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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, че държавите – членки на ЕС, носят отговорността за своите системи за 

образование и обучение, а ЕС им помага да определят съвместни цели и да 

споделят добри практики; 

2. припомня, че образованието, което следва да развива критичното, аналитичното и 

независимото мислене и да се концентрира върху културните и обществените 

аспекти, както и потребностите на пазара на труда, е от ключово значение за 

отговорното гражданство, базирано на култура на взаимно зачитане и на 

основните ценности, и представлява основно право на човека; 

3. припомня, в допълнение към това, че първият принцип на Европейския стълб на 

социалните права гласи, че всеки има право на достъп до качествено и 

приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел 

придобиване и развиване на умения, които дават възможност за пълноценно 

участие в обществото и успешно справяне с промените на пазара на труда; 

4. отбелязва, освен това, в контекста на нарастващото социално-икономическо 

разделение в Съюза през последното десетилетие, че качественото образование на 

всички равнища допринася за намаляване до минимум на неравенствата, 

включително на социално-икономическите неравенства между поколенията, 

стереотипите и неравенствата, свързани с пола, и че то играе важна роля за 

укрепване на социалната мобилност и сближаването; 

5. подчертава, че качеството на преподавателите и тяхната автономност във връзка 

със съобразяването с образователната програма и избора на образователни методи 

са предпоставка за качествено образование, което дава най-добрата основа на 

учениците за успешното им реализиране на пазара на труда; 

6. подчертава, по-специално в този контекст, че следва да бъде осигурен достъп до 

качествено образование на всички деца и студенти в ЕС, включително на тези с 

увреждания, и независимо от социално-икономическото, географското или 

културното положение на техните родители; поради тази причина призовава 

държавите членки да инвестират в качествени системи за образование и обучение; 

7. счита, че завършването на средно образование следва да е безплатно и 

задължително, и призовава държавите членки да увеличат усилията си за 

предоставяне на възможност на хората, преждевременно напуснали основно или 

средно училище, отново да бъдат записани и да завършат обучението си; 

8. подчертава необходимостта от запазване на училищата и образователните 

институции по места във всички региони на ЕС като задължителна основа за 

добро образование и равни възможности, що се отнася до изравняването на 

условията на живот и труд в Европа; 
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9. посочва, че в постиндустриалната епоха промените в прогресивния характер на 

икономиката на ЕС, както и цифровизацията, автоматизацията и роботизацията на 

пазара на труда на ЕС доведоха до увеличаване на търсенето на квалификации и 

умения на високо равнище (например, бързите промени в секторите, свързани с 

ИКТ, ще доведат до 756 000 незаети свободни работни места за специалисти в 

областта на ИКТ в икономиката на ЕС до 2020 г.), докато търсенето на 

квалификации и умения на ниско равнище намалява1; призовава Комисията да 

направи цялостна оценка на въздействието, което цифровизацията, 

автоматизацията и роботизацията оказват и ще оказват върху броя и видовете 

работни места; 

10. отбелязва несъответствието между квалификациите на работната ръка и 

потребностите на пазара на труда и, като има предвид този факт, посочва, че 

въпреки голямото търсене на умения на високо равнище на пазара на труда и 

отговора на образователната система под формата на значителното развитие на 

висши учебни заведения2, около 20% от европейските граждани, включително 

абсолвентите, не притежават основни умения като езикова и математическа 

грамотност2, 3; освен това припомня, че 44% от европейските граждани не 

притежават основни цифрови умения2,3, което създава сериозни пречки пред 

достъпа до напредналия в технологично отношение пазар на труда, както и за 

гражданско и активно участие обществото; 

11. отбелязва, че държавите членки следва да гарантират, че никой не напуска 

училище без основни умения, включително основни цифрови умения; подчертава, 

че повечето работни места днес изискват по-добра езикова и математическа 

грамотност, цифрови и други важни умения, ето защо модерните образователни 

системи следва да съчетават едновременно осемте ключови компетентности, 

посочени в предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно 

ключовите компетентности за учене през целия живот, които също включват 

знания и нагласи; приветства факта, че предложението също определя цифровите 

умения като основни умения; 

12. подчертава, че в този контекст е важно използването в максимална степен на 

цифровизацията във всички форми на образованието; ето защо призовава 

държавите членки и регионите да насърчават цифровото и цифровизираното 

образование във всички видове училища; 

13. по-специално, призовава държавите членки да подобряват цифровата грамотност 

на гражданите чрез подходящо образование от най-ранна възраст, което развива 

езикови, логически и математически умения, както и символно мислене, въз 

основа на кодиране, програмиране и свързани дейности, които са важни за 

създаването на работни места във високотехнологичните сектори, а в по-общ план 

— на цифровия пазар на труда; отбелязва, че тези умения са универсални по своя 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=7711  
2 Източник: Обзор на образованието и обучението за 2017 г.; проучване на ОИСР относно уменията на 

пълнолетните граждани за 2016 г. 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU%282016%29587312_EN.pdf , 

https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf 

[приложение A, таблица A3.3(L), A 3.3(N)].  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=7711
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf


 

AD\1147817BG.docx 5/14 PE618.003v02-00 

 BG 

характер и могат да бъдат от полза в много други сектори, както и в ежедневния 

живот; във връзка с това приветства инициативи на Комисията като Седмицата на 

програмирането (Code Week) и на Коалицията за умения и работни места в 

областта на цифровите технологии; призовава държавите членки да разработят 

подробни национални стратегии за цифрови умения, които могат да подпомогнат 

и да подкрепят преподавателите и учащите се да придобият електронни умения; 

14. призовава държавите членки да гарантират, че притежаването на основни умения 

следва да бъде предварително условие за дипломиране от всяко училище – от 

началното училище до университета, включително образователните центрове за 

възрастни; призовава държавите членки да отдадат приоритет на повишаването на 

квалификацията на нискоквалифицираните лица; във връзка с това приветства 

инициативата, определена като път за повишаване на уменията – важна програма 

в рамките на Новата европейска програма за умения; 

15. счита, че е от съществено значение обучението на преподавателите да включва 

обучение по цифрова грамотност и цифрови умения, както на ниво висше 

образование, така и при професионалното обучение по време на професионалното 

развитие на учителите; 

16. подчертава, че развитието на основните цифрови умения и цифровата грамотност 

чрез образователните системи следва да включва преподаване с разумна употреба 

на електронно оборудване, с цел да се предотврати прекомерното използване на 

компютри, интернет или мобилни телефони, и да се предотвратят поведенчески 

зависимости на децата от електронните игри и социалните медии; 

17. подчертава значението на професионалното ориентиране през целия живот като 

начин да се гарантира участието в подходящо, гъвкаво и висококачествено 

обучение и професионално развитие; изтъква необходимостта от насърчаване на 

възможностите за чиракуване и обучение посредством инициативи за повишаване 

на осведомеността, предназначени за учениците и техните родители, обучаващите 

се възрастни, доставчиците на услуги в сферата на образованието и обучението, 

работодателите и публичните служби по заетостта; 

18. припомня значението на ученето през целия живот, посредством повишаване на 

квалификациите и преквалификация, за разкриването на нови възможности за 

активно приобщаване, както и за развитието на уменията и квалификациите, 

особено на нискоквалифицираните лица, дълготрайно безработните лица, хората 

със специални потребности, по-възрастните поколения и мигрантите; подчертава 

необходимостта от стремеж към индивидуален подход спрямо професионалното 

развитие и образованието и обучението през целия живот; насърчава Комисията 

да окаже подкрепа на държавите членки в разработването на програми за 

обучение и образование, като се улесни активното включване и реинтеграция на 

възрастните, които се връщат на пазара на труда. 

19. призовава държавите членки да насърчават по активен начин и да 

разпространяват информация относно възможностите за подобряване на уменията 

на нискоквалифицираните възрастни, включително осигуряване на достъп до 

насоки и консултантски услуги в областта на професионалното развитие; 

подчертава, че тази информация трябва да бъде налична в достъпен и лесен за 
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използване формат; 

20. посочва, че независимо от наличието на 2 милиона свободни работни места в ЕС, 

над 30% от квалифицираните млади хора с висше образование заемат работни 

места, които не отговарят на техните умения или стремежи, докато едновременно 

с това 40% от европейските работодатели срещат трудности при намирането на 

хора с необходимите умения4; 

21. отбелязва, че несъответствието между уменията и изискванията на пазара на 

труда може да е в резултат не само от неподходящи квалификации, но също и от 

ниска квалификация или свръхквалификация; 

22. подчертава, че несъответствието между уменията и изискванията на пазара на 

труда и недостигът на умения са важни фактори за безработицата и за проблема с 

незаетите свободни работни места5; счита, че на тези тревожни явления следва да 

се отговори, наред с другото, чрез: 

– по-тясно сътрудничество на образователните системи с предприятията и 

социалните партньори, като сдруженията на работодателите и професионалните 

съюзи, например като се канят експерти и специалисти да участват в създаването 

на възможности за чиракуване и стажове с реална образователна стойност, 

– подобряване на мобилността между трансграничните региони, включително 

обмена на експертен опит на най-високо политическо равнище, както и 

– акцент върху цялостното развитие на студентите, не само върху тяхната 

пригодност за заетост, но също така и върху социалните и гражданските умения; 

насърчава държавите членки във връзка с това да обърнат по-голямо внимание на 

трансверсалните и междуличностните умения, междукултурните умения, 

критичното и творческото мислене, разрешаването на проблеми и 

предприемачеството, всички от които се изискват на пазара на труда; 

23. отбелязва, че различни работни места може да изискват еднакви умения и да 

обхващат еднакви задачи; ето защо счита, че образователните системи следва да 

са ориентирани към уменията и задачите, за да се даде възможност за бърз преход 

между работните места; подчертава, че в контекста на развитието на обществото и 

на пазара на труда образователните системи следва да се съсредоточат върху това 

студентите да се сдобият с правилния набор от умения, компетентности и знания, 

които да им помогнат да се превърнат в активни европейски граждани и да се 

реализират успешно на пазара на труда; подчертава, че развитието и укрепването 

на уменията е непрекъснат процес, който обхваща всички равнища на 

образованието и преминава в пазара на труда; счита, че уменията и 

компетентностите следва да се използват в образователния процес и при 

признаването на образованието и квалификацията чрез системата на т.нар. 

микроквалификации – специализирани кратки, сертифицирани курсове; 

                                                 
4 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072,   

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf  
5 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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24. във връзка с това приветства съобщението на Комисията относно „Нова 

европейска програма за умения“6, в което се предлагат решения за проблема с 

несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда и недостига 

на умения и за намирането на правилната система на признаването на умения; 

припомня значението на 10-те действия, стартирани като част от програмата, 

които осигуряват подходящото обучение и подкрепят придобиването на умения в 

ЕС; счита, че разбирането на тенденциите и моделите при търсенето на умения и 

работни места позволява на хората да правят по-добър избор за професионално 

развитие, да намират качествена работа и да подобрят шансовете си в живота; 

поради това призовава за допълнително прогнозиране на нуждите от умения; 

25. освен това отбелязва, че Европейският център за развитие на професионалното 

обучение (Cedefop) прогнозира успоредно увеличаване както на търсенето, така и 

на предлагането на умения до 2025 г., а също така че търсенето на пазара на труда 

на умения на високо равнище изпреварва предлагането на такива умения от 

образователната система; припомня, по-специално, че се предвижда недостигът 

на служители в секторите, основаващи се на науките, технологиите, 

инженерството и математиката, в ЕС да надхвърли 200 000 до 2020 г.; призовава 

за подобрено сътрудничество със социалните партньори с цел да се вземат 

предвид потребностите на пазара на труда, както и за допълнително прогнозиране 

на необходимите умения за развитието на пазара на труда; приветства факта, че 

на потребителите на бъдещата платформата „Европас“ ще бъдат предоставяни 

аналитични данни за уменията, които да ги насочват при избора им на обучение и 

професионално развитие; 

26. отбелязва, че значителен брой нови работни места се създават в секторите, 

свързани с възобновяемите енергийни източници, и че на „зелените“ сектори и 

професии следва да бъде отделено съответно внимание в училищните програми; 

27. подчертава, че големият брой незаети с работа, учене или обучение лица – почти 

6,3 милиона млади хора на възраст между 15 и 24 години, незаети с учене или 

работа, би могъл да бъде намален чрез предотвратяване на ранното напускане на 

училище, както и чрез по-голяма практическа насоченост и местна свързаност на 

училищата посредством развиването на връзки с местни дружества, местни 

органи, социални институции и НПО; счита, че преждевременното напускане на 

училище, което е една от причините младите хора да попадат в категорията 

незаети с работа, учене или обучение лица, би могло да бъде преодоляно чрез 

борба с бедността и социалната изолация; счита, че е важно също така да се 

подкрепят учащите в откриването на подходящите за тях методи на обучение, в 

това число онлайн курсове и смесено обучение; приветства прилагането на 

подходящи и ангажиращи учебни програми и на силни и добре разработени 

системи за насочване с висококачествени услуги за консултиране и ориентиране 

за всички учащи; 

28. изтъква необходимостта от подобряване на равнището на уменията и 

квалификациите сред мигрантите и бежанците; подчертава, че е необходимо да се 

                                                 
6 Съобщение на Европейската комисия от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за 

умения: Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и 

конкурентоспособността“ (COM(2016)0381). 



 

PE618.003v02-00 8/14 AD\1147817BG.docx 

BG 

предприемат действия както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, 

за да се подкрепи ефективната им интеграция на пазара на труда, както и са 

нужни реформи на пазара на труда с цел по-доброто използване на настоящите 

умения, знания и квалификации; припомня, че е необходимо да се подобрят 

системите за признаване и валидиране на уменията и квалификациите, 

включително на получените извън ЕС; 

29. горещо приветства факта, че като част от усилията за модернизиране на 

училищното образование в ЕС, Комисията се позовава специално на значението 

на насърчаването на приобщаващото образование чрез обмен на най-добри 

практики за интегрирането на учениците мигранти и предаването на общи 

ценности; 

30. подчертава, освен това, че преквалификацията и другите практически мерки за 

образование и обучение на бежанците и мигрантите следва допълнително да 

бъдат насърчавани,  

31. подчертава особеното положение в областта на образованието на децата и 

младежите, чиито родители пътуват в Европа с професионална цел, и призовава 

Комисията да извърши проучване с цел установяване на специалното положение 

на тези деца и младежи с оглед на предизвикателствата, с които се сблъскват по 

отношение на предучилищното и училищното образование; 

32. счита, че училищата следва да оказват подкрепа и да осигуряват приобщаващо 

образование за всички учащи се, особено за хората с увреждания; подчертава 

необходимостта от включването в образованието на децата и учениците с 

увреждания, за да могат те да водят независим живот и да бъдат изцяло 

интегрирани в обществото като активни и реално допринасящи участници; счита, 

че благодарение на настоящите технологични промени учениците с увреждания 

получават по-лесен достъп до образование чрез методите за формално и 

неформално учене; призовава държавите членки да улеснят достъпа до всеобщо, 

приобщаващо и качествено образование, като вземат предвид потребностите на 

всички учащи се с всякакви видове увреждания, което означава, например, 

осигуряване на двуезично, приобщаващо образование за глухите деца по 

отношение на техните специални езикови нужди; призовава държавите членки да 

наблюдават училищата във връзка с политиката им на неотхвърляне; 

33. посочва, че темпът на промените на пазара на труда, разнообразието на 

образователните системи, нарастващата мобилност на работниците и 

увеличаващите се равнища на миграцията изискват от работодателите и 

доставчиците на образователни услуги да признават придобитите квалификации, 

умения и компетентности, включително в резултат на неформално и 

самостоятелно учене7, в съответствие със съпоставима система за оценка и като се 

изхожда от най-добрите практики на държавите членки, които вече са въвели 

подобни инструменти; отбелязва във връзка с това важното значение на 

политическите мерки, насочени към изолираните и уязвимите групи на пазара на 

                                                 
7 Вж. Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно нова европейска програма 

за умения. Приети текстове, P8_TA(2017)0360. 
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труда; 

34. припомня, че в Препоръката на Съвета от 2012 г. относно валидирането на 

неформалното и самостоятелното учене8 държавите членки се призовават да 

въведат не по-късно от 2018 г. разпоредби за валидирането на неформалното и 

самостоятелното учене; 

35. припомня значението на усъвършенстването или въвеждането на процедури за 

признаване на самостоятелното и неформалното и образование9, като се изхожда 

от най-добрите практики на държавите членки, които вече са въвели подобни 

инструменти; 

36. призовава Комисията и държавите членки да продължат да полагат усилия, за да 

се даде възможност за признаване и валидиране на неформалното и 

самостоятелното учене; призовава държавите членки да признаят значението и 

ползата от микроквалификациите; приветства развитието на масови отворени 

онлайн курсове (МООК), които разширяват достъпа до образование за групите в 

неравностойно положение или на лицата, чието положение ги възпрепятства да 

посещават редовни курсове, и следователно увеличават техните възможности за 

по-добра работа и по-добри условия на живот, и също така представляват начин 

за справяне с безработицата, по-специално сред младите хора; 

37. призовава държавите членки да интернационализират образователните системи и 

да разширят програмите за студентска мобилност с оглед по-добра подготовка на 

студентите за пазара на труда в ЕС, на който първата пречка пред мобилността е 

липсата на умения по чужди езици и култури; подчертава, че програмите за 

мобилност на студентите са допринесли за европейската интеграция и оказват 

положително въздействие върху заетостта на младите хора; в този контекст 

призовава да се обърне специално внимание на трансграничните аспекти на 

образованието, например чрез насърчаване на ученето и преподаването на 

езиците на съседните държави, и по-специално, да се включват нови академични 

приоритети в тази област, както за академичното, така и за професионалното 

образование; счита за важно да се гарантира, че тези действия ще бъдат насочени 

към всички видове училища и всички равнища на образованието, за да се 

осигурят възможности на пазара на труда в ЕС за завършилите университет, но и 

за дипломиращите се от системата в областта на професионалното образование и 

обучение; 

38. призовава Комисията да представи предложение, за да се гарантира, че 

програмите за мобилност на ЕС, като „Еразъм+“ се признават взаимно от 

държавите членки, и с цел гарантиране на непрекъснато увеличаване на 

инвестициите в „Еразъм+“, както и на финансова и индивидуална подкрепа; 

отбелязва факта, че през 2016 г. програмата „Еразъм+“ е подкрепила 725 000 

европейски граждани с безвъзмездни средства за мобилност, за да им помогне да 

учат, да се обучават, да се обучават, да работят или да извършват доброволческа 

дейност в чужбина, и е на път да постигне целта си да подкрепи 3,7% от младите 

                                                 
8 ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.  
9 Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно нова европейска програма за 

умения. 
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хора в ЕС между 2014 и 2020 г.; 

39. предлага Комисията да запази образованието и обучението по предприемачество 

като един от приоритетите на бъдещата програма „Еразъм+“ през следващия 

финансов период (след 2020 г.) във всички дейности, включително мобилността; 

40. в контекста на нарастващото търсене на компетентности и умения на високо 

равнище, съжалява, че с времето мащабното развитие на висшето образование 

води до „обезценяване“ на дипломите, като същевременно се увеличава 

недостигът на професионални умения и квалификации, което води до дисбаланс 

на пазара на труда; 

41. във връзка с това призовава за създаването на умения, ориентирани в по-силна 

степен към пазара на труда, както и за драстично увеличаване на дела на 

практическото обучение; призовава държавите членки да разработят, по-

специално, повече програми за висше професионално образование и обучение, за 

да се даде възможност на студентите да придобиват професионална квалификация 

на високо равнище, свързана с практическите умения и обучение; изтъква, в този 

контекст, значението на пропускливостта между различните образователни 

системи; 

42. отбелязва, че независимо от нарастващия брой на студентите, делът на 

дипломираните студенти с умения на високо равнище се различава между 

отделните държави членки, както и че броят на дипломиралите се студенти в ЕС с 

много ниско равнище на уменията варира от 10% до над 50% в отделните 

държави членки; настоява, че критериите за оценка в политиките за висше 

образование следва също да включват качествени  критерии, например 

показателят за държавите членки да увеличат броя на учениците10 следва да бъде 

насочен към действителното равнище на уменията, а не само към броя на 

дипломите; 

43. призовава Комисията и държавите членки да популяризират обновената програма 

за висше образование сред висшите учебни заведения, регионалните и местните 

органи и работодателите с оглед да се отговори на потребностите на висшите 

учебни заведения и студентите и на предизвикателствата пред тях, чрез създаване 

на връзки с местните и регионалните участници, достигане до местните 

общности, насърчаване на местното и регионалното развитие и иновациите, 

изграждане на приобщаващи и свързани системи за висше образование, укрепване 

на сътрудничеството с бизнеса и отговор на потребностите от умения на 

регионално равнище; 

44. подчертава, освен това, липсата на приобщаващо и висококачествено 

професионално ориентиране в държавите членки и счита, че само привлекателни 

и търсени програми за професионално образование и обучение, създадени с 

приноса и сътрудничеството на социалните партньори, могат да насърчат този 

избор сред учениците; 

45. следователно подчертава необходимостта от подобряване на качеството на 

                                                 
10 Обзор на образованието и обучението за 2017 г. 
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професионалното ориентиране в училищата, както и изтъква, че предоставянето 

на специализирана образователна ориентация и подкрепа във всички степени на 

образование и обучение може значително да подобри достъпа до пазара на труда; 

46. призовава Комисията и държавите членки да насърчават конкретни възможности 

за заетост, свързани с професионалното образование и обучение, и значението на 

професионалното образование и обучение на пазара на труда; 

47. призовава Комисията и държавите членки да осигурят повече видимост за 

професионалното образование и обучение, популяризирайки платформи като 

EURES, да гарантират, че то е достъпно за всички, балансирано по отношение на 

пола и недискриминационно, да осигурят достатъчно финансиране и да повишат 

неговите качество и привлекателност, както и да насърчават дуалното 

образование, ученето в процеса на работа и ученето въз основа на реалността на 

всички равнища и във всички форми на образование, включително висшето 

образование, с цел осигуряване на по-силни връзки между образованието и пазара 

на труда и на пропускливост между различните видове образование; във връзка с 

това подчертава необходимостта от модерно, техническо оборудване на 

образователните центрове със съответната цифрова инфраструктура; призовава за 

развито и засилено популяризиране на политиките за стажовете и чиракуването за 

младите хора с цел безпроблемното включване на младежите в пазара на труда; 

48. счита, че за да се гарантира предоставянето на качествени условия за стажове и 

чиракуване, от основно значение е наличието на договори, за да се определят 

ролите и отговорностите на всички страни и да се посочат точно 

продължителността, учебните цели и задачи, отговарящи на ясно определени 

умения, които ще бъдат развити, трудовият статут, адекватната 

компенсация/възнаграждение, в т.ч. за извънреден труд, социалната закрила и 

системите за социално осигуряване съгласно приложимото национално право, 

приложимите колективни споразумения или и двете; 

49. подчертава необходимостта от предлагане на подходящо съдържание за учене и 

обучение, както и достойни условия на труд за стажове и чиракуване, за да се 

гарантира ключовата им роля в прехода от образование към професионален 

живот; подчертава, че стажовете и чиракуването не следва никога да бъдат 

използвани като заместител за работа или считани за възможност за използване на 

евтина или дори неплатена работна сила; 

50. припомня, че високите постижения в образованието и обучението днес изискват 

истинска интеграция на училището и работата, и изтъква, че тази интеграция 

стимулира качеството на езиковата и математическата грамотност на децата и 

професионалните умения, които те трябва да придобият; приветства, във връзка с 

това, дуалните системи на обучение и образованието въз основа на реалността – 

иновативен подход, при който училища управляват реални предприятия, 

предлагащи реални продукти и услуги, и участват в пазара на труда; 

51. счита, че информацията за проследяване на дипломираните студенти и 

събирането на точни и относими данни (на национално равнище и на равнището 

на ЕС) са от съществено значение за осигуряване на качеството и развитието на 

качествено образование, основаващо се на съдържанието и съответстващо на 
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потребностите на пазара на труда, и за реформирането на образователните 

системи с цел превръщането им в по-гъвкави и приобщаващи; 

52. гарантира, че системата за наблюдение на професионалното развитие, с която се 

наблюдават равнищата на заетост и други показатели, свързани с 

професионалното развитие, следва да се използва и за оценка на училищните 

учебни програми и организацията на преподаването, не само за да се увеличат 

възможностите за дипломираните студенти на пазара на труда, но и за да се 

укрепят техните позиции и влияние върху изграждането на икономиката и 

създаването на нови работни места; 

53. призовава за събиране на данни, агрегирани по полов признак, относно 

дипломирането в университетите и в институциите за професионално 

образование и обучение, за да се подобри евентуалното използване на тези данни 

в контекста на заетостта на дипломираните лица и да се оцени качеството на 

образованието въз основа на пола; 

54. подчертава, че увеличаването на инвестициите в системите на образованието и 

обучението, както и тяхното модернизиране и адаптиране, са решаващо условие 

за социалния и икономическия напредък; поради това подчертава, че е важно да 

се гарантира, че в новия програмен период на многогодишната финансова рамка 

за периода 2020 – 2026 г. се дава приоритет на социалните инвестиции, особено 

тези в образованието и обучението за всички; 

55. призовава Комисията да увеличи усилията си чрез ЕСФ и европейския семестър в 

подкрепа на всеобхватните публични политики в държавите членки, 

съсредоточени върху осигуряването на по-плавен преход от образование и 

(дълготрайна) безработица към работа, и по-специално за пълното осъществяване 

на мерките на национално равнище, очертани в препоръката на Съвета относно 

интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда; 

56. отново посочва значението на оценките на изпълнението и на въздействието на 

програмите на ЕС, насочени към младежката заетост; отбелязва значението на 

ефективните и устойчиви инвестиции; 
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