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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства Седмия и Осмия доклад за напредъка и призовава Комисията през 
2014 г. да провери в Шестия доклад относно икономическото и социалното 
сближаване какви са дългосрочните последствия, предизвикани от все по-
отслабващото сближаване между европейските държави и региони поради 
икономическата криза, и какви мерки трябва да бъдат предприети за намаляване на 
тези различия, по-специално за сближаване на държавите във и извън програмата;

2. подчертава, че БВП следва да остане един от основните критерии за определяне на 
допустимостта за регионално политическо подпомагане, но трябва да се допълва от 
други показатели за определяне на най-уязвимите региони; подчертава факта , че 
сам по себе си  БВП няма капацитета да предостави пълна картина на регионалното 
развитие и социалното сближаване, тъй като той не успява да вземе предвид 
относителните социални фактори, като например разликата в доходите и 
безработицата;

3. насърчава Комисията да подкрепя конкретни мерки за създаване на повече и 
устойчиви работни места, за инвестиране в регионално и местно развитие на 
образованието, за насърчаване на местното предприемачество и създаване на нови 
финансови инструменти за всички видове предприятия и по-специално за малките и 
средните предприятия (МСП) с цел борба срещу нарастващите равнища на 
безработицата, бедността и социалното изключване;

4. признава, че голяма част от разходите по Европейския социален фонд (ЕСФ) ) се 
отпуска за насърчаване на създаването на повече и по-добри работни места, като се 
подкрепя интеграцията и участието на групи в неравностойно положение, 
включително хора с увреждания, и като се развива приобщаващо общество, 
достъпно за всички; подчертава обаче, че във време на криза следва да се 
обърне повече внимание на ефективното насочване на ЕСФ към борба срещу 
местните и регионалните неравенства и социалното изключване, за да се предостави 
достъп до заетост на най-уязвимите групи и особено на младите и да се подпомогне 
повторната интеграция на жените на пазара на труда чрез намаляване на 
сегрегацията, основана на пола;

5. изтъква, че големият брой на младежите, напускащи училище без завършена 
образователна степен, в отделни региони надвишава далеч целта от 10 % и че на 
напускащите училище без завършена образователна степен трябва да се предлага 
образование, обучение или работа, отговарящи на техните нужди; в този контекст се 
позовава на значението на гаранцията за младежите, напускащи училище без 
завършена образователна степен; подчертава, че за да се намали броят на 
младежите, напускащи училище без завършена образователна степен, е от значение 
образователната система да е приобщаваща и да предлага равни възможности на 
всички млади хора; изтъква, че поради това трябва да бъдат намерени решения за 



PE519.793v02-00 4/6 AD\1011137BG.doc

BG

интегрирането на  нискоквалифицираните млади хора на пазара на труда, чрез 
предоставяне на свободно от бариери, достъпно и качествено професионално 
обучение и на обучение, свързано с работата, за да им се помогне да придобият 
умения, тъй като липсата на умения води до повишаване на риска от безработица, 
което от своя страна води до бедност и предизвиква множество социални 
предизвикателства, свързани с изключване, отчуждение и неуспешни усилия за 
изграждане на независим живот; изтъква, че за тази цел приносът на ЕСФ е от 
особено значение за подпомагането на младите хора да не напускат училище и да 
придобият съответните квалификации, необходими за намиране на работа и за 
създаване на кариера и за гарантирането на широк достъп до висококачествено 
образование със специални проекти за деца, произхождащи от групи в 
неравностойно положение и от малцинства, включително хора с увреждания; 
призовава държавите членки да насърчават професионално обучение и обучение, 
свързано с работата, за тези, които ще извличат ползи от него;

6. призовава Комисията и държавите членки да приемат политики, насочени към 
растежа, включително приоритетно финансиране на области като образованието, 
ученето през целия живот, научните изследвания и иновациите, тъй като само 
мерките на строги икономии не са достатъчни за борба срещу настоящата 
икономическа криза;

7. подчертава, че заетостта при младежите е силно зависима от цялостното 
икономическо положение и следователно тя има отношение към значението на 
подкрепата, насочването и наблюдението на младите хора в техния път от 
образованието до професионалния живот; счита, че поради това Комисията може да 
приведе всички бъдещи предложения за политики в тази област в съответствие с 
инициативите „Младежта в движение“ и „Възможности за младежта“;

8. подчертава, че равнището на заетост в отделни региони е все още под 60 % и че 
редица региони са пропуснали своите национални цели с 20—25 %, което се 
отразява особено неблагоприятно върху младежите, жените, възрастните хора, лица, 
които полагат грижи и хората с увреждания, подчертава, че някои мерки, свързани с 
кризата, са оказали отрицателно въздействие върху сближаването и са увеличили 
значително неравенствата в ЕС; подчертава, че наличието на високорискови групи в 
заетостта или създаването на възможности за работа за тях изисква конкретни 
мерки, насочени към създаването на работни места, възможности за обучение и 
запазване на работните места; подчертава, че в някои отдалечени общини вече 
някои последователни поколения живеят в условията на безработица, от която са 
застрашени основно маргинализираните групи от населението;

9. изтъква, че равнището на заетост е значително под целта на стратегията „Европа 
2020“, за заетост на поне 75 % от населението между 20 и 64 години в срок до 
2020 г.; отбелязва, че въпреки че няма конкретни цели за равнището на заетостта на 
регионално равнище, държавите — членки на ЕС, са определили поотделно свои 
национални цели, които в повечето случаи не са били постигнати, тъй като 
финансовата и икономическата криза е оказала силно асиметрично въздействие 
върху регионалните пазари на труда, предимно в Южна Европа, където има 
значително увеличаване на младежката безработица;
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10. подчертава констатираните неравенства между най-високите регионални 
равнища на заетост в северната и централната част на ЕС и най-ниските високите 
регионални равнища на заетост в южните региони;

11. заявява, че под формата на т. нар. парадокс на градовете броят на заплашените от 
бедност и материално необезпечени семейства, с влошено състоянието на околната 
среда и лоши жилищни условия, с изключително нисък интензитет на упражнявана 
трудова дейност, които са заплашени от изключване и енергийна бедност, в много 
случаи е по-висок в столичните региони, считани за развити съгласно приложимите 
показатели; тук става въпрос преди всичко за семейства с един самотен родител, за 
големи семейства с четири или повече деца, за лица, полагащи грижи (особено лица, 
полагащи грижи за членове на семейството с увреждания), за членове на 
маргинализирани общности, за възрастни хора непосредствено пред пенсиониране, 
за които е затруднен достъпът до равни възможности, счита, че е важно да се отчита 
въпросът, свързан с физическия достъп и достъпността в области, свързани с 
информацията и комуникацията, чието осъществяване, включително при отчитане 
на демографските промени, трябва да бъде измервано чрез обективни и сравними 
показатели;

12. подчертава, че обменът на знания и практики за сътрудничество за развитие и 
растеж между регионални и местни органи на държавите членки може да помогне за 
преодоляване на различията по отношение на експертния опит и за повишаване на 
осведомеността с оглед на трудовата мобилност; освен това застъпва становището, 
че децентрализацията и териториалното развитие следва да бъдат допълнително 
подкрепяни като ефективен начин за преодоляване на настоящата криза, свързана с 
безработицата;

13. счита, че е важно да се обръща внимание на въпроса относно насърчаването на 
развитието на демокрацията на местно и регионално равнище и че това изисква 
един по-сериозен политически ангажимент от страна на ЕС, когато става въпрос за 
утвърждаването на благоприятна среда, която може да засили капацитета на 
местните и регионални органи за влияние и контрол над създаването на работни 
места и социалното изключване на тяхното население; изтъква, че за тази цел 
разнообразието на гражданското общество може да играе ключова роля за 
участието на социалните партньори в процеса на постигане на целите на ЕС за 
приобщаващ растеж;

14. призовава Комисията и държавите членки да увеличат инвестирането в области като 
предприемачеството, започването на бизнес и самостоятелно заетите лица като 
средства за създаване на повече работни места, по-специално като се има предвид, 
че МСП и микропредприятията предоставят над две трети от работните места в 
частния сектор в ЕС; счита, че особен акцент следва да се поставя върху 
регионалното и местното равнище; освен това счита, че инвестирането в социалния 
бизнес и социалното предприемачество предоставя добра допълнителна възможност 
за отговор на социалните нужди, които не са задоволени от обществените блага и 
услуги.
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