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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:

A. като има предвид, че политиките за образование и обучение играят ключова роля в 
борбата с високата степен на безработица сред младите хора; като има предвид, че 
за да сме в крак с темпото на бързо развиващия се трудов пазар, са нужни все 
повече целеви инвестиции в професионалното образование и обучение (ПОО), 
висшето образование и научноизследователската дейност, както и гъвкави учебни 
програми и подобрено сътрудничество между предприятията и образователния 
сектор;

Б. като има предвид, че двойните образователни системи са зависими от тясното 
сътрудничество между публичния и частния сектор, наред с високата степен на 
ангажираност от страна на социалните партньори; като има предвид, че при 
държави членки със силно институционализирано взаимодействие между 
образователната система и пазара на труда се наблюдават удивително ниски нива на 
безработица сред младите хора;

В. като има предвид, че стажовете са полезен инструмент за улесняване и насърчаване 
на прехода на младите хора от образователната система към пазара на труда; като 
има предвид, че всеки стаж трябва да се основава на стратегия за обучение, а 
стажовете редовно се използват неправомерно от работодателите за наемане на 
евтини работници, които имат слаба защита, и все повече млади европейци често 
трябва да приемат няколко стажа, които са неплатен или ниско платени, преди да 
получат постоянна работа;

Г. като има предвид, че финансовата криза се утежни и бюджетните съкращения и 
другите мерки за строги икономии, по-специално в държавите членки с крехки 
икономики, влошиха стандартите на преподаване и  оказаха преки отрицателни 
последствия върху перспективите на младите хора за достъп до образование и 
заетост и оставането им в тях; като има предвид освен това, че съществува голяма 
данъчна тежест върху предприятията в много държави членки;

Д. като има предвид, че през 2011 г. 7,5 милиона млади хора на възраст между 15 и 24 
години и 6,5 милиона млади хора на възраст между 25 и 30 години са били 
неработещи, неучещи и необучаващи се (NEET); като има предвид, че държавите 
членки трябва да гарантират социална закрила и да осигурят условия за достоен 
живот на работниците, които загубват работата си, и на младите хора, които не 
успяват да намерят работа;

Е. като има предвид, че Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) може да предостави 
финансиране за инвестиции в страни, където равнището на безработицата сред 
младите хора надхвърля средното за ЕС; като има предвид, че ЕИБ би могла да има 
регионална насоченост при стратегически инвестиции за подобряване и 
увеличаване на възможностите за заетост и за развитие на капацитета за иновации;
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Ж. като има предвид, че отчитането на потребностите на пазара на труда не трябва да 
става в ущърб на придобиването на възможно най-широк първоначален набор от 
знания, тъй като това е най-добрата гаранция за приспособяване към рисковете от 
безработица и за приспособяване към непредвиденостите на живота; като има 
предвид, че повечето проучвания показват значението на висококачествено 
образование още от първите учебни години с цел да се избегне преждевременното 
напускане на училище и да се интегрират по най-добрия начин децата, 
произхождащи от среди в неравностойно социално положение;

З. като има предвид, че чрез използването на ИКТ и нови технологии, образователните 
ресурси със свободен достъп подобряват качеството, достъпността и 
равнопоставеността в образованието и спомагат за един взаимен, градивен, гъвкав и 
индивидуален учебен процес; като има предвид, че чрез подкрепата за ученето през 
целия живот, отвореното образование подобрява трайната пригодност за заетост;

И. като има предвид, че преждевременното напускане на училище сериозно вреди на 
икономическото и социалното развитие на Съюза и са необходими интегрирани 
мерки с цел постигане на целта на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на 
процента на преждевременно напускащите училище под 10%; като има предвид, че 
преждевременно напусналите училище са по-често безработни и са изложени на по-
голям риск от социално изключване; като има предвид, че при разработването на 
програми за връщане в училище, предлагащи втори шанс на преждевременно 
напусналите следва да се обърне специално внимание на уязвимите групи, силно 
изложени на висок риск от социално изключване, с цел да се насърчи активното им 
участие в обществото;

Й. като има предвид, че преподавателите както в училище, така и на университетско 
ниво се сблъскват с безпрецедентни предизвикателства, възникващи от бързо 
променящата се световна икономическа среда, в която развитието на нови умения и  
компетенции, новаторски подходи и съвременни методи на преподаване са ключ за
гарантиране на ефективно образование и пригодност за заетост на младите хора;

К. като има предвид, че програмите на ЕС за мобилност в областта на образованието и 
младежта и ранното изучаване на чужди езици повишават перспективите за работа 
и насърчават мобилност на пазара на труда; като има предвид, че програмите за 
младежка мобилност в периода 2014–2020 г. следва да предоставят истински 
възможности за учене и усвояване на умения, спомагайки по този начин за 
повишаването на степента на заетост при младите хора;

Л. като има предвид необходимостта от подробен анализ на средствата на ЕС, 
инвестирани в образование, обучение и борба с безработицата сред младите хора 
през програмния период 2007–2013 г., с оглед на многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014–2020 г; като има предвид, че един интегриран подход и 
взаимодействия между различните програми и ресурси, финансирани от 
националните бюджети и бюджета на ЕС, ще допринесат за успешното прилагане 
на мерките за младежка заетост; като има предвид, че е необходимо също така 
политиките на ЕС да бъдат решавани на местно и национално равнище и да бъдат 
превърнати в конкретни действия по места;
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М. като има предвид, че въпреки високите общи равнища на безработицата сред 
младежите, определени сфери като информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ), научноизследователска и развойна дейност и здравеопазване срещат все 
повече трудности при запълването на свободни работни места за квалифициран 
персонал;

1. изразява силна тревога относно бюджетните съкращения на държавите членки в 
областта на образованието, обучението и младежта, които биха могли да доведат до 
блокирането на достъпа на млади хора както до образование, така и до трудова 
заетост, и припомня, че бюджетните средства за образование и обучение са 
необходима и неоценима инвестиция за бъдещето; обръща внимание на 
необходимостта от по-ефективно насочване на средства на ЕС за създаване на 
работни места за млади хора;

2. насърчава държавите членки да насочат вниманието си, с помощта на Комисията, 
към младите хора, които са неработещи, неучещи и необучаващи се, с цел да им 
предложат качествени стажове и обучения, за да могат те да придобият умения и 
опит, необходими за тяхното професионално интегриране или реинтегриране в 
образователната система в програми, адаптирани към затрудненията им;

3. призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки за 
предотвратяване на преждевременното напускане на училище, намаляване на 
процента на отпадналите от училище и гарантиране на втори шанс за образование, 
отговарящо на възможно най-високи стандарти, което ще намали броя на 
неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs), най-застрашени от 
дългосрочна безработица;

4. подчертава необходимостта да се осигури образование и обучение за всички, 
обръща внимание на значението на регионите в политиките за обучение, заетост и 
мобилност и призовава да се използват всички средства, с които разполагат 
регионите, за улесняване на достъпа на младите хора до пазара на труда и за да им 
се помогне да разнообразят уменията си;  

5. призовава за засилено професионално образование и обучение на 
преподавателските кадри, особено по отношение на съвременните методи на 
преподаване и използването на нови технологии; посочва, че ученето през целия 
живот започва с образованието в ранна детска възраст, и подчертава, че езиковите 
умения преди всичко трябва да се насърчават по увлекателен начин;

6. призовава държавите членки и съответните институции да подкрепят науката, 
технологиите, инженерството и математиката в образователните си програми, с цел 
да отговори на настоящото търсене на пазара на труда;

7. призовава за създаването на обща система от показатели за резултатите и 
въздействието с цел оценка на постигнатия напредък по различните програми, 
включително мерки за заетост по отношение на тяхната ефективност и ефикасност, 
а не само от гледна точка на финансовото им изпълнение;

8. призовава държавите членки да насърчават участието на младите хора в 
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разработването на свързаните с тяхното развитие секторни политики; вярва, че 
предоставянето на възможност на младите хора да бъдат действителни участници, а 
не само наблюдатели и/ли бенефициери в процесите ще допринесе за придаване на 
добавена стойност и легитимност на разработването на политиките за младежта;

9. призовава за повишено приложение на висококачествени двойни образователни 
системи, които съчетават теоретично и практическо преподаване; подчертава 
важността на участието на социалните партньори при изграждането на тези 
системи; призовава Комисията да разработи насоки за качество на съвременната 
двойна образователна система, подкрепени със списък на широко дефинирани 
ключови неакадемични професионални дейности в Европа;

10. призовава Комисията да търси активно подкрепа и инициативи, както и други 
форми на сътрудничество с частния сектор в борбата с безработицата сред 
младежта и насърчава създаването както на партньорства с предприятията, така и на 
публично-частни партньорства; приветства предложението на Комисията за 
въвеждане на Европейски алианс за професионална подготовка и очаква , че след 
консултация със съответните заинтересовани страни, Комисията ще изготви една 
прозрачна европейска рамка за качеството на стажовете;

11. призовава държавите членки да приемат правно обвързваща качествена рамка за 
чиракуване, стажове и практикантски програми, включително достойно заплащане 
и признаване на придобитите знания като професионален опит, и да засилят 
услугите за предоставяне на съвети и ориентиране на младите хора на ранен етап с 
цел укрепване на способността им да вземат информирани решения относно 
бъдещата им кариера и улесняване на достъпа им до пазара на труда;  

12. призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството и да укрепят 
партньорствата между предприятията и образователния сектор на всички равнища, с 
цел свързване в по-голяма степен на учебните програми с търсенето на пазара на 
труда, като например чрез разширяване на т. нар. „съюзи на уменията по сектори“ и 
„съюзи на знанието“;

13. настоятелно призовава държавите членки да премахнат бариерите пред 
трансграничното чиракуване, стажовете и практикантските програми, с цел по-
добро съчетаване на търсенето и предлагането на възможности за обучение в 
работна среда за младите хора, с оглед подобряване по този начин мобилността и 
пригодността за заетост, особено в граничните региони;

14. подчертава важността на повишаването на качеството на ПОО с цел да бъде 
постигнат точният баланс между образование и търсене на пазара на труда; счита, 
че насърчаването на ПОО не следва да е за сметка на висшето образование; 
подчертава необходимостта от подобряване на взаимодействието между ПОО и 
висшето образование, както и от улесняване на прехода от ПОО към висшето 
образование; подчертава, че са необходими по-гъвкави учебни програми, за да се 
улесни достъпът на младите хора до пазара на труда и по-добре да се адаптират към 
бъдещите промени на пазара на труда;

15. изтъква значението на повишаването на стандартите за качество и достъпността на 
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висшето образование и ПОО; подчертава също така значението на изучаването на 
чужди езици в училище и в ПОО като предпоставка за по-нататъшно изграждане на 
капацитет, мобилност и по-добра реализация на младите хора на пазара на труда; 
призовава държавите членки да насърчават включването на изучаването на чужди 
езици в образователните си системи;

16. призовава държавите членки да подкрепят признаването на неформалното 
образование, тъй като то играе жизненоважна роля при подготовката на младите 
хора за пазара на труда, като развива ключови междуличностни умения, изисквани 
от работодателите; подчертава значението от бързо разпространяване на добрите 
практики в областта на достъпа на момичетата и жените до обучения, традиционно 
считани за „по-мъжки“, и по-специално в сектора на ИКТ;

17. подчертава значението на това младите хора да придобиват общи умения  като 
например умения в областта на ИКТ, лидерски умения, критично мислене и езикови 
и предприемачески умения, включително чрез периоди на обучение в чужбина, с 
цел подобряване на перспективите им на пазара на труда и способността им по-
добре да се адаптират към бъдещите промени на пазара на труда;  призовава 
държавите членки да отдадат допълнително значение на тези умения в учебните си 
програми;

18. призовава държавите членки да подкрепят самостоятелната заетост на младежите 
чрез подобряване на образованието в сферата на предприемачеството; подчертава, 
че е напълно оправдано обръщането на особено внимание на намаляването на 
страха у младите хора от поемане на рискове като предпоставка за успешно 
предприемачество; призовава също така за данъчни облекчения за предприятията, 
създадени и ръководени от млади хора с цел да се развие култура на 
предприемачество и способност за създаване на нови работни места;

19. призовава Комисията и държавите членки да прилагат прозрачност и 
хармонизиране при признаването на квалификации в рамките на Съюза, по-
специално чрез Европейската система за трансфер на кредити в професионалното 
образование и обучение, Европас и Европейската квалификационна рамка, да 
прилагат изцяло прилагането на препоръката на Съвета относно признаването на 
неформалното и самостоятелното учене и по-специално да гарантират 
трансграничното признаване на неформалното и самостоятелно учене; подчертава 
важността на своевременното прилагане и докладване относно изпълнението на 
тези инициативи;

20. приветства схемата за гаранции за младежта и призовава държавите членки да се 
ангажират с прилагането й по ефективен и навременен начин, включително чрез 
създаване на партньорства между публичните служби по заетостта и образователни 
институции, като начин за подпомагане на младите хора непосредствено след 
напускане на образователната система; подчертава необходимостта от включване в 
рамките на гаранциите на всички млади хора на възраст до 30 години;

21. подчертава необходимостта от предоставяне на достатъчно финансиране за схемата 
за гаранции за младежта от Европейския социален фонд и други структурни 
фондове на ЕС и припомня, че създаването на работни места за младите хора е 
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основна цел на политиката на сближаване, подкрепена както от ЕФРР, така и от 
ЕСФ; подчертава обаче, че тези усилия не следва да пречат на структурните усилия 
и реформи, които трябва да подготвят образователните системи и пазарите на труда 
в някои държави членки за предизвикателствата на бъдещето;

22. призовава Комисията и държавите членки да разработят ясни цели и показатели за 
гаранционната схема за младите хора, за да може ефективно да се измерва и оценява 
въздействието на тази инициатива;

23. подчертава значението на програмите за студентска мобилност и призовава 
държавите членки да подкрепят планираното увеличение на средствата, предвидени 
за тези програми съгласно новата МФР за 2014–2020 година; подчертава ролята на 
предложената схема на ЕС за предоставяне на гаранции по заеми за студенти в 
редовна форма на обучение в магистърски програми в ЕС и в трети страни за 
допълнително улесняване на мобилността на младите хора и класирането на 
университетите по няколко различни показатели;

24. призовава Комисията да предвиди във всички свои програми мерки, насочени 
специално към справяне с младежката безработица, като взема предвид един 
интегриран глобален подход в съответствие с „Младежта в движение“, водеща 
инициатива на стратегията „Европа 2020“.

25. призовава държавите членки да гарантират, че младите хора имат по-голям достъп 
до предложения за работа и предложения за стажове и че основното обучение за 
търсене на работа е включено в университетските програми; 

26. отбелязва, че образователните системи на ЕС следва да насърчават принципа на 
справедливи и равни възможности; призовава да се насърчават всички необходими 
умения с оглед улесняване на достъпа до учене през целия живот, задължително 
условие в общество, основано на знанието.
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