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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава значението на социално-икономическото и териториалното сближаване 
на Европейския съюз за постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта, а 
именно създаване на повече и равни възможности за всички млади хора, 
насърчаване на социално приобщаване и солидарност за всички млади хора, 
намаляване на риска от бедност и увеличаване на дела на заетите лица, в контекста 
на текущи мерки за намаляване на дълга, нарастваща младежка безработица и 
различаващи се равнища на постиженията в образованието и обучението;

2. подчертава значението на безусловното създаване на качествени работни места, при 
което младите хора да се ползват с пълни права на труд чрез групово секторно 
споразумение;

3. счита, че ранните интервенции представляват преход от справянето със симптомите 
на лишенията в продължение на няколко поколения към идентифициране и 
управление на рисковете на ранен етап от живота;

4. счита, че най-ефективният начин за напредък е разработването на правна рамка, 
която изрично да свързва резултатите с напредъка при изпълнението на 
Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето, като 
поддържа становището, че политиката за младежта трябва да бъде стабилна и 
измерима;

5. отбелязва, че градовете и регионите са най-доброто правителствено равнище за 
оценка на местните пазари на труда и за приспособяване на програми за младите 
хора, и подчертава значението на младите хора в техните общности;

6. призовава Комисията и държавите членки да мобилизират всички налични средства, 
по-специално в рамките на структурните фондове, за една широкообхватна 
програма за стимулиране на инвестициите за работни места с оглед на борбата с 
неприемливо високото равнище на младежката безработица;

7. предлага гаранцията за младежта да бъде адекватно финансирана чрез по-добро 
използване на Европейския социален фонд.


