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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 
социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва, че инвестирането в образование и обучение, както и прогнозирането на 
потребностите от умения, са жизнено важни, ако трябва да бъде изпълнен 
ангажиментът от стратегията „Европа 2020“ за подобряване на нивата на 
образование, т.е. намаляване на дела на преждевременно напусналите училище на 
10% или по-малко и увеличаване на процента завършващи висше или еквивалентно 
образование на поне 40%;

2. отбелязва със съжаление непропорционално високото равнище на безработица сред 
младите хора в ЕС; отбелязва, че безработицата сред младите хора има отрицателен 
ефект върху социалното сближаване, социалната справедливост и растежа; 
призовава Комисията и държавите-членки да дадат приоритет на прилагането на 
активни политики в областта на пазара на труда с цел справяне с кризата;

3. подчертава изключителното значение на гарантирането на справедлив, всеобщ 
достъп до висококачествено държавно образование и обучение през целия живот, за 
да могат гражданите да се развиват в социален и интелектуален аспект и да 
придобиват необходимите умения за навлизане в професионалния живот;

4. подчертава значението на интегрирани пътища между образованието, обучението и 
работата за постигането на тези цели, с оглед придобиването на професионална и 
образователна квалификация, и необходимостта от инициативи в областта на 
образованието за възрастни и опресняването на основните умения; призовава 
държавите-членки, с цел включването на групите от населението, които се намират 
в най-неблагоприятно положение, тъй като са с най-ниско образование и 
квалификация, да разработят услуги за професионална ориентация с национален 
обхват, които могат да предоставят съответната информация относно възможности 
за обучение и образование, както и индивидуално оценяване на уменията;

5. осъзнава значението на приноса, който трябва да бъда даден от професионалното 
обучение, за да могат значителен брой млади хора да реализират своя потенциал, 
както и за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

6. счита, че мерките, предложени в съобщението на Комисията, изискват голяма 
координация на политиката; затова настоятелно призовава държавите-членки и по-
специално техните съответни  министерства да участват по-тясно в процеса на 
ранно определяне на потребностите от умения, препоръчвайки най-малко 
десетгодишна перспектива; изразява твърда убеденост, че когато се изготвят 
програмите за образование и обучение, е необходима ефективна комуникация и 
сътрудничество между работодатели, социални партньори и образователни 
институции и организации за обучение, използващи специфични механизми за 
определяне на потребностите на пазара на труда; отново подчертава 
необходимостта да се гарантира, че обществеността има достъп до качествена 
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информация в тази връзка;  призовава държавите- членки да включат в своите 
образователни програми, програми за обучение и програми за учене през целия 
живот преподаването на мултидисциплинарни умения относно ползването на 
информационни и комуникационни технологии, художественото изразяване, 
мобилността, демократичното участие и културното многообразие; с оглед на тази 
цел подчертава, че е жизнено важно компетентностите и уменията, придобити чрез 
неформално и неофициално образование, да бъдат признати и използвани;

7. отбелязва, че инструменти като проучвания на длъжностните характеристики и 
професиите, необходими в различните сектори, проведени въз основа на социално 
партньорство, следва да получат подходяща подкрепа;

8. отбелязва, че работната сила в ЕС трябва да стане по-квалифицирана, за да бъде в 
състояние да допринася и да се адаптира към технологични промени и нови 
подходи в организацията на труда; призовава държавите-членки да инвестират 
повече в системите за образование и обучение, да предвиждат нужните умения, да 
съобразят предлагането с търсенето и да осигурят услуги за професионална 
ориентация;

9. приветства създаването на Европейска обсерватория по заетостта и признава, че 
създаването на онлайн инструменти за професионална мобилност като например 
„Панорама на уменията в ЕС“, които предоставят ясна информация относно 
възможностите за работа, би помогнало на бъдещите работещи да изберат път за 
професионално развитие и да придобият точния набор от умения, например в 
областта на информационните и комуникационни технологии и чуждите езици, като 
по този начин се подобрят перспективите им за трудова заетост и приспособимостта 
им; твърдо вярва, че прогнозирането в тази област следва да бъде включено в 10-
годишна рамка;

10. изразява мнението, че по-тесни връзки между образователните институции и 
предприятията биха могли да спомогнат за правилното определяне на необходимите 
в даден момент умения и впоследствие да улеснят навлизането на млади хора на 
пазара на труда;

11. припомня, че висшите учебни заведения и организации за обучение изпълняват 
основна роля в регионалните икономики на държавите-членки и че са единственото 
място, където новаторството, образованието и научноизследователската дейност 
вървят ръка за ръка и могат да доведат до създаване на работни места; отбелязва, че 
засиленото сътрудничество между факултети в един университет, между 
университети, други висши учебни заведения и организации за обучение, региони, 
правителства, заинтересовани страни от гражданското общество, по-специално 
социалните партньори, и предприятията е от съществено значение за 
икономическото и социалното развитие на Европа; признава ролята на 
инициативата за диалог между университетите и предприятията в този контекст;

12. отбелязва, че интернационализирането на образованието е от социално, културно и 
икономическо значение, и във връзка с това настоятелно призовава Комисията да 
улесни международната мобилност сред изследователите, студентите, учените и 
университетските преподаватели както в ЕС, така и извън него;
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13. изразява загриженост, че високо квалифицирани лица приемат назначения на 
работа, която е под нивото на способностите им, или неизискващи квалификация 
работни места, което води до „разхищение на мозъци” в ЕС;

14. подчертава необходимостта от запазване на традицията на занаятчийството и 
свързаните с това умения и от създаване на стратегии за предприемачество в 
областта на занаятчийството с цел съхраняване на културната идентичност на 
сектора; в тази връзка насочва вниманието към значимостта на подкрепата за 
професионално обучение чрез практиката и мобилността на младите занаятчии;
отбелязва, че насърчаването на провеждането на стажове като средство за 
интегриране на младите хора в този сектор може да бъде активна политическа 
мярка, която заслужава да бъде поощрявана, и призовава държавите-членки да 
предприемат подходящи стъпки в тази насока; изтъква важността на хуманитарните 
науки като област на изследване на миналото и по-добро съхраняване на културните 
идентичности;

15. счита, че следва да бъдат приложени мерки за създаването на система за 
неформално обучение на работното място, например система за чиракуване, 
включително и в рамките на традиционните занаяти и професии, с цел да се направи 
по-достъпно придобиването на нови умения и работни места, както и да се насърчи 
диверсифицирането на пазара на труда;

16. подчертава необходимостта от увеличаване на престижа и привлекателността на 
професиите и работните места, при които съществува недостиг на работна ръка на 
пазара на труда;

17. призовава Комисията да предостави повече информация и по-голяма финансова 
подкрепа за програмата „Леонардо да Винчи“, която позволява на хората да 
придобиват нови умения, знания и квалификации и прави професионалното 
образование по-привлекателно за всички; освен това отбелязва, че обучението на 
работното място е особено важно, и призовава за подкрепа за национални схеми, 
които насърчават този тип възможности за развитие на кариерата;

18. отбелязва, че процентът на изпълнение на програмата „Еразъм” е почти 100; 
припомня надлежно документираните доказателства, че програмата „Еразъм” 
значително улеснява обучението в чужбина и предоставя на студентите по-широка 
гама от умения, както и че това от своя страна значително подобрява перспективите 
за последваща заетост на студентите, участващи в „Еразъм”, и по този начин 
допринася съществено за конкурентоспособността на Европа;

19. отбелязва, че умението да се общува на чужди езици се счита за важно за всички 
граждани на ЕС и се възприема като ценно умение на пазара на труда; следователно 
насърчава това изискване за грамотност и подкрепя изучаването на чужди езици и 
развитието на чуждоезиковото обучение, по-специално в контекста на 
вътрешнофирменото обучение, включително придобиването на умения за общуване 
на езици, които са по-слабо разпространени и използвани в международен план;

20. счита, че не се обръща достатъчно внимание на потенциала на мигрантите от страни 
извън ЕС да отговорят на потребностите на пазара на труда;
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21. изразява становището, че неакадемичното висше образование с техническа 
насоченост е сектор от ключово значение, когато става въпрос за свързване на 
придобиването на умения с потребностите на бизнеса и с целите за икономически 
растеж и производителност;

22. признава, че институциите за висше образование и организациите за обучение имат 
потенциал да подготвят хората за света на труда: така например МСП, които нямат 
структури за научноизследователска и развойна дейност, могат да се възползват от 
изследователските ресурси и опита на университетите, а МСП могат да предложат 
на студентите висококачествени стажове и възможности за чиракуване, които да им 
позволят да надградят образованието си и значително да увеличат възможности си 
за намиране на работа; следователно призовава за засилване на сътрудничеството 
между институциите за висше образование, организациите за обучение и МСП, като 
се предоставя на студентите възможност за придобиване и развиване на 
предприемачески умения; отбелязва ролята, която изпълняват културната и 
творческата индустрия за осигуряването на подходяща учебна среда; 

23. призовава за обмяна на опит и представяне и насърчаване на най-добри практики 
във връзка с подобряването на възможността за реализация и на образованието за 
реалното търсене на пазара на труда;

24. подчертава  значението на ученето през целия живот като постоянно изграждане на 
умения и познания през живота на всеки човек, както и за допълнително 
насърчаване на социалното приобщаване, личностното развитие и активното 
гражданство;

25. призовава за по-силна подкрепа и признаване както на формалното, така и на 
неформалното образование като неразделни части от процеса на учене през целия 
живот;

26. подчертава значението на екологосъобразните работни места като нови работни 
места за настоящия световен пазар с оглед на съхраняване и възстановяване на 
качеството на околната среда;

27. призовава държавите-членки да работят постоянно и в тясно сътрудничество за 
премахване на административните и законодателните пречки пред мобилността на 
студенти и работещи, както и за взаимно признаване на образователните степени и 
квалификации;

28. настоятелно призовава за постигане на пълно интегриране на групите в 
неравностойно положение в процеса на трудова заетост, включително по отношение 
на търсенето на подходящи работни места за хора с увреждания, които често 
притежават уникални или изключителни умения;

29. изтъква продължаващата дискриминация, основана на пола, в някои области на 
трудова заетост и на определени позиции и призовава за премахване на различията 
при третирането на мъжете и жените, както и за прекратяване на стереотипите, 
свързани с пола, при някои длъжности;
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