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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. счита, че образованието и обучението са от жизненоважно значение за 
интегрирането на младите хора на пазара на труда, и признава за важно на всички 
да бъде осигурен достъп до схеми за учене през целия живот, а хората да бъдат 
снабдени с уменията и компетентността, посочени в „Нови умения за нови работни 
места“;

2. подчертава, че е важно да се помогне на младите хора да започнат собствена 
стопанска дейност и препоръчва информационна кампания на ЕС в учебните 
заведения, която да обхване предприемачеството, началния капитал, данъчното 
облагане на прохождащата стопанска дейност и помощта за обучение;

3. счита за жизненоважно установяването на партньорства между образованието и 
работата, и призовава за подобряване на мобилността на студентите, учителите и 
служителите;

4. подкрепя осигуряването на стажове в допълнение към учебните програми, които да 
дадат възможност на учащите да придобият трудов стаж, като така улеснят 
бъдещото им навлизане на пазара на труда;

5. счита за изключително важно разработването на практикантски програми, тъй като 
те дават възможност за започване на работа само с известен предишен опит и 
подготовка; счита, че практикантските програми са полезно средство за съчетаване 
на образование и работа, тъй като някои схеми постигат резултатност от 70 % 
постъпили на работа след успешно завършване на практикантска програма;

6. счита, че чираците следва да бъдат подходящо обучени и че това обучение в 
процеса на работа следва да бъде средство за придобиване на компетентност и 
умения; подкрепя укрепването на връзката между образованието и работата, и
предлага да се преподават и чужди езици в допълнение към технологията и науката;

7. припомня, че новата стратегия „ЕС 2020“ трябва да изиграе ключова роля за 
подобряване на трудоспособността на гражданите; предвид факта, че младите хора 
са ключов фактор за постигането на тези цели, счита за жизненоважно да им бъде 
осигурено по-добро образование и обучение.


