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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно борбата срещу безработицата сред младежите: възможни решения 
(2013/2045(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2010 г. относно насърчаване на 
достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, 
практикантите и чираците, 1

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Инициатива 
„Възможности за младежта“ (COM (2011) 0933), и резолюцията на Парламента от 
24 май 2012 г. относно инициативата „Възможности за младежта“, както и въпроса с 
искане за устен отговор към Комисията относно инициативата „Възможности за 
младежта“2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането на инициатива 
„Възможности за младежта“ (COM(2012)0727),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Младежта в движение“ 
(COM(2010)0478),

– като взе предвид заключенията на Съвета относно насърчаването заетостта на 
младите хора за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, приети в 
Люксембург на 17 юни 2011 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно „Инициативата за 
заетост на младежта” от 7 февруари 2013 г., 

– Като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г. за втори етап 
на консултации със социалните партньори на европейско равнище относно рамката 
за качество на стажовете (COM(2012)0728), 

– като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г. за препоръка 
на Съвета за създаване на гаранция за младежта (COM(2012)0729),

– Като взе предвид доклада от 13 юни 2012 г. на Еврофонд, озаглавен „Гаранция за 
младежта: Опитът на Финландия и Швеция”,

– като взе предвид своят резолюция от януари 2013 г. относно гаранцията за 
младежта3, 

– като взе предвид политическото споразумение, постигнато от Съвета на 28 
февруари 2013 г. относно препоръката на Съвета относно създаването на гаранция 
за младежта, 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0007.
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– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Стратегия на ЕС за младежта 
— Инвестиране и овластяване — Обновен отворен метод на координация за 
разглеждане на предизвикателствата и възможностите пред младежта” 
(COM(2009)0200),

– като взе предвид предложението за изменение на предложението на Комисията 
относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент )ЕО) № 1081/2006 на 
Съвета (COM(2011)0607), 

– като взе предвид изявлението на членовете на Европейския съвет от 30 януари 
2012 г., озаглавено „Към благоприятстваща растежа консолидация и 
благоприятстващ работните места растеж“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по регионално развитие  и  комисията по правата на 
жените и равенството между половете (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че към януари 2013 г. 23% от младежите в трудоспособна  
възраст са били без работа, като  за Австрия, Дания, Германия и Нидерландия този 
показател е бил около 15%, а за Гърция и Испания - над 55%, което сочи значителни 
географски различия;

Б. като има предвид, че през 2011 г. 7,5 милиона младежи на възраст между 15 и 24 
години и 6,5 милиона – на възраст между 25 и 29 години, са били никъде 
неработещи, неучещи и необучаващи се, като сред тях се срещат представители  на 
уязвими групи като млади хора със здравословни проблеми или увреждания, както 
и самотни майки, което сочи еволюция, водеща до сериозни социални последици 
като зле заплатени или несигурни перспективи за заетост или дори психически и 
физически смущения;   като има предвид, че е вероятно тези проблеми да се 
задълбочат в близкото бъдеще;

В. като има предвид, че през 2011 г. икономическите загуби, дължащи се на 
неучастието на младежите в пазара на труда, се изчисляват на 153 милиарда евро, 
което съответства на 1,2% от БВП на ЕС1; като има предвид, че това представлява 
сериозна социална и икономическа тежест.

Г. като има предвид, че във времена на икономическа криза младежите са особено 
ощетени, повече отколкото останалите групи; като има предвид, че за много 
младежи може да се очаква настоящата безработица да се превърне в трайна 
безработица, което води до рискове от социална изолация;  като има предвид, че 
това води до тревожни последици за младите хора, като понижава самоуважението 
им, остава амбициите им без реализация и забавя пътя им към независимия живот 
на възрастни, което води до отрицателно въздействие върху семейството, а по-късно 
и върху обществото, като се отразява на социалната, икономическата и 

                                               
1 Еврофонд (2012 г.), ‘NEET – никъде неработещи, неучещи и необучаващи се:  характеристики, разходи 
и политически отговори на Европа”. Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург.
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демографската ситуация в Европа; 

Д. като има предвид, че в контекста на Лисабонската стратегия за 2000-2010 г. ЕС се е 
заел да повиши равнището на образование, да сведе процента на преждевременно 
отпадане от училище под 10 % до 2020 г. и да увеличи процента на завършване на 
висше или равностойно образование до поне 40 %,

Е. като има предвид, че МСП, които са водещата сила за икономическия растеж и 
създаването на работни места, както и за постигане на целите на стратегия Европа 
2020, загубиха повече от 3,5 милиона работни места в резултат на икономическата 
криза, като закриването на работни места засегна всички работници, включително 
младежите; 

Ж. като има предвид, че започналата през 2008 г. икономическа криза засегна 
отрицателно както търсенето, така и предлагането на пазара на труда, като това 
драматично повиши несигурността на възможностите за заетост и превърна в 
необходимост по-доброто информиране на безработните лица относно 
възможностите за заетост; 

1. подчертава, че е необходима диверсификация на политическите мерки, прилагани 
от държавите членки и от справяне с всички потенциални пречки по пътя на 
младежите към устойчива заетост, като се обърне специално внимание на уязвимите 
групи, за които има по-голяма вероятност да бъдат поставени по различни начини в 
неравностойно  положение; 

2. подчертава, че участието на всички заинтересовани лица, включително структурите 
за обучение и образование, отделните работодатели, публичните и частните органи 
по заетост, социалните партньори, организациите от третия сектор и органите по 
здравеопазване и други органи, е от съществено значение за успешното прилагане 
на редица мерки, засилващи по интегриран начин заетостта на младежите и 
пригодността за заетост;  подчертава, че мерките трябва да са гъвкави, така че да 
посрещат постоянно променящите се нужди на пазара на труд;

3. признава особено трудното положение на някои региони, в които равнището на 
безработица сред младежите е над 25%; приветства факта, че подкрепата на ЕС за 
заетостта на младежите ще бъде допълнително укрепена чрез предложената от ЕС 
„Инициатива за заетост на младежта”, с бюджет от 6 милиарда евро за 
седемгодишния период 2014 – 2020 г.;

4. приветства решението на Съвета (Заетост, социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси) от 28 февруари 2013 г. да приеме препоръката на Съвета за 
прилагане на гаранцията за младежта; препоръчва да се разшири допустимостта на 
дипломираните лица на възраст под 30 години; подчертава, че успехът на мярката в 
голяма степен ще зависи от други фактори, като например инфраструктурата и 
капацитета на публичните органи по заетост и от засилването на частните органи по  
заетост, от наличността на места за прием на студенти, предоставянето на обучение 
и професионална подготовка, както и от преноса и прилагането на успешния опит 
на други държави членки; подчертава, че гаранцията за младежта трябва да бъде 
включена в по-широка рамка на активизиране на политики за пазара на труда, като 
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се гарантират висококачествени стандарти;

5. насърчава държавите членки да засилят подкрепата си за предприятия, кооперативи 
и организации от третия сектор, които желаят да участват в схеми по линия на 
гаранцията за младежта в тясно сътрудничество с  публичните и частните органи по 
заетост, включително чрез данъчни стимули, субсидии за фиксирани разходи за 
заетост, и възможност за достъп до финансиране за обучение на място, което ще 
подкрепи предприятията в осигуряването на предложения за висококачествена 
заетост и обучение, и ще представлява ефикасна и целенасочена инвестиция в 
потенциала на младежите;  

6. призовава държавите членки да съставят допълнителни специфични далновидни 
стратегии, насочени към  никъде неработещите, неучещите и необучаващите се 
лица, които следва да съчетават ефективни форми на намеса и които да целят 
справяне с ранното отпадане от училище и реинтеграция на ранно отпадналите от 
училище лица чрез стратегии, улесняващи плавния преход от образование към 
работа, и увеличаване на пригодността за заетост на младежите, заедно с 
премахването на практическите и логистичните пречки пред младежите с по-
сложни потребности; 

7. Подкрепя създаването в рамките на програмата „Еразъм за всички“ на отделен дял 
за младежта с отделен бюджетен ред, както и подкрепата за младежки групи, които 
работят за активизирането на младежта по неинституционални начини;  изразява 
становище, че придобиването на повече и разнородни умения, включително чрез 
обучение в чужбина, ще насърчи ангажираността на младежта в обществото и ще 
подобри възможностите им на пазара на труда; 

8. призовава държавите членки да подкрепят самостоятелната заетост на младежите 
чрез разкриване на възможности и преференциални условия за започване на 
собствен бизнес, чрез, например съкращаване на бюрокрацията и въвеждане на 
политики на данъчни облекчения; 

9. във връзка с насърчаването на самостоятелната заетост на младежите, приветства 
предложения за наследник на Европейския механизъм за микрофинансиране 
„Прогрес“ н, включен в програмата за социална промяна и социални иновации за 
периода 2014-2020 г., с цел по-доброто посрещане на търсенето, включително сред 
младежите; 

10. призовава за амбициозен всеобхватен политически подход, който по интегриран 
начин да отчита инициативите в областта на образованието, обучението, заетостта и 
самостоятелната заетост, за всички младежи на всички равнища; 

11. призовава държавите членки да гарантират висококачествена рамка за стажове, 
подкрепена с финансова подкрепа и задължителен мониторинг, както и с общи 
стандарти за качество на стажовете и стажовете в предприятия; подчертава, че е 
необходимо активно насърчаване и повишаване на осведомеността по тези въпроси 
сред предприемачите; 

12. подчертава, че Алиансът за професионална подготовка следва да подкрепя и 
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европейски и национални кампании за промяна на схващанията относно 
професионалното обучение, и следва да организира редовни дискусионни форуми 
относно мониторинга на Стратегията за европейско професионално обучение с 
всички заинтересовани лица на европейско и национално равнище;   подчертава, че 
следва да се осигурят стимули и за улесняване на финансирането на дейности за 
трансгранично обучение, които ще позволят на дружествата и организациите на 
социалните партньори да се включат в създаването на двойни образователни 
системи;  

13. насърчава държавите членки да засилят мобилността на младите работници чрез по-
нататъшен напредък по посока на взаимното признаване на квалификации и умения 
и засилена координация между националните схеми за социална сигурност, особено 
по отношение на пенсионните схеми, както и чрез продължаване на значителните 
инвестиции в ученето на езици; 

14. подчертава необходимостта от реформиране на EURES с цел проактивното 
ориентиране на лицата, които търсят работа и лицата, които желаят да сменят 
работата си към наличните свободни работни места, и при целесъобразност –
реформиране на публичните органи по заетост, така че те по-добре да насочат 
дейностите и подхода си спрямо младежите;   подчертава, че е необходимо 
повишаване на осведомеността относно EURES, така че да се повиши видимостта и 
достъпността й, в качеството й на система за предоставяне на консултации в 
областта на професионалното развитие, която подкрепя студентите да анализират 
по-добре амбициите и способностите си, както и  съществуващите възможности за 
работа; 

15. призовава държавите членки надлежно да признаят и да валидират неформалното 
обучение и придобитите чрез него умения, кат форма за оценяване на 
способностите, изисквани за пазара на труда;

16. подчертава, че е необходимо да се предприемат действия по отношение на проблема
с „разпиляването на мозъци”, тъй като съществуването на висококвалифицирани и 
способни младежи, които заемат длъжности, много под потенциала им, води до 
неизползване на реалните им способности и квалификации, като същевременно това 
оказва негативно въздействие върху тях в социален и психологически план; 

17. призовава държавите членки да разработят персонализирани консултации в 
областта на професионалното развитие, като се започне още от средното 
образование с цел да се позволи на младежите да направят добре информиран избор 
относно висшето си образование, като се въведат механизми, с които да се 
наблюдават предлаганите възможности и да се оценяват процента на успеваемост 
на тези младежи при последващия преход към заетост;  

18. подчертава, че всички финансови средства, инвестирани в активната борба срещу 
безработицата сред младежите, следва да се харчат ефективно;  призовава 
държавите членки да въведат система за мониторинг и оценка на прилагането на 
мерките в областта на заетостта, както и система за проверка на ефективността на 
тези мерки, с оглед да се работи във все по-голяма степен по посока на основани на 
доказателства политики, които могат да се споделят и на равнище ЕС; 
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19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.



PR\931503BG.doc 9/12 PE508.047v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Младите хора понастоящем се намират в много трудно положение на пазара на труда. 
Равнището на безработица общо за всички лица в трудоспособна възраст е около 11 %, 
докато сред младите то е двойно по-високо – 23 %. Днес на територията на 
Европейския съюз над 5,5 милиона души на възраст до 25 години са безработни. 
Налице са значителни разлики между отделните държави: докато в Германия и Австрия 
равнището на младежка безработица не надвишава 9 %, в засегнатите от кризата 
Гърция и Унгария младежката безработица вече достигна над 55 %. Икономическата 
криза, която в по-малка или по-голяма степен засегна и продължава да засяга 
държавите от ЕС, доведе не само до положение, при което не се създават нови работни 
места, но дотам, че в стремежа си към икономии работодателите съкращават 
съществуващите работни места. Уволненията засягат най-често и най-масово наетите 
на срочни договори лица и лицата, наети по силата на различен от трудов договор, т.е. 
най-вече младите, които стъпват на пазара на труда или които са на него отскоро. 
Статистическите данни общо за Европа показват, че младите хора представляват 40 % 
от лицата, наети на срочни договори, и само 13 % от всички трудово заети лица. Към 
това следва да се добавят и липсата на опит и проблемът с неотговарящите на 
потребностите на пазара на труда квалификации. Всички тези фактори изграждат една 
не особено оптимистична перспектива пред младия човек, който влиза в света на 
възрастните. Липсата на работа и на изгледи за бърза промяна на неблагоприятните 
изгледи за младите се отразяват и във влошаващата се демографска ситуация в Европа. 
Младите хора отлагат за бъдещо неопределено време решението за създаване на 
семейство и раждане на деца, тъй като професионалното им бъдеще е несигурно.

Следователно действията, които се предприемат за борба с младежката безработица 
следва да бъдат координирани с мерките за стимулиране на общото икономическо 
възстановяване и за реформа на политиката за заетостта. Необходими са инициативи, 
насочени към подкрепа на предприемачеството и запазване на възможно най-голям 
брой вече съществуващи работни места, а освен това следва да се вземат мерки за 
насърчаване на предприемачите да създават нови работни места. Действителното 
подобряване на положението на младите хора зависи в голяма степен от подкрепата на 
държавата, засилването на сътрудничеството между службите по заетостта, 
структурите за предоставяне на услуги за професионална ориентация, образователните 
институции и службите за подкрепа на младежта, включително и от активното участие 
на социалните партньори и представителите на младежта и младежките организации. 

Приемането на гаранцията за младежта от страна на Съвета по заетост, социална 
политика, здравеопазване и потребителски въпроси представлява важен политически 
стимул. Тази инициатива има за цел да гарантира на младежите на възраст до 25 години 
трудова заетост, по-нататъшно образование, професионална подготовка или стаж. Като 
се имат предвид безспорните статистически данни относно структурата на младежката 
безработица, изглежда, че кръгът на получаващите тази подкрепа следва да се разшири 
до абсолвентите на възраст до 30 години. Средствата, предвидени за тази цел по 
отделен бюджетен ред или от Европейския социален фонд, осигуряват истинска 
подкрепа на държавите членки в трудния кризисен период. Особено внимание следва 
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да се обърне също и на необходимите важни елементи, които да гарантират успех на 
инициативата, като например наличие на съответна структура за функциониране, 
ефикасност на публичните и частните служби по заетостта и осигуряването на високо 
качество на професионалните обучения и подготовка.

Всички тези действия трябва да бъдат свързани с разширяване на подкрепата за 
предприемачите и организациите от третия сектор, които желаят да участват в 
програмата „Гаранция за младежта“ в тясно сътрудничество с публичните служби по 
заетостта, чрез данъчни облекчения, субсидии за постоянните разходи във връзка със 
заетостта и възможност за достъп до финансови средства, които да подпомагат 
предприемачите, осигуряващи висококачествено обучение. Важно е също така 
държавите членки да не се ограничават до изброените в предложението на 
Европейската комисия решения, а да прилагат и инструментите, доказали се от гледна 
точка на ефективността в други държави членки и позволяващи по-добро адаптиране 
спрямо конкретните особености на отделните пазари на труда.

Дискусията относно положението на младежта не може да подмине и никъде въпроса 
за неработещите, неучещите и необучаващите се лица (NEET). Делът им в Европа се 
увеличи през последните години, като понастоящем надвишава 15 %. Това явление 
следва да бъде проучено по-отблизо, още повече че лицата, напускащи системата на 
образованието, без да придобиват дори основни квалификации, се обричат на социална 
изолация. Държавите членки следва да разработят по-специфичен подход към никъде 
неработещите, неучещите и необучаващите се лица, съчетаващ ефикасни мерки за 
борба с преждевременното напускане на училище и повторната интеграция на лицата, 
напуснали преждевременно училище, с действия, които улесняват прехода от училище 
към работа, увеличават възможността за намиране на работа от младите и премахват 
практическите и логистичните препятствия, с които се сблъскват младите хора с по-
комплексни потребности.

Несъмнено една от най-важните причини за високото равнище на младежката 
безработица, освен липсата на опит, е проблемът относно неотговарящите на 
потребностите на пазара на труда квалификации. Ето защо е наложително да се 
модернизира секторът на образованието, като се трансформира политиката относно 
образованието в основен инструмент за инвестиции в бъдещето на младежта и 
подобряване на положението на младите на пазара на труда посредством 
приспособяването на учебните програми към настоящите и бъдещите нужди на пазара 
на труда. За постигането на тази цел от полза ще бъде усъвършенствана система за 
индивидуална професионална ориентация. Тя следва да бъде на разположение още на 
нивото на средното училище, наред със система за наблюдение на бъдещите 
предложения за работа, с цел да осигури по-нататъшна възможност за трудова заетост, 
така че младите хора да правят по-съзнателен и обмислен избор относно насоката на 
по-нататъшното си образование. 

Насърчаването на самостоятелната заетост е важен елемент на политиката за въвеждане 
на младите хора на пазара на труда. Всички мерки, целящи развитие на 
предприемачеството, самостоятелните инициативи и на индивидуални таланти, следва 
да бъдат продължени и подкрепени. Младите хора следва да знаят как да започнат 
собствена стопанска дейност, към кого могат да се обърнат за административна помощ, 
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а създадената система за облекчения и преференциални условия като освобождаване от 
данъци или данъчни облекчения следва да ги поощрява в това им начинание. Ето защо 
е изключително важно идеята за подкрепа на самостоятелната заетост и улесненията за 
получаване на финансови средства за започване на стопанска дейност да бъде 
продължена в програмата за промяна и иновации за 2014–2020 г.

Професионалната мобилност също представлява средство за борба с младежката 
безработица. В Съюза съществуват над милион регистрирани предложения за работа. 
Тези работни места обаче остават незаети, тъй като липсва интерес към тях там, където 
те се предлагат. Не е популярно да живееш извън родната страна. Счита се, че само 2 % 
от жителите на Съюза живеят в друга страна от ЕС, различна от държавата им на 
произход. И тъй като при младите хора се забелязва по-голяма тенденция и способност 
за преместване при търсенето на работа, следва те да бъдат улеснявани в това. 
Допълнителният напредък по пътя към взаимното признаване на квалификациите и 
уменията, координацията на националните системи за социално осигуряване, и по-
специално на пенсионната система, както и съществените инвестиции в ученето на 
чужди езици са необходими елементи на подкрепата на мобилността. За 
осъществяването на тази цел е нужно също да бъде продължена реформата на мрежата 
EURES, благодарение на която младите хора имат достъп до информация и могат 
активно да търсят работа. Необходимо е допълнително да се популяризира тази 
институция, да се увеличи нейната видимост, както и да се усъвършенства системата за 
професионална ориентация.

Струва си да се подчертае и създаването в рамките на програмата „Еразъм за всички“ 
на отделен дял за младежта с отделен бюджетен ред, както и подкрепата за младежки 
групи, които работят за активизирането на младежта по неинституционални начини. 
Придобиването на разнородни умения, по формален и неформален начин, ще насърчи 
ангажираността на младежта в обществото и ще подобри конкурентоспособността на
младите хора на пазара на труда.

От изключително значение е на младите хора да се осигури висококачествен 
студентски стаж, да се разпредели съответната финансова помощ за субектите, които 
ще организират тези стажове и да се въведе задължителна система за мониторинг, 
гарантираща поддържането на съответно равнище на стажовете и ефективността им. 
Необходимо е и сериозно популяризиране на студентските стажове сред 
работодателите, които следва да приемат тази система като възможност за подготовка 
на дадена личност за конкретна трудова позиция, и впоследствие като възможност за 
намиране и задържане на обучен и добре квалифициран служител и работник. Следва 
също така да се подпомага и по-нататъшното развитие на професионалното обучение, 
да се организират и подкрепят европейски и национални кампании, популяризиращи 
това обучение, както и да се извършва мониторинг на европейската стратегия за 
професионална подготовка. 

Много е важно държавите членки също да признават и подкрепят неформалното 
обучение, т.е. уменията, придобити извън рамките на официалната образователна 
система. Те могат да имат положително влияние за индивидуалното развитие на младия 
човек, като повишават неговата гражданска активност, засилват социалната интеграция 
и подобряват положението на пазара на труда.
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Следва също да се посочи проблемът с т.нар. разхищение на мозъци, който се състои в 
това, квалифицирани и компетентни млади хора да се принуждават да работят на 
позиции, значително по-ниски от техния потенциал и способности, което има 
отрицателно въздействие в социален план, а също така и в психологически план за 
самите тях. 

В обобщение на казаното дотук, всички мерки, предприемани от държавите членки, 
следва да бъдат подложени на анализ с оглед на ефикасността, въведените механизми 
следва да бъдат наблюдавани в хода на промените, а изразходваните средства да се 
отчитат ефективно. Изключително трудното положение на младите хора изисква 
решителна намеса и инвестиране на съответните финансови средства, но в настоящата 
икономическа ситуация в Европа, доминирана от политиката на финансово 
консолидиране, тези средства трябва да бъдат добре насочвани и да водят до видимо 
подобряване на ситуацията.


