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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че целта на всички инициативи трябва да бъде младите хора да бъдат 
образовани за една Европа на бъдещето, което означава на всички млади хора да 
бъде предоставена възможност за училищно, професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните изисквания на едно модерно и устойчиво 
общество;

2. изтъква факта, че трябва да бъде премахната безработицата сред младите хора 
(причините за която според Международната организация на труда (МОТ) не са 
размерът на доходите и непреките разходи за труд, правото на участие в 
управлението и социалните стандарти за закрила), както и че всички трудови 
договори трябва още от първия ден на влизането си в сила да предвиждат 
неограничени социални права, и отхвърля предложението за отклоняване от този 
принцип;

3. отново изтъква важността на конкретни, подлежащи на проверка цели при 
прилагането на интегрираните насоки на стратегията „ЕС 2020“ за намаляване на 
безработицата сред младите хора; счита, че предложените в инициативата целеви 
групи и показатели следва да бъдат наблюдавани от Комисията, а напредъкът при 
прилагането следва да бъде измерван посредством ясни показатели;

4. счита, че доброволната мобилност в рамките на училищното и професионалното 
образование и за целите на заетостта трябва да се насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови възможности, прие което всеки човек трябва да 
може да определя индивидуално степента на мобилност;

5. подчертава, че преходът от училище, професионално образование и обучение и 
висше образование към трудова заетост трябва да бъде подготвян по-добре и да 
следва непосредствено и подкрепя „Европейска гаранция за младите хора“; счита, 
че социалните партньори и младежките организации трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива стратегия за понижаване на безработицата сред 
младите хора, при което придобитата квалификация следва да бъде официално 
признавана;

6. счита, че трябва да бъде засилена ролята на семейната и социалната среда на 
младите хора, както и на училището по отношение на професионалната ориентация 
и избора на професия;

7. счита, че трябва да бъде премахнато разделението по полов признак по отношение 
на поведението при избора на професия, че трябва да бъдат предприети мерки, 
които да показват една всеобхватна картина на професионалните възможности, и 
че особено по отношение на момичетата още в ранна възраст трябва да се събужда 
и насърчава интересът към математическо-техническите специалности;
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8. подчертава, че една активна политика по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри работни места са необходими 
предпоставки за премахване на безработицата сред младите хора, както и че 
наличните фондове, напр. европейският социален фонд (ЕСФ), трябва да бъдат 
използвани по-целенасочено в тази връзка;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши изгледи за започване на работа трябва да
станат по-пригодни за участие на пазара на труда посредством индивидуална 
подкрепа и че публично насърчаваните места за обучение са ефективен инструмент 
за интегриране на млади хора в особено необлагодетелствано положение;

10. подчертава, че във всички фази от избора на професия стажовете са подходящо 
средство за такъв избор, но не трябва да заместват редовни работни места и трябва 
да гарантират достатъчни доходи и социална закрила, както и че трябва да бъде 
въведена европейска рамка за качеството на стажовете;

11. подчертава, че младите хора трябва да получават по време на професионалната си 
дейност достъп до допълнително образование и обучение и че ученето през целия 
живот трябва да бъде насърчавано още със започването на трудова дейност.


