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Изменение 1
Оле Кристенсен, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф –1 (нов)

Проектостановище Изменение

–1. като има предвид, че кризата е 
довела до зачестяване на несигурните 
форми на заетост сред младите, 
като съществуващи работни места 
нерядко се заместват с краткосрочни 
договори, договори за работа на 
непълно работно време и схеми за 
набиране за труд без заплащане;

Or. en

Изменение 2
Оле Кристенсен, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф –1a (нов)

Проектостановище Изменение

–1а. като има предвид, че 
икономическите загуби, дължащи се 
на неучастието на младите хора в 
пазара на труда, се изчисляват на 
153 милиарда евро, което 
съответства на 1,2 % от БВП на ЕС3;
__________________
3 Еврофонд (Eurofound) (2012 г.), 
NEET: никъде неработещи, неучещи и 
необучаващи се млади хора —
характеристики, разходи и мерки за 
противодействие в Европа, Служба за 
публикации на Европейския съюз, 
Люксембург.

Or. en



PE510.626v01-00 4/36 AM\935002BG.doc

BG

Изменение 3
Оле Кристенсен, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф –1б (нов)

Проектостановище Изменение

–1б. като има предвид, че през 2011 г.
7,5 милиона млади хора на възраст 
15–24 години и 6,5 милиона на възраст 
25–29 години са били неучещи, 
неработещи или необучаващи се 
никъде;

Or. en

Изменение 4
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва въздействието на 
стратегията за младежта през първия 
цикъл (2010–2012 г.), като се осигурява 
гъвкава рамка за участие на Комисията, 
държавите членки и съответните 
заинтересовани страни във всички 
сектори;

1. изразява съжаление относно 
слабото въздействие на стратегията за 
младежта през първия цикъл (2010–
2012 г.); подчертава, че рамката за 
участие на Комисията, държавите 
членки и съответните заинтересовани 
страни във всички сектори беше едно 
добро начало, но усилията не бяха 
достатъчно решителни;

Or. en

Изменение 5
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. отбелязва въздействието на
стратегията за младежта през първия 
цикъл (2010–2012 г.), като се осигурява
гъвкава рамка за участие на Комисията, 
държавите членки и съответните 
заинтересовани страни във всички 
сектори;

1. отбелязва, че ако стратегията за 
младежта оказа положително 
въздействие през първия цикъл (2010–
2012 г.), като осигури гъвкава рамка за 
участие на Комисията, държавите 
членки и съответните заинтересовани 
страни във всички сектори, факт е 
също така, че младите хора 
продължават да бъдат най-често 
жертви на настоящата криза, и то 
във все по-тревожни размери; 
следователно подчертава 
неотложността на това да се удвоят 
усилията, за да се осигури достойно 
бъдеще на цяло едно поколение, като 
се подобри достъпът не само до 
трудова заетост, образование и 
обучение, но и до здравеопазване, 
настаняване, култура и граждански 
права;

Or. fr

Изменение 6
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че Комисията и 
държавите членки следва да 
поставят по-голям акцент върху
установяването на междусекторно 
сътрудничество, по-специално с цел 
да се проучи по какъв начин 
подходите и методите на 
политиката за младежта и 
работата с младите хора могат да се 
използват в други имащи отношение 
сектори;
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Or. en

Изменение 7
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че държавите членки
могат да се насърчават да 
предприемат мерки за борба с 
предаваната от поколение на 
поколение бедност и социалното 
изключване, като използват 
междусекторно сътрудничество;

Or. en

Изменение 8
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че е все по-наложително да 
бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза и
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–
2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на двете общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция;

2. отбелязва, че е все по-наложително да 
бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза;
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица засилват 
необходимостта да се подкрепи 
загрижеността за най-засегнатото
от кризата младо поколение чрез 
ефективни политики; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–
2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на двете общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
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на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция;

Or. en

Изменение 9
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че е все по-наложително 
да бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза и 
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–
2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на двете общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция;

2. подчертава, че е все по-наложително 
да бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза и 
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица, както и 
предвид очакваната цена на 
„бездействието“ в ЕС; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, формалното, 
самостоятелното и неформалното 
образование и обучение, следващият 
цикъл (2013–2015 г.) следва да 
допринесе за постигането на двете общи 
цели на стратегията за младежта –
създаването на равни възможности за 
младите хора на пазара на труда и 
насърчаването на социалната 
интеграция; подчертава обаче, че като 
цел равните възможности не вземат 
под внимание тежките отрицателни 
последици както от кризата, така и 
от антикризисните мерки, за 
младите хора и за тяхното участие в 
обществото; отбелязва акцента 
върху осигуряването на заетост за 
младите хора с всякакви средства и 
посочва, че това носи риск от 
пренебрегване на качеството на 
работата и правата на младите хора 
на работното място, особено 
правото на достойни доходи; изразява 
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съжаление поради редицата мерки, 
предлагащи по-малко права или по-
ниски доходи, които бяха взети за 
осигуряване на заетост на младите 
хора, и подчертава, че това граничи с 
възрастова дискриминация;

Or. en

Изменение 10
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че е все по-наложително 
да бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза 
и обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–
2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на двете общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция;

2. отбелязва, че по отношение на
аспектите на заетостта, стратегията за 
младежта става все по-наложителна
предвид настоящата криза и 
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица; подчертава, че 
през януари 2013 г. в Европейския съюз 
последната достига 23,6 % и че още 
по-тревожен е фактът, че 8 милиона 
души на възраст 15–24 години нито 
учат, нито се обучават, нито 
работят; подчертава, че
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–
2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на две общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция;

Or. fr

Изменение 11
Ливия Ярока
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че е все по-наложително да 
бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза и 
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–
2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на двете общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция;

2. отбелязва, че е все по-наложително да 
бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза и 
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица; подчертава, че 
въпреки всичко в ЕС има около два 
милиона незаети работни места, 
което се дължи най-вече на недостига 
на работници с умения, които се 
търсят на местните пазари на 
труда; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–
2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на двете общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция;

Or. en

Изменение 12
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че е все по-наложително да 
бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза и 
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–

2. отбелязва, че е все по-наложително да 
бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани със 
заетостта, предвид настоящата криза и 
обезпокоително високите равнища на 
младежка безработица; подчертава, че 
съсредоточавайки се върху младежката 
безработица, образованието и 
обучението, следващият цикъл (2013–
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2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на двете общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция;

2015 г.) следва да допринесе за 
постигането на двете общи цели на 
стратегията за младежта – създаването 
на равни възможности за младите хора 
на пазара на труда и насърчаването на 
социалната интеграция; отбелязва, че 
стратегията за младежта ще 
спомогне за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“ и по-
конкретно на тези, които се отнасят 
до бедността, дела на 
преждевременно отпадащите от 
училище и заетостта;

Or. es

Изменение 13
Томас Хендел

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че съсредоточавайки се 
върху младежката безработица, 
образованието и обучението, 
следващият цикъл (2013–2015 г.) следва 
да допринесе за постигането на двете 
общи цели на стратегията за младежта –
създаването на равни възможности за 
младите хора на пазара на труда и 
насърчаването на социалната 
интеграция;

2. отбелязва, че е все по-наложително 
да бъдат разгледани аспектите на 
стратегията за младежта, свързани 
със заетостта, предвид настоящата 
криза и обезпокоително високите 
равнища на младежка безработица;
подчертава, че съсредоточавайки се 
върху младежката безработица, 
образованието и обучението, 
следващият цикъл (2013–2015 г.) следва 
да допринесе за постигането на двете 
общи цели на стратегията за младежта –
създаването на равни възможности за 
младите хора на пазара на труда и 
насърчаването на социалната 
интеграция; подчертава, че 
стратегията за младежта има за цел 
да създаде висококачествени работни 
места преди всичко в съответната 
държава членка, като даде 
възможност на младите хора да 
живеят независим живот без 
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бедност;

Or. de

Изменение 14
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че за да се постигнат 
целите на Съюза във връзка със 
стратегията за младежта, поради 
многостранното естество на това 
начинание са необходими специални, 
постоянни и съгласувани действия от 
страна на всички заинтересовани 
страни, на всички равнища на 
управление и в най-различни сектори 
на политическо действие; призовава 
държавите членки с помощта на 
Комисията да възприемат по-
опростени и по-ориентирани към 
резултатите подходи, като се 
концентрират върху конкретни 
социално-икономически условия и 
състоянието на пазара на труда във 
всяка държава членка;

Or. el

Изменение 15
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава необходимостта от 
силно насърчаване и продължаване на 
усилията относно заетостта и 
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предприемачеството, като се подобри 
достъпът до работа, успоредно с 
развиването на новаторските и 
творческите способности на младите 
хора;

Or. en

Изменение 16
Оле Кристенсен, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня водещите цели на 
стратегията „Европа 2020“: 
осигуряване на заетост за 75 % от 
населението на възраст 20–64 години, 
дял на преждевременно напусналите 
училище под 10 % и намаляване на 
броя на застрашените от бедност и 
социално изключване най-малко с 
20 милиона души; подчертава, че 
изпълнението на стратегията за 
младежта при следващия цикъл 
следва да бъде тясно свързано с 
постигането на водещите цели на 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 17
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава държавите членки да 
изготвят доклади относно 
социалното положение и условията 
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на живот на младите хора, които да 
се основават на знания и факти;

Or. en

Изменение 18
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както 
и младите хора в неравностойно 
положение;

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително младите хора без 
професионална подготовка или 
работа, в неравностойно положение 
или напуснали преждевременно 
училище;

Or. fr

Изменение 19
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както 
и младите хора в неравностойно 
положение;

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, 
младите хора в неравностойно 
положение и тези с увреждания;

Or. es
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Изменение 20
Надя Хирш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение;

3. подчертава, че още от ранното 
детство следва да бъде обърнато 
специално внимание на уязвимите 
групи, изложени на голям риск от 
социална изолация, включително 
никъде неработещите, неучещи и 
необучаващи се лица, както и младите 
хора в неравностойно положение;
призовава във връзка с това 
държавите членки да изготвят 
национални планове за действие и да 
ги прилагат методично;

Or. de

Изменение 21
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение;

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, 
лицата с увреждания, както и младите 
хора в неравностойно положение и 
принадлежащите към малцинствени 
групи, като ромите, самотните 
непълнолетни, имигрантите;

Or. fr
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Изменение 22
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение;

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение, като им се осигурят 
реални и конкретни възможности, 
които им позволяват да избегнат 
продължително и пагубно отсъствие 
от пазара на труда, които запазват и 
увеличават човешкия им капитал, 
съхраняват в дългосрочен план 
техните перспективи за заетост и 
кариера и също така увеличават 
приходния им потенциал;

Or. en

Изменение 23
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение;

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение, за да се насърчи 
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активното им включване и участие в 
обществото;

Or. en

Изменение 24
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение;

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение, и на регионите, където 
равнището на безработица сред 
младите хора е над 25 %;

Or. en

Изменение 25
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение;

3. подчертава, че следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
уязвимите групи, изложени на голям 
риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, 
неучещи и необучаващи се лица, както и 
младите хора в неравностойно 
положение; отбелязва, че начинът, по 
който започва професионалният път 
на младите хора, оказва сериозно 
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въздействие върху тяхното по-
нататъшно развитие;

Or. pl

Изменение 26
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че на младите хора се 
пада голям процент от временните 
договори или договорите на непълно 
работно време, поради което е важно 
да се осигури подходяща социална 
закрила;

Or. es

Изменение 27
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище посредством диалог между 
сектора на образованието и публичните 
и частни служби по заетостта, 
посредством по-добри връзки между 
началното и допълнителното 
професионално обучение, както и чрез 
въвеждането на системи за комбинирано 
образование;

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище чрез увеличаване на процента 
на дипломиращите се лица
посредством диалог между сектора на 
образованието и публичните и частни 
служби по заетостта, посредством по-
добри връзки между началното и 
допълнителното професионално 
обучение, както и чрез въвеждането на 
системи за комбинирано образование;

Or. en
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Изменение 28
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище посредством диалог между 
сектора на образованието и публичните 
и частни служби по заетостта, 
посредством по-добри връзки между 
началното и допълнителното 
професионално обучение, както и чрез 
въвеждането на системи за 
комбинирано образование;

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище; подчертава, че без сериозни 
цялостни действия целите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
намаляване на преждевременното 
напускане на училище няма да бъдат 
постигнати; призовава държавите 
членки да подобрят и подпомогнат 
структурите за диалог между: 
заинтересованите лица, сектора на 
образованието и службите по 
заетостта, тези за социална закрила и 
за семейството; изтъква 
ефективността и ефикасността на 
подобряването на връзките и 
сътрудничеството между 
участниците в образованието,
началното и допълнителното 
професионално обучение и младежкия 
труд; подчертава, че без диалог със 
заинтересованите лица 
сътрудничеството между 
институциите ще е все така 
неефикасно; подчертава мощните 
интеграционни аспекти на 
системите за комбинирано 
образование; призовава всички 
участници съществено да подобрят и 
осигурят прехода между 
образованието, обучението и 
заетостта, тъй като преходните 
периоди са с изключително висок риск 
за хората, изложени на опасност от 
изолация или отпадане от 
образователната система;

Or. en
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Изменение 29
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище посредством диалог между 
сектора на образованието и публичните 
и частни служби по заетостта, 
посредством по-добри връзки между
началното и допълнителното 
професионално обучение, както и чрез 
въвеждането на системи за 
комбинирано образование;

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище посредством диалог между 
сектора на образованието и, от една 
страна, структурите за социално-
образователна работа, а от друга —
публичните и частни служби по 
заетостта, посредством по-добри връзки 
с началното и допълнителното 
професионално обучение, чрез 
въвеждането на целенасочени 
образователни програми, имащи за 
цел да предотвратяват и да 
проследяват преждевременното 
напускане на училище, както и чрез 
разработването на иновативни 
програми, като комбинираната 
професионална подготовка или 
програмите за реинтеграция, 
предоставящи втори шанс;

Or. fr

Изменение 30
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище посредством диалог между 
сектора на образованието и публичните 
и частни служби по заетостта, 

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище посредством диалог между 
сектора на образованието и публичните 
и частни служби по заетостта, 
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посредством по-добри връзки между 
началното и допълнителното 
професионално обучение, както и чрез 
въвеждането на системи за комбинирано 
образование;

посредством по-добри връзки между 
началното и допълнителното 
професионално обучение, както и чрез 
въвеждането на системи за комбинирано 
образование; подчертава по този 
повод важната роля, която може да 
изиграе развитието в ранното 
детство, за прекъсване на 
омагьосания кръг на ниското равнище 
на човешко развитие при децата в 
неравностойно положение, завъртащ 
се от поколение в поколение;

Or. en

Изменение 31
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище посредством диалог между 
сектора на образованието и публичните 
и частни служби по заетостта, 
посредством по-добри връзки между 
началното и допълнителното 
професионално обучение, както и чрез 
въвеждането на системи за комбинирано 
образование;

4. подчертава необходимостта от борба 
с преждевременното напускане на 
училище посредством диалог между 
сектора на образованието и публичните 
и частни служби по заетостта, 
посредством по-добри връзки между 
началното и допълнителното 
професионално обучение, както и чрез 
въвеждането на системи за комбинирано 
образование и чрез укрепването на 
партньорствата между 
предприятията и училищата за 
насърчаване на съобразяването на 
обучението с нуждите на пазара на 
труда;

Or. fr

Изменение 32
Жан-Люк Бенамия
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Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта, 
независимо от избрания метод за 
борба с преждевременното напускане 
на училище, да се осигури 
придобиването на база от ключови 
знания, от съществено значение за 
личното развитие на всеки човек; 
подчертава нуждата всеки ученик да 
бъде подпомаган в изграждането на 
неговите проекти, чрез въвеждане на 
обучение за професионално 
ориентиране за всички, както и модул 
за опознаване на професиите, от 
самото начало на средното 
образование; 

Or. fr

Изменение 33
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва, че за да се помогне на 
младите хора да си намерят работа, 
и по-конкретно първата, преходът от 
образование и обучение към заетост 
трябва да се подобри и насочи към 
нуждите на пазара на труда;

Or. es

Изменение 34
Оле Кристенсен, Евелин Регнер
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. определя прехода от образование 
към работа като особено важен 
момент за младите хора; призовава 
държавите членки да засилят 
предоставянето на услуги за 
напътствия и насочване на ранен 
етап, за са се подобри способността 
на младите хора да вземат по 
адекватен начин информирани 
решения за бъдещата си кариера;

Or. en

Изменение 35
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава потенциала за 
създаване на работни места в 
зелената икономика, 
здравеопазването, социалните грижи 
и ИКТ, и нуждата да се инвестира в 
образование и обучение, така че 
младите хора първи да се възползват 
от това;

Or. es

Изменение 36
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 4в (нов)



AM\935002BG.doc 23/36 PE510.626v01-00

BG

Проектостановище Изменение

4в. отбелязва, че следва да се 
насърчат вътрешната и 
трансграничната мобилност, с оглед 
на това да се подобрят 
образованието, обучението и 
взаимното учене и да се улесни на 
европейско равнище съобразяването
на предлагането на трудови умения с 
търсенето;

Or. es

Изменение 37
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
призовава държавите членки незабавно 
да приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

5. приветства предложенията на 
Комисията да акцентира върху 
равнищата на квалификация на 
учащите и младите хора чрез рамка за 
качеството на стажовете и Европейски 
алианс за професионална подготовка, 
целящи насърчаването на 
висококачествени стажове на 
територията на ЕС; призовава 
държавите членки незабавно да 
приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

Or. en



PE510.626v01-00 24/36 AM\935002BG.doc

BG

Изменение 38
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
призовава държавите членки незабавно 
да приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
платените стажове и Европейски 
алианс за професионална подготовка, 
целящи насърчаването на 
висококачествени стажове на 
територията на ЕС; припомня колко е 
важно да се поощри предприемането 
на корпоративна социална 
отговорност (КСО) за насърчаване на 
чиракуването, по-специално под 
формата на наставничество между 
младшите и старшите работници в 
предприятията; призовава държавите 
членки незабавно да приложат на 
практика гаранцията за младежта, за да 
се борят с младежката безработица, като 
използват средства на ЕС в размер на 
6 милиарда евро, които са на 
разположение за инициативата за 
младежка заетост, по-конкретно като 
подкрепят предприемачеството на 
младите хора чрез 
микрофинансиране; призовава 
Комисията да окаже практическа 
подкрепа на държавите членки, 
прилагащи гаранцията за младежта;

Or. fr

Изменение 39
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 5



AM\935002BG.doc 25/36 PE510.626v01-00

BG

Проектостановище Изменение

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
призовава държавите членки незабавно 
да приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
призовава държавите членки да 
гарантират, че стажовете, които се 
осъществяват в рамките на 
официалното образование, разполагат 
с установена педагогическа рамка, а 
стажовете, осъществявани извън 
сферата на официалното 
образование, се придружават от 
набор от права, в това число социални 
осигуровки и подходящо заплащане в 
съответствие с колективните 
споразумения и законодателството 
относно минималното 
възнаграждение; призовава 
държавите членки незабавно да 
приложат на практика гаранцията за 
младежта и да стартират проектите 
си без отлагане, за да се борят с 
младежката безработица, като използват 
средства на ЕС в размер на 6 милиарда 
евро, които са на разположение за 
инициативата за младежка заетост, и 
като добавят достатъчно собствени 
средства; призовава Комисията да 
окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта, и да 
гарантира участието на младежки 
организации при разработването и 
осъществяването на схемите на 
всички равнища;

Or. en

Изменение 40
Томас Хендел
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
призовава държавите членки незабавно 
да приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
припомня, че стажовете следва да се 
провеждат само като част от 
професионалната или 
университетската квалификация;
призовава държавите членки незабавно 
да приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

Or. de

Изменение 41
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
призовава държавите членки незабавно 
да приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
призовава с оглед на това държавите 
членки незабавно да приложат на 
практика гаранцията за младежта, за да 
се борят с младежката безработица, като 
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ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

използват ефективно средства на ЕС в 
размер на 6 милиарда евро, които са на 
разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта; подчертава, че 
гаранцията за младежта трябва да 
бъде включена в по-широка рамка на 
активизиране на политики за пазара 
на труда, като се гарантират високи 
стандарти;

Or. pl

Изменение 42
Надя Хирш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС;
призовава държавите членки незабавно 
да приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
подкрепата за висококачествени 
стажове на територията на ЕС;
отбелязва обаче, че първостепенната 
цел на стажовете е обучението и 
придобиването на опит и тъй като са 
с малка продължителност от три 
месеца, те могат да бъдат и 
неплатени; призовава държавите 
членки незабавно да приложат на 
практика гаранцията за младежта, за да 
се борят с младежката безработица, като 
използват средства на ЕС в размер на 6 
милиарда евро, които са на 
разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;
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Or. de

Изменение 43
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
призовава държавите членки незабавно 
да приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

5. приветства предложенията на 
Комисията за рамка за качеството на 
стажовете и Европейски алианс за 
професионална подготовка, целящи 
насърчаването на висококачествени 
стажове на територията на ЕС; 
подчертава необходимостта от 
създаване на обща за държавите 
членки правна рамка за стажовете, 
чиракуването и комбинираното 
образование, която да включва 
минимално възнаграждение, 
независимо от продължителността 
на обучението, както и подходяща 
социална закрила, за да се поощри 
мобилността на младите хора и да се 
насърчи социалното приобщаване и 
успешното включване в 
професионалния живот; призовава 
държавите членки незабавно да 
приложат на практика гаранцията за 
младежта, за да се борят с младежката 
безработица, като използват средства на 
ЕС в размер на 6 милиарда евро, които 
са на разположение за инициативата за 
младежка заетост; призовава Комисията 
да окаже практическа подкрепа на 
държавите членки, прилагащи 
гаранцията за младежта;

Or. fr

Изменение 44
Констандинос Пупакис
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Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че младите хора на 
Европа не трябва да стават жертви 
на кризата и на значителните 
съкращения, предприети на всички 
равнища на управление; призовава 
държавите членки и Комисията да 
гарантират, че финансовите 
ограничения няма да попречат на 
гладкото въвеждане на гаранцията на 
ЕС за младежта;

Or. el

Изменение 45
Оле Кристенсен, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че успехът на 
гаранцията за младежта силно 
зависи от другите съществуващи 
публични политики, които 
осигуряват инфраструктурата и 
капацитета на службите по 
заетостта, необходими за 
предоставянето на младите хора на 
индивидуално разработени и 
персонализирани услуги; изтъква, че 
успешната гаранция за младежта 
зависи също от усилията на 
работодателите и приобщаването на 
социалните партньори;

Or. en
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Изменение 46
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава горната възрастова 
граница на гаранцията за младежта 
да бъде определена на 30 години, за да 
се увеличи въздействието ѝ;

Or. es

Изменение 47
Оле Кристенсен, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че Комисията следва да 
предложи определение за 
висококачествените стажове, което 
да включва критерии за подходящо 
заплащане, условия на труд, норми за 
здравето и безопасността независимо 
от продължителността на стажа;

Or. en

Изменение 48
Оле Кристенсен, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. подчертава, че мобилността на 
младите хора следва да бъде 
подсилена, за да се задоволяват по-
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добре търсенето и предлагането на 
пазара на труда, включително чрез 
портала за заетост ЕУРЕС (EURES), 
програмата за учене през целия 
живот и „Младежта в действие“;

Or. en

Изменение 49
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 
инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 
стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата, насочени към младежката 
заетост, следва да бъдат възприемани 
като инвестиция;

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 
инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 
стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата и инициативите за 
финансиране, насочени към 
младежката заетост, следва ясно да 
посочват като бенефициенти 
младите хора и да бъдат възприемани 
като инвестиция;

Or. en

Изменение 50
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 
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инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 
стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата, насочени към младежката 
заетост, следва да бъдат възприемани 
като инвестиция;

инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 
стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата, насочени към младежката 
заетост, следва да бъдат възприемани 
като дългосрочна и постоянна ключова 
инвестиция за увеличаване на 
потенциала на младите хора както 
от гледна точка на пазара на труда, 
така и на обществото като цяло; 
подчертава, че съществуват силни 
социални, демократични и 
икономически аргументи в полза на 
подобна инвестиция; обръща 
внимание на високата 
„възвращаемост“ на инвестициите в 
обучение и умения; подчертава, че 
МОТ препоръча бюджет от 
21 милиарда евро за седемгодишния 
период 2014–2020 г. за въвеждането на 
програмите за гаранция за младежта 
в цяла Европа; подчертава, че 
инвестициите в програмите за 
гаранция на младежта следва да 
бъдат изключени от мерките за 
строги икономии;

Or. en

Изменение 51
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 
инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да подкрепя 
програми, които да допълват до 
известна степен необходимите 
инвестиции от националните бюджети, 
въпреки че социалната политика 
естествено е област от 
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стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата, насочени към младежката 
заетост, следва да бъдат възприемани 
като инвестиция;

компетенцията на държавите 
членки, за която те самите носят 
отговорност; призовава държавите 
членки да използват потенциала на 
Европейския социален фонд, когато 
прилагат стратегията за младежта; 
подчертава, че средствата, насочени към 
младежката заетост, следва да бъдат 
възприемани като инвестиция в 
бъдещето, тъй като намаляват 
дългосрочните отрицателни 
последици от младежката 
безработица;

Or. fi

Изменение 52
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 
инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 
стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата, насочени към младежката 
заетост, следва да бъдат възприемани 
като инвестиция;

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 
инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 
стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата, насочени към младежката 
заетост, следва да бъдат възприемани 
като инвестиция, а не като разход;
припомня, че истинската цена се 
плаща от младежката безработица, 
която Еврофонд (Eurofound) оцени на 
153 милиарда евро, или 1,2 % от БВП 
на Европейския съюз;

Or. fr
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Изменение 53
Томас Хендел

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 
инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 
стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата, насочени към младежката 
заетост, следва да бъдат възприемани 
като инвестиция;

6. подчертава, че европейското 
финансиране може да допълва по 
съществен начин необходимите 
инвестиции от националните бюджети; 
призовава държавите членки да 
използват потенциала на Европейския 
социален фонд, когато прилагат 
стратегията за младежта; подчертава, че 
средствата, насочени към младежката 
заетост, следва да бъдат възприемани 
като инвестиция; отбелязва, че 
планираното финансиране на 
стратегията за младежта не е 
достатъчно, особено за регионите, 
които са най-засегнати от кризата; 
подчертава, че финансирането на 
заетостта на младите хора ще 
изисква крупни инвестиции в нови 
работни места;

Or. de

Изменение 54
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня, че ЕСФ придобива все 
по-голямо значение в политиките на 
ЕС, особено що се отнася до 
социалното приобщаване, борбата с 
бедността и помощта за създаване на 
устойчиви работни места, и 
подчертава, че 25 % от Кохезионния 
фонд трябва да се заделят за ЕСФ;
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Or. es

Изменение 55
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава нуждата от активна 
и приобщаваща политика за пазара на 
труда, предлагаща специални мерки за 
младите хора; призовава държавите 
членки да изследват дали примери на 
най-добри практики от други 
държави членки не могат да бъдат 
приложени към собствените им 
пазари на труда;

Or. de

Изменение 56
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за участието на всички 
заинтересовани страни, и по-специално 
социалните партньори, при прилагането 
на стратегията за младежта.

7. призовава за участието на всички 
заинтересовани страни, и по-специално 
социалните партньори и младежките 
организации, при прилагането на 
стратегията за младежта; препоръчва на 
Комисията, при оценката на 
изпълнението на стратегията за 
младежта, да се консултира с 
представители на националните 
младежки съвети;

Or. en
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Изменение 57
Оле Кристенсен, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. счита, че структурираният 
диалог е ценно средство за 
включването на младите хора в
процеса на вземане на решения и 
засилване на ангажираността със 
стратегията за младежта; призовава 
държавите членки да възприемат 
използването на този форум при 
следващия цикъл на стратегията за 
младежта.

Or. en


