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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в своето предложение за резолюция следните предложения:

1. предупреждава за неприемливото равнище на безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й разпределение между регионите и държавите  
членки, вариращо от по-малко от 10 % до над 60 %; изразява безпокойство също 
така във връзка с броя младежи, които не се образоват или обучават и не работят (14 
милиона младежи на възраст между 15 и 30 години), като към това трябва да се 
добави несигурността на заетостта на друг голям брой младежи, които имат работа; 
счита, че тези две ситуации излагат на риск самия европейски проект, заплашвайки 
икономическото развитие и жизнеспособността на една Европа, обединена около 
качеството на живот и условията на труд, и бъдещия й потенциал за икономически 
растеж, както и икономическото, социалното и териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 от ДФЕС; счита също така, че това изисква 
ефективни мерки на европейско, национално, регионално и местно равнище, 
включително по отношение на градовете и селските райони, особено с оглед на 
трудностите и предизвикателствата, пред които понастоящем е изправен ЕС, и 
факта, че повече от всякога се нуждае от силна и иновативна младеж;

2. счита, че поради своите социално-икономически особености, младите хора 
представляват една от най-уязвимите групи в Съюза по отношение на заетостта, 
особено в настоящата ситуация на икономическа и финансова криза, като се има 
предвид значението да се разполага с голям брой млади на пазара на труда и 
предвид факта, че те са изправени пред най-сериозните проблеми, свързани със 
заетостта; вярва, че чрез укрепване и допълване на усилията на държавите членки за 
съживяване на икономическата активност и насърчаване на заетостта на тяхна 
територия, политиката на сближаване на ЕС представлява основен инструмент, с 
които Съюзът може да помогне за преодоляване на настоящата ситуация, 
насочването и оформянето на прилагането на необходимите структурни реформи, 
като съсредоточава инвестициите в приоритетните действия, за да се постигне 
максимален ефект от инвестицията върху социално-икономическото положение в 
даден регион или държава членка, като стимулира икономиката и съдейства за 
създаването на нови работни места сред младите хора; следователно призовава 
държавите членки да използват пълноценно и по координиран начин наличните 
средства на ЕС (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР), като позволят на младите 
хора да вземат активно участие в икономиката и обществото в тяхна полза, като 
същевременно, наред с други неща, се подпомагат младите предприемачи чрез 
общоевропейски проект за бизнес инкубатори, който им предоставя възможност да 
стартират предприятията си в защитена среда; в допълнение препоръчва 
създаването на подходящи условия за рисков капитал и подчертава, че следва да се 
вземат под внимание регионалните особености, като се има предвид това, че те 
могат да диктуват успеха или провала на инициативите на младите хора в рамките 
на ЕС и по-специално в регионите в най-неравностойно положение и в най-
отдалечените райони, където инвестициите са необходими, за да се гарантира 
икономическо, социално и териториално сближаване.
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3. подчертава, че отвъд икономическата криза, в която се намира Европа, наред с 
други неща, има структурни проблеми, произтичащи от политиката за образование 
и заетост, които трябва да бъдат подобрени; счита, че са нужни по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо регионално приобщаване и създаване на 
мрежи от платформи за обмен на опит и добри практики между регионите и 
държавите членки, предвид разнородността на ситуациите и с цел по-голяма 
гъвкавост в съответствие със специфичните потребности и особености на всеки 
регион, определяне на приоритетни области  за развитие на всеки регион и 
насърчаване на използването на по-ефективни стратегии за преход към активен 
живот (със силна връзка между училището и работата, по-специално чрез двойни 
образователни системи или стажове в областите на изучаваните в училище 
предмети) и създаване на по-сигурна професионална кариера; подчертава 
тревожните последици от икономическата криза за положението, в което се намират 
младите хора; призовава държавите членки да избягват големи съкращения във 
важни области като образованието, изследователската дейност и иновациите, 
защото заедно с останалите отрицателни последици от икономическата и 
финансовата криза, тези съкращения са сериозна пречка в борбата с безработицата 
сред младежите и пречат на бъдещите инвестиционни стратегии, насочени към 
младите хора;

4. счита, че тъй като пазарът на труда познава изчезването и създаването на работни 
места в различни икономически сектори и че всяка година 15% от работните места 
изчезват и толкова други се създават, е необходима глобална визия, изпреварваща 
промените за една наистина ефикасна политика за заетостта; счита, че е от 
съществено значение да се изработят политики за квалификация, които ефективно 
насърчават усилията, свързани с ученето през целия живот чрез улесняване на 
висококачествена преквалификация и първоначалното и постоянното съответствие 
на уменията към нуждите на предприятията и на икономиката във всички региони; в 
тази връзка подчертава значението на преодоляването на разликата между 
образованието и пазара на труда и подчертава несъответствието между 
образователни умения и днешните работни места, както и значението на 
прилагането на мерки за защита и подпомагане на безработни лица, докато те 
търсят нови възможности; изразява мнението, че предприетите мерки следва да 
бъдат тясно свързани, за да помогнат да се стимулира и насърчава 
производителността и частните и публичните инвестиции в сектори с висок 
потенциал за растеж, както и да предотврати по-нататъшен недостиг на работна 
ръка в професии, които вече са в дефицит;

5. насърчава държавите членки и регионалните и местните органи на властта да 
гарантират по-голяма резултатност на образователните политики и на политиките за 
заетост, които трябва да поставят акцент върху три основни аспекта:

– ориентиран към бъдещето подход, така че по-успешно да се изпреварва 
развитието на пазара на труда и да се създава връзка с образованието и 
обучението,

– по-голямо участие на всички заинтересовани публични и частни субекти, като 
например учители, родители, студенти, предприятия, училища и младежки 
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организации, включително НПО,

– регионален подход, който да предвижда механизми за по-добро откриване на 
проблеми, гарантиране на това, че вземането на решения е по-ефективно и 
предоставяне на ясна представа за нуждите от обучение в тясно сътрудничество 
със заинтересованите страни;

счита, че нуждите на местно равнище и териториалните особености следва да бъдат 
взети предвид, за да се даде възможност за откриване на работни места, по-
специално в иновативни сектори, като например зелени сегменти и социални 
предприятия, в рамките на интегрирани стратегии за териториално развитие;

6. призовава за съвместни действия на европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на сближаване, ЕСФ и ЕФРР, за стимулиране на 
инвестициите за растеж и работни места и за намиране на незабавен отговор на тази 
тревожна ситуация; изтъква, че МСП са двигателят на Европа, крайъгълният камък 
на заетостта и главното действащо лице за излизане от кризата; поради това счита за 
необходимо да им се предостави по-добър достъп до финансиране и бизнес средата, 
в която да работят; насърчава Европейската инвестиционна банка да инвестира в 
създаването на работни места за младите хора, като разчита на непредвидени ползи, 
при условие че отпуска заеми предимно на МСП; призовава да се обърне особено 
внимание на всички региони, засегнати най-силно от безработицата сред младите 
хора, и подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове могат да 
помогнат на предприятията, особено на МСП, за наемането на млади хора и 
намаляване на младежката безработица, както и да предприемат мерките, 
необходими за пазара на труда, образованието и обучението с цел подпомагане на 
прехода на работниците към местните пазари на труда, тъй като те придобиват нови 
умения и работа (включително зелени работни места, работни места, необходими в 
резултат на демографските тенденции, нови технологии и диверсификацията на 
заетостта в селските райони); призовава държавите членки и регионалните и 
местните органи да създадат интегрирани териториални стратегии за развитие, 
включително елементи, свързани с обучението и заетостта, като се започне с мерки 
за избягване на преждевременното напускане на училище, както и да създадат 
възможности за заетост на младите хора;

7. приветства мерките на Комисията за борба с безработицата сред младите хора, 
които следва, наред с инициативата на ЕС за младежка заетост и особено 
гаранцията за младежта и в съответствие със стратегията „Европа 2020“, да се 
стремят да предложат решения за насърчаване на създаването на достойни, 
висококачествени и устойчиви работни места и равни възможности за младите хора, 
като се насърчава социалното приобщаване, намалява се несигурността на 
работните места и рискът от бедност, предоставя се на младите хора чувство за 
достойнство и независим живот и се води борба срещу изтичането на мозъци; счита, 
че такива мерки следва да насърчават и укрепват съществуващите програми за 
мобилност и по-доброто признаване на уменията и квалификациите в рамките на ЕС 
и да насърчават увеличаването на трансграничното и междурегионалното 
сътрудничество, като същевременно се ограничават съществуващите 
административни пречки и се премахват съществуващите бариери за чиракуване, 
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стажове и практикантски програми с цел по-успешна борба с географските 
несъответствия между предлагането и търсенето на работни места като част от 
пътната карта за бъдещето на един по-сплотен в икономическо, социално и 
териториално отношение икономическия и паричен съюз; призовава държавите 
членки и регионалните и местните органи скоро да приложат мерките, изготвени в 
рамките на схемата за гаранция за младежта, и да насърчават обмена на успешни 
модели, довели до положителни тенденции по отношение на намаляването на 
безработицата сред младите хора, по-специално сред групата на тези, които не се 
образоват или обучават и не работят; въпреки това отбелязва, че финансирането за 
борба срещу безработицата сред младежите не е на необходимото равнище и 
подчертава, че предложените 6 милиарда евро за инициативата на ЕС за младежка 
заетост за периода 2014—2020 г. не са достатъчни, за да окажат значително 
въздействие върху положението на младите хора.
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