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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Програмата за нови умения и работни места
(2011/2067(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено 
"Програма за нови умения и работни места:  европейският принос за постигане на 
пълна заетост (COM(2010)0682),

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 8 септември 2010 г. относно 
предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта 
на държавите-членки: част II на Интегрирани насоки Европа 20201,

– като взе предвид Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 година 
относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки2,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на 
достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, 
практикантите и чираците3,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно нетипични трудови 
договори, гарантиране на професионалното развитие, "гъвкавост и сигурност" и 
нови форми на социален диалог4,

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на 
потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика5,

– като взе предвид Средносрочната прогноза за периода до 2020 г.: Предлагане и 
търсене на умения в Европа, Европейски център за развитие на професионалното 
обучение, 2010 г.6,

– като взе предвид рамковото споразумение от 25 март 2010 г. относно 
приобщаващите пазари на труда, подписано от ETUC, BUSINESSEUROPE, 
UEAPME и CEEP,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено "Европа 
2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж" 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 януари 2011 г. относно 
Годишен обзор на растежа: напредване с широкообхватния отговор на ЕС по 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0309.
2 OВ L 308, 24.11.2010 г., стр 46.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0262.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0263.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0299.
6 Публикации на Cedefop, ISBN 978-92-896-0536-6.
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отношение на кризата (COM(2011)0011) и приложения към него проект на 
съвместен доклад за заетостта,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2011 г., озаглавено 
"Преглед на "Small Business Act" за Европа" (COM(2011)0078),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено 
"Заключения от петия доклад за икономическото, социалното и териториалното 
сближаване: бъдещето на политиката на сближаване" (COM(2010)0642),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, 
комисията  по регионално развитие, комисията по култура и образование и 
комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че безработицата в световен мащаб понастоящем засяга 23,1 
млн. души; като има предвид, че безработицата сред младите хора достига 20,4%, 
а случаите на дългосрочна безработица продължават да се увеличават,

Б. като има предвид, че като следствие от икономическата криза през 2008 г. в 
първичните и производствените сектори бяха загубени повече работни места от 
очакваното, като се очаква да загубят още близо 2,5 работни места в срок до 2020 
г.,

В. като има предвид, че секторът на услугите, като например продажби, сигурност, 
чистене, кетъринг и полагане на грижи, се очаква да осигури преобладаващия 
растеж в областта на заетостта в периода до 2020 г. и може да стане най-бързо 
разрастващата се област,

Г. като има предвид, че променящите се параметри на заетост в секторите по 
естествен път оказват влияние върху параметрите на заетост за професиите и 
върху изискваните равнища на квалификация,

Д. като има предвид, че работниците, които не са придобили степен на висшето 
образование, са изложени на сериозен риск от загуба на работното място,

Е. като има предвид, че дългосрочната устойчивост на обучението и висшето 
образование зависи от различни фактори, като например състоянието на 
публичните финанси и индивидуалните разбирания,

Ж. като има предвид, че броят на работните места, които изискват по-високи 
квалификации, се очаква да нарасне,

З. като има предвид, че миграцията в рамките на, както и към и извън ЕС, ще оказва 
все по-голямо влияние върху бъдещия размер и състав на работещото население в 
държавите-членки и ще окаже важно влияние върху търсенето и предоставянето 
на умения,
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И. като има предвид, че устойчивата икономика има потенциал да увеличи броя на 
задоволителните работни места и да допринесе за възстановяването на 
европейската икономика,

Й. като има предвид, че ЕС все още инвестира по-малко в научноизследователска 
дейност и образование в сравнение със световните си икономически партньори и 
конкуренти; като има предвид, че са необходими сериозни инвестиции в 
икономиката на практическото знание,

Предизвикателства пред политиките за заетост

1. припомня, че в рамките на Стратегията "Европа 2020" държавите-членки се 
споразумяха относно цел за заетост в размер на 75% за възрастовата група 20-64 
години в срок до 2020 г.; призовава всички заинтересовани страни да засилят 
усилията си за успешна Стратегия "Европа 2020";

2. изтъква, че процентът на заетостта е тясно свързан с икономическата 
ефективност; силно препоръчва държавите-членки да следват насоките за 
политиките за заетост, заедно с широките насоки за икономическата политика;

3. призовава за по-добро координиране на икономическите политики на държавите-
членки с цел избягване на нелоялната конкуренция и нарушаването на пазара; 
настоятелно приканва държавите-членки да зачитат правилата относно 
бюджетната дисциплина с цел намаляване на риска от изпадане в положение на 
прекомерен дефицит и призовава Комисията към ефективен бюджетен надзор;

4. подкрепя водещата инициатива на Комисията, в рамките на Стратегия "Европа 
2020", за промяна в посока към устойчива икономика;

5. припомня съчетанието на демографска промяна и промени в производствените 
вериги изисква по-добри стратегии на заетост, образование и организация на 
работата с цел постигане на максимална конкурентоспособност на европейската 
икономика, минимални загуби на човешки капитал и създаване на нови 
възможности за заетост;

6. изтъква, че националните мерки на гъвкава сигурност трябва да се укрепят и 
адаптират към новите социалноикономически условия във всяка държава-членка  
в съответствие с конкретните й потребности, с цел осигуряване на гъвкав и 
активен пазар на труда, ефикасни системи на обучение и сигурни системи на 
социална сигурност; предупреждава относно глобални решения;

7. изразява съжаление, че за много работници съвместяването на работата и 
семейния живот остава трудна задача; призовава държавите-членки да 
предоставят на всички родители, особено на семействата с един родител, 
възможности за интеграция не само по отношение на работата, но и по отношение 
на процесите на обучение през целия живот;

Отговори
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Гарантиране на наличността на квалифицирана работна ръка 

8. приветства инициативата на Комисията за изготвяне на Панорама на уменията в 
ЕС и реформиране на мрежата на Европейските служби по заетостта (EURES) с 
цел повишаване на прозрачността за търсещите работа;

9. призовава за по-добро наблюдение на предстоящото търсене на квалификации в 
Европа и за незабавно транспониране на заключенията в политиките на 
държавите-членки за образование и обучение през целия живот; счита, че "съюз 
на познанието", който сближава бизнеса и образователните учреждения, би бил 
полезен инструмент за справяне с недостатъците в областта на иновациите и 
квалификациите;

10. изразява съжаление относно факта,  че броят на напускащите преждевременно 
училище продължава да бъде голям; призовава държавите-членки да въведат 
политики за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и да 
предложат алтернативи за обучение и квалифициране на ученици с проблеми при 
обучението;

11. приветства предложението на Комисията за насърчаване на европейските 
центрове за високи постижения в рамките на новите академични специализации 
за бъдещите работни места;

12. насърчава държавите-членки да интегрират компетентността в областта на ИКТ, 
грамотността в областта на цифровите технологии и универсалните ключови 
компетентности, като например общуване на чужди езици, както и 
предприемачеството, в политиките си за професионално квалифициране и 
обучение през целия живот;

13. насърчава държавите-членки да въведат двустранна система на 
образование/обучение с цел въвеждане на младите хора на пазара на труда в най-
ранен етап; наред с това, призовава съответните заинтересовани страни да 
гарантират, че стажовете и периодите на чиракуване водят до осигуряване на нови 
работни места;

14. счита за необходимо подобряването на взаимното признаване на компетентности, 
дипломи и умения на равнището на ЕС, като това признаване се прилага и по 
отношение на работниците от трети страни;

Насърчаване на търсенето на работна ръка и създаването на работни места

15. призовава държавите-членки и  Комисията да стимулират създаването на малки и 
средни предприятия, да им предоставят благоприятна регулаторна среда и да 
подобрят достъпа им до финанси; припомня, че 85% от работните места в ЕС се 
осигуряват от МСП; настоятелно приканва всички съответни заинтересовани
страни да премахнат бариерите през започването на стопанска дейност и нейното 
свободно движение;

16. счита, че конкурентоспособен единен пазар, в който няма бариери, трябва да бъде 
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изграден с цел улесняване на свободното движение на работниците; във връзка с 
това призовава Комисията и държавите-членки да работят в тясно сътрудничество 
със социалните партньори и да насърчават споделянето на най-добри практики и 
опит в тази област;

17. остро осъжда недекларирания труд, който излага на опасност както обществото, 
така и работниците; призовава държавите-членки да осъществяват редовни 
проверки и да инициират информационни кампании с цел повишаване на 
осведомеността за дългосрочните недостатъци за работниците, заети в 
икономиката в сянка;

18. счита, че секторът на здравеопазването има ключова роля за постигането на 
целите на Стратегия "Европа 2020"; наред с това счита, че поради демографската 
промяна секторът на здравеопазването и социалните грижи е важен работодател, 
чието значение вероятно ще нараства; призовава Комисията да инициира 
проучване относно личните асистенти, наети в домовете на клиентите си, с цел 
установяване на това, дали законодателството на ЕС предоставя достатъчно 
социална защита за тази категория работници;

19. призовава Комисията, държавите-членки, социалните партньори и други 
заинтересовани страни да гарантират ефикасното използване на фондовете на ЕС, 
като например ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд, както и на инструменти като 
Механизма за микрофинансиране, за създаването на работни места;

Подобряване на функционирането на пазара на труда

20. отбелязва, че политиките за гъвкава сигурност са поставени в центъра на 
Програмата, и изтъква оценката на Комисията, че кризата е поставила 
националните мерки за гъвкава сигурност пред сериозно изпитание;

21. изтъква, при все това, че гъвкавата сигурност сама по себе си не може да се 
справи с кризата, и призовава Комисията, държавите-членки и социалните 
партньори да отдадат специално внимание на работниците от групи в 
неравностойно положение, като например млади хора, нискоквалифицирани 
работници и работници с увреждания;

22. счита, че при новия импулс за социални и икономически промени четирите 
компонента на гъвкавата сигурност - гъвкави и надеждни договорености, активни 
политики в областта на пазара на труда, обучение през целия живот и модерни 
системи на социална сигурност, и балансът между тях следва да се преразгледат и 
засилят;

Насърчаване на приобщаващи пазари на труда

23. подчертава, че за да излезе от икономическата криза по-силна, за да стане по-
конкурентоспособна и съгласувана, с по-високи равнища на растеж, и за да 
гарантира системите за социални грижи в дългосрочен план, Европа трябва да 
използва в пълна степен потенциала на работната си сила;
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24. изтъква във връзка с това значението на намаляването на сегментацията и на 
подобряването на приобщаващия характер на пазара на труда с цел увеличаване 
на възможностите на групите в неравностойно положение за навлизане и 
напредък в пазара на труда;

25. изтъква значението на интегрирането на правата на лицата с увреждания в 
изпълнението на Програмата, както и във всички аспекти на Стратегия "Европа 
2020";

26. изтъква значението на справянето с проблема с безработицата сред младите хора 
като приоритет; призовава Комисията и държавите-членки да продължат усилията 
си за засилване на интеграцията на младите хора на пазара на труда, включително 
предоставянето на стимули за младите хора и работодателите; подчертава във 
връзка с това ключовото значение на улесняването на прехода от училище към 
работа, както и на прогнозирането на необходимите умения, тяхното развитие и 
съответствие с нуждите;

27. изтъква, че политиките за насърчаване на равенството между половете и 
съвместяването на работата, семейния и личния живот могат да допринесат за 
повишеното участие на жените и мъжете на пазара на труда;

Повишаване на качеството на работните места и условията на труд

28. счита, че преследването на целта за пълна заетост трябва да се допълва от 
засилени усилия за подобряване на качеството на работните места и на условията 
на работа и живот на всички работещи;

29. счита, че качеството на работните места трябва да се насърчи като концепция с 
много измерения, които обхващат както трудовите отношения, така и самия труд; 
призовава Комисията да ускори усилията за преразглеждане на дефиницията на 
ЕС и общите показатели за качество на работните места, да ги направи по-
приложими за оценката и определянето на критерии за политиките на държавите-
членки;

30. изтъква значението на интегрирането на усилията на заинтересованите страни за 
повишаване на качеството на работните места и на използването на подходящи 
инструменти за политика, включително законодателство, координиране на 
политиките, обмен на добри практики и автономни споразумения на социалните 
партньори;

31. счита, че адекватната социална закрила следва да бъде в сърцевината на 
качеството на заетостта, а по този начин и в концепцията за качество на работните 
места;

32. насърчава Комисията да завърши своите предзаконодателни дейности и да 
представи законодателните предложения, обявени в Програмата, като в пълна 
степен отчете резултата от своята оценка на икономическото и социално 
въздействие, както и автономността на социалните партньори; приветства 
плановете на Комисията за преразглеждане на ефективността на 
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законодателството относно качеството на работните места и на условията на труд, 
при надлежно отчитане на развитията;

33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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EXPLANATORY STATEMENT

Икономическата, финансова и социална криза, която в момента засяга Европа посочи 
слабостите на европейския икономически и социален модел и също така лиши от сила 
някои от постиженията, постигнати в миналото.

Откакто първите въздействия на кризата започнаха да се усещат на пазара на труда 
през 2008 г., Европа загуби 5,6 милиона работни места.

Понастоящем има 23 051 милиона безработни в Европейския съюз - 9,5% от 
населението в трудоспособна възраст. Това е реалност със сериозни последствия за 
растежа и системите за социална сигурност в Европа. 

Тревожно е също така и затруднението, което изпитват някои работодатели при 
наемането на работна ръка по-специално на висококвалифицирани работни места.  
Дори по време на кризата някои работодатели се борят с трудности, за да намерят хора 
с подходящите умения за запълване на свободните работни места.

Укрепването на човешкия капитал и пригодността за заетост чрез актуализиране на 
уменията означава, че Европа поема по пътя на възстановяване.

Трябва да предоставим на хората подходящите стимули, за да актуализират 
съответните умения, да съчетаят по-добре образование, обучение и работа, да 
разработят подходящ набор от  компетентности и да предвидят по по-ефикасен начин 
уменията, необходими в бъдеще, така че да се гарантира по-добро съответствие между 
предлагането и търсенето на пазара на труда.1

Държавите-членки поеха амбициозния ангажимент за постигане на равнище на заетост 
при хората между 20 и 64-годишна възраст от 75% до 2020 г.

Европейският съюз е на висотата на това предизвикателство и има възможност да 
увеличи значително равнището на заетост.

През ноември 2010 г. Комисията прие предложението за съобщение „Програма за нови 
умения и работни места“:  европейският принос за постигане на пълна заетост".

"Програмата за нови умения и работни места" се вписва в контекста на стратегията 
"Европа 2020" и представлява приноса на Комисията за постигане на амбициозната цел, 
поета от държавите-членки, за равнище на заетост при хората между 20 и 64-годишна 
възраст от 75% до 2020 г.

За постигане на тази цел, Комисията предлага действия, ориентирани около четири 
приоритета:

• засилване на реформата на пазара на труда с оглед на по-голяма гъвкавост и 
сигурност на този пазар (съчетаване на гъвкавост и сигурност);

                                               
1 Във връзка с търсенето и предлагането на учения в Европа, вж.: Cedefop, Skills supply and demand in 
Europe. Medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
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• отпускане на подходящи стимули за отделни лица и предприятия, за да могат да 
инвестират в обучение и да се актуализират непрекъснато уменията в 
съответствие с потребностите на пазара на труда;

• с оглед гарантиране на достойни условия на труд и успоредно с това подобряване
на качеството на трудовото право, Комисията ще представи предложения за 
преразглеждане на директивата относно работното време и ще представи 
законодателна инициатива за подобряване на прилагането на директивата относно 
командироването на работници; 

• гарантиране на условия на пазара на труда, благоприятни за създаването на 
заетост, включително намаляване на административната тежест или на данъците 
върху труда и мобилността, особено важен аспект в секторите с бързо развитие 
като например секторите с интензивна научноизследователска и развойна 
дейност.

Въпреки че докладчикът изразява съгласие с подхода, определен от Комисията, тя 
счита, че съществува възможност за подобрения, а именно:

• намаляване на административната и бюрократична тежест за МСП с цел 
насърчаване на създаването на работни места;

• във връзка с преждевременното напускане на училище, държавите-членки трябва 
да се ангажират, за да предотвратят това явление и да предложат алтернативи за 
обучение на учениците;

• приемане на мерки с цел по-лесно съчетаване на личния и професионалния живот;

• по-добър мониторинг и прогнозиране на уменията, необходими в бъдеще, като по 
този начин се улеснява съответствие с предлагането, насочвайки развиването на 
умения към по-добри перспективи за заетост през целия живот;

• прилагането на мерки, насочени към младите хора с цел включването им на 
пазара на труда, дори и преди края на образованието им, а именно чрез стажове, 
които водят до нови възможности за заетост;

• правилата, свързани със съчетаване на гъвкавост и сигурност, трябва да бъдат 
засилени в социално-икономическия контекст на всяка държава-членка, така че да 
се гарантира гъвкав пазар на труда, активни политики на пазара на труда, 
обучение през целия живот и съвременни системи за социална сигурност;

• подобряване на директивата относно командироването на работници в смисъл на 
намаляване на административните процедури и разрешаване на проблемите, 
свързани с двойното данъчно облагане, така че да се улесни свободното движение 
на работници;

• постигане на напредък при взаимното признаване на квалификации на гражданите 
на ЕС и на гражданите на трети държави;
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• подобряване на сътрудничеството между образователните институции и 
предприятията;

За изработването на ефективни политики за заетост, образование и обучение и за 
личния избор на кариера, е необходимо да се подобри способността на държавите-
членки и на Съюза да предвиждат, прогнозират и осигуряват бъдещите умения в 
съответствие с потребностите на пазара на труда..


