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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на 
статута на стажантите, практикантите и чираците
(2009/2221(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид документа за оценка на Лисабонската стратегия SEC(2010)0114,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Нови умения за нови работни места -
Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на 
съответстващи на тях умения“ (COM(2008)0868),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията - приложение към 
съобщението на Комисията „Нови умения за нови работни места“ (SEC(2008)3058),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Споделен ангажимент за трудова 
заетост“ (COM(2009)0257),

– като взе предвид заключенията на Съвета „Нови умения за нови работни места -
Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на 
съответстващи на тях умения“, приети в Брюксел на 9 март 2009 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Подпомагане на пълноценното 
участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото“ 
(COM(2007)0498), придружено от работния документ на службите на Комисията 
относно заетостта на младите хора в ЕС (SEC(2007)1093),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Стратегия на ЕС за инвестиране в 
младежта и за мобилизиране на нейния потенциал - Обновен отворен метод на 
координация за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, 
стоящи пред младежта“ (COM(2009)0200),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията относно насърчаване на мобилността 
с учебна цел на младите хора, (COM(2009)0329),

– като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Заетостта в Европа през 
2009 г.“, ноември 2009 г.,

– като взе предвид изготвения за Комисията независим доклад, озаглавен „Нови 
умения за нови работни места: да действаме сега“, който предоставя съвети и 
ключови препоръки за по-нататъшното развитие на инициативата в рамките на
бъдещата стратегия на ЕС за растеж и работни места до 2020 г., февруари 2010 г.,

– като взе предвид поръчания от Комисията независим доклад, озаглавен „Пътища 
към работни места: Настоящи практики и бъдещи нужди във връзка с 
интегрирането на младите хора на пазара на труда; Работещи и безработни млади 
хора: грижа за по-доброто им интегриране на пазара на труда“, в рамките на 
Проекта за младежта (Окончателен доклад за младежта, септември 2008 г.),
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– като взе предвид проучването на EUROFOUND „Младежи и труд“, март 2007 г.,

– като взе предвид проучването на CEDEFOP „Ръководство за изграждане на 
професионална кариера: компетенции за практикуване и пътища за квалификация в 
Европа“, март 2009 г.,

– като взе предвид проучването на CEDEFOP „Умения за бъдещето на Европа: 
изпреварващо предвиждане на потребностите от професионални умения“, май 
2009 г.,

– като взе предвид четвъртия доклад на CEDEFOP относно проучването на 
професионалното образование и обучение в Европа: обобщаващ доклад, озаглавен 
„Модернизиране на професионалното образование и обучение“, декември 2009 г.,

– като взе предвид перспективите за заетостта на ОИСР за 2008 г., озаглавени 
„Напред към добър старт? Преходи на пазара на труда при младежите в страните от 
ОИСР“, ноември 2008 г.,

– като взе предвид Европейския пакт за младежта, имащ за цел да насърчи участието 
на всички млади хора в образованието, заетостта и обществото, март 2005 г.,

– като взе предвид петиция 1452/2008, внесена от г-жа Anne-Charlotte Bailly, с 
германско гражданство, от името на Génération Précaire, относно справедливото 
стажуване и подходящия достъп на младите хора до европейския пазар на труда,

– като взе предвид Решение (C-555/07) на Съда на Европейския съюз относно 
принципа на недопускане на дискриминация, основана на възраст, януари 2010 г.,

– като взе предвид член 156 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по култура и образование (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че икономическата криза предизвика значително повишаване на 
безработицата в държавите-членки на ЕС; като има предвид, че младите хора бяха 
непропорционално засегнати от тази тенденция; като има предвид, че през декември 
2009 г. в ЕС е имало над 5,5 милиона безработни млади хора под 25 години, което 
възлиза на 21,4 % от всички млади хора,

Б. като има предвид, че обществото плаща висока социална и икономическа цена за 
безработицата и непълната заетост сред младежите, изразяваща се в загуба на 
възможности за икономически растеж, отслабване на данъчната основа, което 
подкопава инвестициите в инфраструктура и публични услуги, повишени разходи 
за подобряване качеството на живота, неефективно използване на инвестициите в 
образование и обучение, и риск от дългосрочна безработица и социално 
изключване,

В. като има предвид, че според икономическите и демографските прогнози през 
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следващото десетилетие в ЕС ще се открият 80 милиона работни места, повечето от 
които ще изискват висококвалифицирана работна сила; като има предвид, че 
заетостта при хората с високо равнище на квалификация в ЕС като цяло е 
приблизително 85 %, при хората със средно равнище на квалификация – 70 %, а при 
тези с ниско равнище на квалификация – 50 %,

Г. като има предвид, че преходът от образование към труд и смяната на работното 
място е структурно предизвикателство за младите хора в целия ЕС; като има 
предвид, че чиракуването има значително положително въздействие върху достъпа 
на младите хора до заетост,

Д. като има предвид, че младите хора често са дискриминирани заради възрастта си, 
когато навлизат на пазара на труда; като има предвид, че младите жени са 
застрашени от безработица и бедност в по-голяма степен от младите мъже,

Е. като има предвид, че достойният труд помага на младите хора да преминат от 
социална зависимост към самостоятелност и да избегнат бедността, и им позволява 
да дадат своя активен икономически и социален принос на обществото; като има 
предвид, че дискриминационното законодателство в някои държави-членки, като 
например минималното заплащане за младите хора в Обединеното кралство, 
схемата за минимални доходи във Франция и по-малките помощи за безработица за 
младите хора в Дания, пречат на младите хора да започнат независим зрял живот,

Ж. като има предвид, че ориентировъчните цели на Лисабонската стратегия за 
младежта не бяха изпълнени,

1. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да възприемат основан на 
правата подход към младежта и заетостта. Не трябва да се правят компромиси с 
качествения аспект на достойния труд при младите хора, а основните стандарти на 
труд и другите свързани с качеството на труда стандарти, като работно време, 
минимално заплащане, социално осигуряване и гарантиране на здравето и 
безопасността на работното място, трябва да заемат централно място в полаганите 
усилия;

Създаване на работни места и включване в пазара на труда

2. призовава Съвета и Комисията да изготвят стратегия за заетостта в ЕС, която да 
съчетава финансови инструменти и политики в областта на заетостта с цел се 
избегне увеличаване на броя на безработните, и която да доведе до определянето на 
ориентировъчни цели за заетостта при младите хора;

3. приканва държавите-членки да създадат ефективни стимули, които да насърчат 
държавните и частните работодатели да наемат на работа млади хора, да инвестират 
в създаването на работни места за млади хора и да подкрепят предприемачеството 
сред младите;

4. призовава държавите-членки да въведат приобщаващи и целесъобразни политики за 
пазара на труда, които да осигурят достойно включване и смислена професионална 
заетост на младите хора, например чрез създаването на мрежи за мотивация, 
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механизми за стажуване, международни центрове за професионално развитие и 
младежки центрове за индивидуални консултации;

5. призовава Комисията да разшири финансовия капацитет на Европейския социален 
фонд, да задели най-малко 10 % от фонда за проекти, насочени към младите хора, и 
да улесни достъпа до фонда; настоятелно призовава държавите-членки да подобрят 
подбора си на цели по отношение на младежта;

Образование и преход от образование към заетост

6. призовава държавите-членки да задълбочат усилията си за ограничаване на ранното 
напускане на училище, за да постигнат целта от Лисабон за не повече от 10 %
ученици, напускащи преждевременно училище, до 2012 г.; приканва държавите-
членки да използват широк кръг от мерки за борба срещу ранното напускане на 
училище, например намаляване на броя на учениците във всеки клас, назначаване 
на наставници във всички училища, въвеждане на незабавно последващо 
наблюдение на децата, напуснали преждевременно училище; дава за пример 
Финландия, която успя да намали броя на учениците, напускащи преждевременно 
училище; приканва Комисията да координира проект за най-добрите практики;

7. призовава за по-голям брой и по-качествени стажове; призовава Комисията и 
Съвета да създадат Европейска харта за качество на стажовете, за да гарантират 
образователната им стойност и да предотвратят експлоатацията;

8. признава, че по време на криза младите хора се стремят да получат образование и 
следва да бъдат насърчени в тази насока; призовава всички държави-членки да 
осигурят равен достъп до образование за всички, като гарантират минимално право 
на 12 години безплатно образование и осигурят финансова помощ за младите 
студенти, и приканва държавите-членки да инвестират повече средства в 
образование и обучение, дори при наличие на финансови ограничения;

9. призовава Комисията да разшири програмите на ЕС, които подпомагат 
образованието и повишаването на уменията, като „Учене през целия живот“, 
Европейския социален фонд, действията по програма „Мари Кюри“ и инициативата 
за научно образование;

Приспособяване към потребностите на отделния индивид и пазара на труда

10. призовава Комисията и държавите-членки да разработят политики и стратегии, 
основани на жизнения цикъл, които да постигат по-добра интеграция на 
образованието и заетостта, в които безопасният преход да бъде ключов аспект и 
които да предвиждат непрекъснато повишаване на уменията на работната сила;

11. настоятелно призовава Комисията да преразгледа стратегията за съчетаване на 
гъвкавост и сигурност, за да даде приоритет на сигурността при преход при 
създаването на мобилност и по-лесен достъп за младите хора; подчертава, че 
гъвкавост без социална сигурност не е устойчив начин за справяне с проблемите, с 
които младите хора се сблъскват на пазара на труда;
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12. отправя призив към държавите-членки да включат всички компоненти на 
съчетанието на гъвкавост и сигурност в националните проекти за стратегии в 
областта на заетостта при младежите, а именно:

а. гъвкави и надеждни договорни условия,

б. всеобхватни програми за учене през целия живот, осигуряващи постоянно 
развитие на уменията,

в. ефективни активни политики за пазара на труда, поставящи акцент върху 
уменията и включването,

г. системи за социална сигурност, които гарантират на младите хора сигурност 
при преход, вместо да ги принуждават да бъдат гъвкави;

13. призовава държавите-членки и социалните партньори да осигурят качествена 
работа, за да предотвратят попадането на младите хора в „капана на несигурността“; 
и призовава социалните партньори, в сътрудничество с Комисията, да изготвят и 
приложат минимални стандарти за защита на хората, които работят при несигурни 
условия или ниско качество на труд;

Недостатъци и дискриминация

14. призовава Комисията да преразгледа действащото законодателство относно 
младежта във всяка държава-членка, за да потвърди неговата съвместимост с 
Директивата за равно третиране в областта на заетостта;

15. призовава държавите-членки и Комисията да предоставят на младите родители по-
добри възможности за грижи за децата, като така улеснят участието на младите 
майки на пазара на труда; 

16. призовава държавите-членки да въведат конструктивни мерки за действие в 
подкрепа на младите хора в секторите от пазара на труда, където младежта не е 
достатъчно добре представена, за да преодолеят последиците от дискриминацията 
въз основа на по-млада възраст и да постигнат реално разнородна работна сила; 
изтъква добрия опит с предприемането на конструктивни действия за борба срещу
дискриминацията;

17. признава важността на това младите хора да могат да бъдат финансово независими 
и призовава държавите-членки да гарантират, че всички млади хора имат право на 
минимално равнище на доходи, което да им дава възможност да водят независим 
зрял живот;

Стратегии и инструменти за управление на равнище ЕС

18. предлага Съветът и Комисията да предложат „европейска гаранция за младите 
хора“, която да гарантира на всеки млад човек в ЕС работа, чиракуване, 
допълнително обучение или съчетание от работа и обучение след максимален срок 
от шест месеца без работа;



PE439.253v01-00 8/10 PR\806138BG.doc

BG

19. приветства напредъка в изготвянето на стратегията „ЕС 2020“, но изразява 
съжаление от липсата на публична и прозрачна оценка на Лисабонската стратегия, и 
в частност на Европейския пакт за младежта, включително на ориентировъчните 
цели за младежта, и изразява съжаление от липсата на достатъчно консултации със 
социалните партньори, гражданското общество и младежките организации в 
процеса на разработване на стратегията „ЕС 2020“;

20. призовава за нови обвързващи ориентировъчни цели за младежта; приканва 
Комисията да извършва ежегодна оценка на съществуващите ориентировъчни цели 
за младежта и на гаранцията за младите хора, за да постигне резултати и напредък;

21. призовава Съвета и Комисията да договорят и приложат нови подобрени 
инструменти за управление на дейността в областта на заетостта при младежите;

22. предлага създаването на постоянна работна група на ЕС за младежта с участието на 
младежки организации, държавите-членки, Комисията, Парламента и социалните 
партньори, която да наблюдава мерките в областта на заетостта при младежите, да 
даде възможност за широко представителни политики, да обменя примери за най-
добри практики и да инициира нови политики;

23. призовава държавите-членки да оценят въздействието на политиката върху 
младежта, да включат младежите във всички процеси и да създадат Съвети за 
младежта, които да наблюдават политиките, свързани с младите хора;

24. възлага на председателя на Парламента да препрати настоящата резолюция на 
Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Икономическият спад доведе до значително повишаване на безработицата в ЕС-27 и е 
очевидно, че младите хора бяха непропорционално тежко засегнати от нея. Днес над 5,5 
милиона млади хора под 25 години са безработни, което се равнява на 21,4 процента, 
двойно повече от средното равнище на безработица. За съжаление положението на 
младите хора в Европа няма да се подобри с времето: очаква се равнището на 
безработица да се повиши още повече.

Безработицата сред младежта е един от най-належащите проблеми на Европа. 
Залагайки на карта икономическото и социалното бъдеще на ЕС, рискуваме цяло едно 
поколение да стане жертва на социалното изключване. 

Нашите общества плащат висока социална и икономическа цена за безработицата сред 
младежите, изразяваща се в загуба на възможности за икономически растеж, 
отслабване на данъчната основа, което подкопава инвестициите в инфраструктура и 
публични услуги, повишени разходи за подобряване качеството на живота и 
неефективно използване на инвестициите в образование и обучение. Младежта на 
Европа е съкровищница на неоползотворени човешки ресурси. Икономическите и 
социалните перспективи призовават към действие.

Навлизането в трудова възраст като безработен оставя трайни белези върху личността. 
Проучванията ясно сочат, че хората, които като млади са били безработни, на по-късен 
етап от жизнения си път продължават да страдат от пагубното влияние на 
безработицата. Безработицата в младежка възраст повишава риска от дългосрочна 
безработица и оказва негативно влияние върху равнището на доходи на по-късен етап. 
Освен това, при повишаване на безработицата се покачва и равнището на бедност, 
заболявания, престъпност и самоубийства. Не можем да приемем младите хора в 
Европа да станат жертва на социалното изключване. 

Не само икономическата криза възпрепятства достъпа на младежта до пазара на труда и 
изграждането на независим, зрял живот. От 80-те години насам се обръща специално 
внимание на препятствията, с които се сблъскват младежите на пазара на труда. Някои 
факти разкриват мащаба на проблема: 

Младите работници не само по-често са безработни от възрастните работници, но и по-
често заемат несигурни, временни работни места с по-ниско качество, по-ниски заплати 
и по-малки социални осигуровки. Освен това, младите работници работят при по-ниски 
стандарти на здраве и безопасност на работното място, като при тях рискът от 
нараняване на работното място е поне с 50 процента по-висок в сравнение с по-
опитните им колеги.

Добрата новина е, че ако успеем да включим младите хора в работната сила и 
обществото, това ще донесе огромни ползи. Създаването на повече и по-добри работни 
места за младите хора ще повлияе положително в няколко посоки: то ще повиши 
многократно ефективността на нашите икономики и общества, ще стимулира 
инвестициите и потребителското търсене, и ще изгради по-стабилни и по-тесни 
социални връзки между поколенията. Не на последно място: достойният труд и 
включването помагат на младите хора да преминат от социална зависимост към 
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самостоятелност и да избегнат бедността, и им позволява да дадат своя активен 
икономически и социален принос на обществото.

Всички държави-членки трябва да вземат мерки и да противодействат на безработицата 
сред младежта с приоритети на политиката и стратегии, които отразяват националните 
специфики. В същото време обаче ЕС трябва да се обедини около общи стратегии. 
Справянето с проблема с младежта изисква единен и последователен подход, който 
съчетава намеса на макро- и микроикономическо равнище, фокусира се върху 
търсенето и предлагането на пазара на труда и взима под внимание както количеството, 
така и качеството на заетостта. Необходимо е балансирано съчетание от образователни, 
финансови, трудови и социални политики. 

С икономически и политически инвестиции в нови работни места, образование и 
обучение, по-стабилни системи за социална сигурност, по-динамичен пазар на труда и 
осигуряване на достоен труд, можем да преобразим европейския пазар на труда и да 
преориентираме сегашните тенденции към по-добро бъдеще за младежта.

Нека направим въпроса за младежта приоритет на политическия дневен ред. Нека 
посрещнем това предизвикателство. Нека превърнем изгубеното поколение в 
поколение на надеждата.


