 

като има предвид, че в някои случаи територии с висока безработица няма да 

получат статут на регион, който отговаря на условията за финансиране от ЕС на 

ниво NUTS (обща класификация на териториалните единици за статистически 

цели); 

1. подчертава, че са необходими ефективни механизми за обсъждане и разрешаване на 

трудностите, срещани при прилагането на схемите за гаранция за младежта; 

подчертава необходимостта от стабилен, но все пак реалистичен и постижим 

политически и финансов ангажимент от страна на държавите членки, с цел да се 

приложи в пълна степен обхватът на гаранцията за младежта, включително чрез 

осигуряване на механизми за ранна намеса, качество на работните места, 

допълнителни предложения за образование и обучение, ясни критерии за 

допустимост и изграждане на партньорства със съответните заинтересовани страни; 

като има предвид, че това следва да се постигне чрез осигуряване на ефективни 

информационни кампании, укрепване на административния капацитет, където е 

необходимо, отчитане на местните условия, улесняване на възможностите за 

усъвършенстване на уменията и създаване на структури за подходящо наблюдение 

и оценка по време на и след прилагане на посочените мерки;  

2. изразява загриженост обаче, че схемите за гаранция за младежта все още не са 

достигнали до всички млади хора, които са напуснали училище или са загубили 

работата си; подчертава, че всички млади хора, незаети с работа, учене или 

обучение (NEET), следва да могат да се възползват от схемите за гаранция за 

младежта; във връзка с това насърчава регионите, които не отговарят на условията 

за съфинансиране от ЕС, да участват в гаранцията за младежта; 

3. припомня, че гаранцията за младежта ползва финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ 

и инициативата за младежка заетост, които допълват националните вноски; 

подкрепя предприетите като част от общата стратегическа рамка на Съюза дейности 

за програмиране посредством взаимно обучение, дейности за изграждане на мрежи 

и техническа помощ; 

4. подчертава факта, че разпределянето на необходимите ресурси и извършването на 

оценка на цялостното финансиране е важна част от успешното прилагане на 

схемите за гаранция за младежта, като се има предвид, че оценката на цялостното 

финансиране може да бъде възпрепятствана от трудностите за разграничаване 

между различните видове мерки, насочени към младите хора на национално 

равнище; 

5. призовава за ефективно многостранно наблюдение на спазването на препоръката на 

Съвета, с която се създава гаранция за младежта в рамките на европейския 

семестър, както и за предприемане на действия, когато е целесъобразно, във връзка 

със специфичните за всяка държава препоръки; 

6. подчертава, че за да се извлекат ползите от гаранцията за младежта и да се 
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гарантира успешният преход на младите хора от училище към работна среда и от 

незаетост към заетост, са необходими проактивни и превантивни мерки и 

структурни реформи от страна на държавите членки, с оглед да се гарантира 

качеството на услугите и предложенията, предоставяни в рамките на гаранцията за 

младежта; подчертава в тази връзка значението на осигуряването на подходящи 

ресурси за обществените служби по заетостта (ОСЗ), на изграждането на силни 

партньорства между основните заинтересовани страни, на обучаването на персонала 

на ОСЗ да създава специални, индивидуализирани услуги, както и на съвместната 

работа на ОСЗ с всички останали заинтересовани страни по интегриран начин; 

7. призовава Комисията, като вземе предвид оценката на Международната 

организация на труда (МОТ), подробно да изброи националните вноски за 

инициативата за младежка заетост, които е необходимо да прави всяка държава 

членка, за да приложи ефективно гаранцията за младежта; 

8. подчертава значението на сътрудничеството между всички равнища на управление 

(ЕС, държавите членки и местните органи) и на техническата помощ на Комисията 

по отношение на ефективното прилагане на гаранцията за младежта; 

9. призовава Комисията да предложи, в сътрудничество с Комитета по заетостта 

(EMCO), стандарти за критериите за качество за бъдещите предложения за гаранция 

за младежта; 

10. призовава Комисията и държавите членки да развият пълния потенциал на най-

добрите практики, включително чрез идентифициране и разпространяване на най-

добри практики при прилагането на схемите за гаранция за младежта по отношение 

на наблюдението, отчитането и премахването на административните тежести; 

насърчава обмена на най-добри практики посредством Комитета по заетостта 

(EMCO) и програмата за взаимно обучение на Европейската стратегия по заетостта; 

във връзка с това отбелязва значението на взаимното обучение, насочено към 

активизиране на най-уязвимите групи; 

11. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че е налично достатъчно 

финансиране, за да се гарантира успешното интегриране на всички млади 

работници, които са безработни или нямат достъп до подходящо предлагане на 

обучение или образование; подчертава, че за да гарантира устойчиви резултати, 

гаранцията за младежта следва да се основава на съществуващите познания и опит и 

да продължи да съществува в дългосрочен план; подчертава факта, че това изисква 

увеличение на публичните средства, които са на разположение за активни политики 

на пазара на труда на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки; 

12. отбелязва, че е необходим по-диверсифициран и индивидуализиран подход при 

предоставянето на услуги на различните групи сред младото население, за да се 

избегне преференциално избиране или селективност и дискриминационен подбор; 

призовава за повече дейности без бариери, насочени предимно към младите хора, 

сблъскващи се с множество бариери, и към лицата, които са най-отдалечени от 

пазара на труда; подчертава в тази връзка значението на ефективното координиране 

на гаранцията за младежта с други политики, като например политиките за борба с 

дискриминацията, както и значението на разширяване на кръга от предложените 

интервенции в рамките на гаранцията за младежта; 
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13. призовава държавите членки да гарантират предоставянето на данни от последващо 

наблюдение, за да се оцени устойчивостта в дългосрочен план на резултатите от 

гледна точка на качеството и количеството, както и за да се улесни разработването 

на политики за младежта, основани в по-голяма степен на обективни факти; 

призовава за повече прозрачност и съгласуваност при събирането на данни, 

включително събирането на данни, разбити по полов признак, във всички държави 

членки; отбелязва със загриженост, че устойчивостта на „положителните 

излизания“ в рамките на гаранцията за младежта се е влошила1; 

14. счита, че решението за удължаване на гаранцията за младежта или за започване на 

други нови инициативи за стимулиране на младежката заетост следва да се 

основават на задълбочени оценки на възможностите и средствата и че целите на 

подобни инициативи следва да бъдат възможно най-реалистични; 

15. застъпва мнението, че евентуално повторно използване на гаранцията за младежта 

не трябва да противоречи на духа на активизиране на пазара на труда и целта за 

преход към постоянна заетост; призовава Съвета да се възползва от прегледа на 

многогодишната финансова рамка (МФР), за да разпредели необходимите ресурси 

за гаранцията за младежта; призовава държавите членки да гарантират, че младите 

хора, включително лицата на възраст до 30 години, получават качествени 

предложения, които съответстват на техния профил и равнище на квалификация, 

както и на търсенето на пазара на труда, с цел да се създаде устойчива заетост и да 

се предотврати повторното използване на гаранцията за младежта; 

16. призовава във всяка участваща държава членка да бъде извършена оценка на 

ефективността на гаранцията за младежта, така че да се предотврати експлоатацията 

на младите хора от някои дружества, които прибягват до фиктивни схеми за 

обучение, за да се възползват от държавно финансирана работна сила; предлага за 

тази цел да бъдат наблюдавани възможностите за намиране на работа на младите 

хора, които са били бенефициенти по програмата, и да бъдат създадени механизми, 

изискващи от участващите работодатели, независимо дали са публични или частни, 

да преобразуват минимален процент от стажовете в трудови договори като условие 

да продължат да ползват програмата; 

17. отново заявява ангажимента си да наблюдава отблизо всички дейности на 

държавите членки, така че гаранцията за младежта да се превърне в реалност, и 

приканва младежките организации да информират редовно Парламента относно 

своя анализ на дейностите на държавите членки; настоятелно призовава държавите 

членки и Комисията да включват представителите на интересите на младежите в 

създаването на политиките; припомня, че участието на младежките организации в 

комуникацията относно гаранцията за младежта, както и в прилагането и 

оценяването на схемата е от решаващо значение за нейния успех; 

18. счита, че младежката безработица следва да бъде разглеждана като приоритетен 

въпрос от самото начало на бъдещите оперативни програми по линия на 

европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове); 

                                                 
1 Параграф 164, Специален доклад № 05/2017 на Европейската сметна палата, озаглавен: „Младежка 

безработица – промениха ли нещо политиките на ЕС?“  
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19. призовава да се гарантира, че младите хора, които са обхванати от гаранцията за 

младежта, продължават да правят вноски в системите за социална закрила и защита 

на труда, които са в сила в съответната държава членка, и да имат достъп до тях, 

като по този начин се укрепва споделената отговорност на всички участници, и в 

частност на младите хора и на работодателите; 

20. отчита специалния доклад на Сметната палата относно въздействието на гаранцията 

за младежта и на инициативата за младежка заетост върху заетостта сред младите 

хора и отбелязва, че три години след приемането на препоръката на Съвета 

гаранцията за младежта все още не е изпълнила очакванията; отбелязва коментара 

на Сметната палата, че не е възможно да се достигне до всички NEET със средства 

единствено от бюджета на ЕС; отбелязва, че настоящото положение не отразява 

очакванията, създадени с въвеждането на гаранцията за младежта, тоест да се 

гарантира, че всички NEET получават в рамките на четири месеца качествено 

предложение за обучение или заетост; 

21. подчертава, че продължаващите несъответствия между профилите на участниците и 

предложенията в рамките на гаранцията за младежта допринасят за завръщането им 

към статута на NEET; отбелязва, че няма универсално прието общо определение за 

това какво представлява „качествено предложение“ в рамките на гаранцията за 

младежта; счита, че добра основа за такова определение би било предложенията се 

разглеждат като качествени, ако отговарят на равнището на квалификация и на 

профила на участника, както и на нуждите на пазара на труда, и ако водят до 

устойчиво и подходящо интегриране на пазара на труда; счита, че създаването на 

определение не гарантира само по себе си положителен резултат от участието в 

гаранцията за младежта, тъй като достатъчният икономически растеж е 

предварително условие за устойчивото интегриране на лицата NEET на пазара на 

труда; 

22. призовава държавите членки да направят по-ефикасни своите системи за 

мониторинг и докладване, за да повишат измеримостта на целите на гаранцията за 

младежта и да улеснят разработването на политики, насочени към младежта, които 

са основани в по-голяма степен на обективни факти, и по-специално да подобрят 

капацитета за проследяване на участниците, които излизат от гаранцията за 

младежта, за да намалят във възможно най-голяма степен броя на неизвестните 

излизания и да разполагат с данни за текущото положение на всички участници; 

призовава Комисията да преразгледа своите насоки относно събирането на данни, а 

държавите членки – да направят изменения в своите базови и целеви стойности, за 

да се сведе до минимум рискът от завишаване на резултатите; 

23. признава, че за някои държави членки гаранцията за младежта се е превърнала в 

двигател за промени в политиките и за по-добра координация в областите на 

заетостта и образованието; подчертава значението на: поставянето на реалистични и 

измерими цели за насърчаване на политики и рамки като гаранцията за младежта, 

определянето на основните предизвикателства и целесъобразните действия, които 

следва да бъдат предприети за преодоляването им, и оценка на тези 

предизвикателства, като надлежно се взема под внимание подобряването на 

пригодността за заетост; отбелязва, че в някои случаи се е оказало трудно да се 

определи и оцени приносът на гаранцията за младежта към момента и че 
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качествената статистика следва да помогне на държавите членки да оформят по-

реалистични и ефективни политики за младежта, без това да предизвика погрешни 

очаквания; 

24. призовава държавите членки да гарантират, че наличните финансови средства по 

линия на инициативата за младежка заетост и ЕСФ не заместват публичните 

разходи на държавите членки в съответствие с член 95 и съображение 87 от 

Регламента за общоприложимите разпоредби (Регламент (ЕС) № 1303/2013) и 

съгласно принципа за допълняемост; подчертава, че програми като гаранцията за 

младежта не трябва да заместват усилията на самите държави членки за борба с 

младежката безработица и за устойчиво интегриране на пазара на труда; 

25. отбелязва, че групата NEET е силно хетерогенна; призовава държавите членки да 

извършат всеобхватен анализ на демографския състав на NEET и счита, че би било 

целесъобразно да се даде по-точно определение на NEET; подчертава 

необходимостта от предоставяне на индивидуални решения за нееднородната група 

на младите хора, като се взема предвид контекстът на местно и регионално 

равнище, например чрез осигуряването на по-активно участие на представители на 

местните работодатели, на местните доставчици на услуги по обучение и на 

местните органи; призовава държавите членки да създадат индивидуален процес за 

всеки от кандидатите, като същевременно предоставят на националните публични 

служби по заетостта гъвкавостта, от която имат нужда, за да адаптират моделите на 

профилиране; 

26. призовава държавите членки да създадат подходящи информационни стратегии и да 

активизират усилията за идентифициране на населението NEET, особено на 

неактивните NEET, които не са обхванати от съществуващите системи, с цел те да 

бъдат регистрирани и да се наблюдава положението на младите хора, които 

напускат схемата „Гаранция за младежта“, през определени интервали от време 

(след 6, 12 и 18 месеца) с цел подпомагане на устойчивото интегриране на пазара на 

труда; подчертава необходимостта от индивидуализирани решения за разнородната 

група на младите хора и превръщането на нерегистрираните в ключова целева 

група; призовава държавите членки да гарантират, че наличните средства по линия 

на ЕСФ не заместват публичните разходи, и отбелязва, че достатъчният 

икономически растеж е предварително условие за устойчивото интегриране на 

лицата NEET на пазара на труда; 

27. призовава за ефикасен и прозрачен контрол, отчитане и наблюдение на 

разходването на средства, разпределени на европейско и национално равнище, така 

че да се предотвратят злоупотребите и разхищението на ресурси; 

28. подчертава значението на засилването на сътрудничеството между всички 

съответни заинтересовани страни, включително на регионално и местно равнище, 

като например обществените и по целесъобразност частните служби по заетостта, 

институциите, предлагащи образование и обучение, работодателите, младежките 

организации и НПО, които работят с млади хора, за да се достигне до цялото 

население NEET; насърчава включването в по-голяма степен на заинтересованите 

страни при изготвянето, прилагането и оценката на гаранцията за младежта чрез 

използването на подход на партньорство; призовава за засилено сътрудничество 
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между образователните институции и предприемачите с цел преодоляване на 

несъответствието между търсените и предлаганите умения; подчертава отново 

идеята, че подходът на партньорство има за цел по-доброто достигане до целевата 

група население и гарантиране на предоставянето на качествени предложения;  

29. счита, че проблемите, свързани с несъответствието между търсените и предлаганите 

умения, могат да бъдат решени чрез по-добро определяне на индивидуалните 

умения и чрез коригиране на пропуските в националните системи за обучение; 

подчертава, че по-голямата мобилност на младите хора би могла да усъвършенства 

техните умения и че би могла, наред с признаването на квалификациите, да 

спомогне за справяне със съществуващото в географски план несъответствие между 

търсените и предлаганите умения; насърчава държавите членки да увеличат 

използването на EURES в това отношение.  
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