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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. 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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


