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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства „Програма за нови умения и работни места” като част от стратегията 
„Европа 2020”, имайки предвид, че Европа се нуждае от специфични цели и 
конкретни мерки, за да работи за реализирането на общите цели, що се отнася до 
създаването на работни места и насърчаването на устойчив и приобщаващ растеж, 
което може да се постигне само чрез съгласувани между държавите-членки 
действия;

2. приветства факта, че Комисията признава необходимостта от насърчаване на 
предприемачеството и самостоятелната заетост; счита, че въвеждането на 
подходяща среда и стимули за създаване и поддържане на стопанска дейност е от 
съществено значение, но не е достатъчно за развитието на европейската икономика; 
следователно подчертава, че е необходимо подходящо обучение в предприемачески 
умения както в средното, така и във висшето образование, за да се гарантира, че 
Европа не изостава от другите участници; подчертава ролята на Европейския 
институт за технологии в подпомагането на създаването и развитието на 
предприятия чрез изследвания, водени от иновациите, и силен акцент върху 
предприемачеството;

3. приветства първостепенния приоритет на Комисията за даване на нов тласък на 
гъвкавата сигурност чрез укрепване на четирите компонента на тази сигурност: 
гъвкави и надеждни договорни условия, активни политики на пазара на труда, учене 
и обучение през целия живот и модерни системи за социална сигурност;

4. призовава държавите-членки, и, където е необходимо, регионите, да създадат 
център за наблюдение на заетостта, насочен към бъдещите потребности, за да могат 
да предвиждат последните и да осигуряват квалификации, които ще увеличат до 
максимум вероятността за намиране на работа, особено за младите хора;

5. повтаря, че петте водещи цели на Съюза са насърчаване на заетостта, подобряване 
на условията за иновации, научни изследвания и развитие, постигане на целите в 
областта на изменението на климата и енергетиката, подобряване на равнищата на 
образование и насърчаване на социалното приобщаване;

6. подчертава, че политиката в областта на заетостта попада в обхвата на 
националната компетентност и че пазарите на труда са различни по своята 
структура;

7. подчертава, че е необходимо да се постави по-силен акцент върху насърчаването на 
предприемаческото мислене сред студентите и научните изследователи, като се 
предоставят нови финансови инструменти за новосъздадените и бързо растящите 
предприятия и се подкрепи въвеждането на успешни технологии на пазара на ЕС;
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8. призовава европейските комитети за социален диалог да съдействат за по-доброто 
съответствие между съществуващото обучение и настоящото и бъдещото търсене 
чрез пътна карта, задаваща ясни цели и показатели за мониторинг на напредъка;

9. насочва вниманието към наблюдението на Комисията, че новите технологии и 
развитието на организацията на труда изглежда водят до значително нарастване на 
броя на работните места в двата края на спектъра от работни места; 

10. изразява съжаление, че в момент на криза държавите-членки са намалили 
бюджетите си за образование и обучение и призовава Комисията и държавите-
членки да инвестират повече в системите за образование и обучение;

11. насочва вниманието към липсата на напредък при намаляването на броя на лицата, 
които, независимо че са трудово заети, живеят под прага на бедността; призовава 
Комисията и държавите-членки да се застъпят за качествени и добре платени 
работни места, предлагащи сигурни и здравословни условия на труд; 

12. отбелязва важното значение на представените всеобхватни предложения за 
обучение през целия живот и на акцента, който трябва да се постави върху 
интегрирането на компетентностите в областта на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) и грамотността в сферата на цифровите 
технологии (електронни умения) в основните политики за учене и обучение през 
целия живот, за да се превъзмогне сериозният дефицит на квалифицирани 
служители, като специалисти и изследователи в областта на ИКТ, който заплашва 
да подкопае бъдещата икономическа конкурентоспособност на ЕС;

13. подчертава необходимостта от включване на работодателите в управлението на 
образователните институции, в разработването на учебните курсове, методите на 
преподаване, стажовете, оценяването и квалификациите; подчертава значението на 
стимулите за работодатели, които предлагат обучение на нискоквалифицирани или 
неквалифицирани лица и съответно възможности за придобиване на практически 
опит директно на работното място;

14. посочва факта, признат и от Комисията, че е необходимо да се направят значителни 
инвестиции в умения, съобразени с екологичните изисквания, за да се гарантира, че 
Европа ще изпълни целите на стратегията „2020“ по отношение на работниците в 
сферата на екологичната икономика, и за да се гарантира, че икономическата й 
система ще може да работи по начин, по-добре съобразен с изискванията за 
устойчиво развитие, и така ще остане конкурентоспособна в бъдеще;

15. подчертава необходимостта от образование, насочено към иновации; подчертава, че 
следва да бъдат насърчавани несхематичното и абстрактното мислене, както и 
техническото образование, необходими за посрещане на бъдещите потребности;

16. подчертава, че следва да се направят усилия за да се гарантира, че всички деца 
развиват от ранна възраст основни умения в сферата на ИТ, че следователно ИТ 
следва да се включат в началното образование и че всички европейци следва да 
разполагат с евтин и лесен достъп до интернет;
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17. призовава Комисията да оказва подкрепа на „съюзите на знанието“, за да развиват 
нови програми на обучение, които ще запълнят липсите на умения в областта на 
иновациите и ще отговорят на потребностите на пазара на труда;

18. посочва, че за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, държавите-членки 
трябва да реагират по-гъвкаво на търсенето на работна сила от страна на 
промишлеността;

19. счита,че в контекста на стратегията за удължаване на активния живот не се прави 
достатъчно за подпомагане на възрастните хора за придобиване на умения в сферата 
на ИТ, и призовава Комисията и държавите-членки да разработят широкообхватни 
образователни програми за тази група;

20. призовава Комисията и държавите-членки да засилят предоставянето на 
професионално образование и обучение в цяла Европа, за да подпомогнат 
осигуряването на нови умения, от които се нуждае пазарът на труда;

21. отбелязва, че мобилността на работната сила сред държавите на ЕС остава слаба, и 
призовава Комисията да обмисли създаването на паневропейска служба за 
насочване на квалифицирани работници към свободни длъжности в цяла Европа, 
като подкрепя пазар на труда с европейска добавена стойност; в този контекст 
настоява държавите-членки да премахнат пречките пред свободното движение на 
работници и призовава за пълното изпълнение на предложените от Комисията 
проекти за единния пазар през 2012 г.; подчертава значението на една по-широка 
стратегия, комбинираща създаване на работни места, посрещане на новите и 
възникващите потребности на европейския пазар на труда и премахване на 
ограниченията в областта на труда в рамките на ЕС и на останалите пречки в 
рамките на вътрешния пазар на ЕС;

22. подкрепя предложението на Комисията за създаване на европейски секторни съвети 
по заетостта и уменията, които да събират информация от държавите-членки и 
регионите, за да се подпомогне координирането на усилията на всички засегнати 
страни;

23. подчертава необходимостта от по-добро съобразяване на уменията с потребностите 
на пазара на труда; приветства инициативата на Комисията в тази връзка;

24. като има предвид, че според предвижданията през 2015 г. ще има недостиг на 
професионалисти в сферата на ИТ от порядъка на 384 000 до 700 000 работни места, 
докато за сектора на здравеопазването тази оценка възлиза на около един милион 
специалисти, а за научни изследователи също на един милион, призовава Комисията 
и държавите-членки да предприемат мерки, за да гарантират наличието на 
необходимото равнище на квалифицирани човешки ресурси в тези сфери;

25. подчертава важното значение на МСП и техния принос за създаването на работни 
места и приветства мерките, като например намаляването на бюрократичните 
пречки, с цел да се подпомага създаването на нови предприятия; изтъква важната 
роля, която би могла да изпълнява ЕИБ, по-специално чрез насърчаването на 
програми като JASMINE и JEREMIE, които могат да предоставят устойчива 
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подкрепа за задоволяване на потребностите на МСП; подчертава необходимостта 
МСП да се подпомагат не само в намирането на хора с подходящите умения, но 
също и в повишаването на тези умения; отбелязва, че в контекста на пътната карта 
за ефективно използване на ресурсите в Европа, МСП се нуждаят от подкрепа за 
увеличаване на своята компетентност във връзка с устойчивото развитие и 
изследванията и иновациите;

26. изразява мнението, че МСП могат да изпълняват, и изпълняват, важна роля в 
обучението както във високоспециализираните иновативни сектори, така и в онези 
сектори, които изискват основни ръчни умения, необходими за много от услугите; 
отбелязва, че следователно е необходимо тясно сътрудничество между МСП и 
учебните заведения; изразява мнението, че следва да се помисли също и за 
улесняване на финансовото подпомагане на стажовете и практическото обучение в 
сектора на МСП;

27. подчертава необходимостта от безплатен и разумно регулиран интернет за 
предприемачите и създаващите работни места; счита, че за новите бизнес модели, 
основани на интернет, доверието на потребителите в системата и увереността, че 
нейния интегритет няма да бъда компрометиран, е от основно значение;

28. посочва, че европейският съюз не разполага с достатъчно иновативни предприятия с 
усилена научноизследователска и развойна дейност и че сериозната липса на 
умения в сферата на иновациите и дигиталната грамотност означава, че МСП не 
могат да възприемат иновативни и интелигентни бизнес модели и нови технологии;

29. подчертава, че настоящите тенденции на пазара на труда във всяка държава-членка 
са повлияни от структурни въпроси в съответната държава и следователно 
инициативите на европейско равнище следва да отчитат националната 
специфичност;

30. призовава Комисията да спазва принципа „Мисли първо за малките“ и да взема 
предвид потребностите на МСП, когато изготвя законодателство в сферата на 
заетостта;

31. предвид нарастващата безработица, призовава държавите-членки да увеличат броя 
на служителите в службите по заетостта, които да обслужват увеличаващия се брой 
лица, търсещи работа; счита, че обществените служби по заетост могат да играят 
по-голяма роля като осигуряващи услуга през целия живот, предлагайки 
инструменти за оценка на уменията, създаване на профили и предоставяне на 
обучение, индивидуални професионални насоки и консултации за различните 
клиенти (работници и работодатели); 

32. призовава Комисията, съгласно член 152 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, да засили подкрепата за ролята на представителите на 
управлението и работната сила във всички промишлени сектори в Европа, като 
същевременно зачита тяхната автономност;

33. счита, че Програмата за нови умения и работни места следва да се разглежда заедно 
с Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и че взаимодействието между 
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двете би могло да създаде растеж и работни места;

34. подкрепя, съгласно член 155 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), диалога между представителите на ръководството и работниците и ги 
насърчава да встъпят в договорни отношения, включително споразумения; 
препоръчва, при изпълнението на споразумения, сключени на европейско равнище, 
за въпросите, обхванати от член 153 от ДФЕС, представителите на ръководството и 
работниците във всеки промишлен сектор да използват процедурите, указани в член 
155, параграф 2 от ДФЕС;

35. подчертава значението на партньорствата на регионално и местно равнище, които 
обединяват публичните услуги, предлагащите образование и обучение и 
работодателите, с оглед намаляване на безработицата на регионално и местно 
равнище;
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