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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 равнището на безработицата сред младежите и по-специално за 
неравномерното й разпределение между държавите членки, вариращо от по-малко 
от 15% до над 55%, както и за броя младежи, които не се образоват или обучават и 
не работят (14 милиона младежи на възраст между 15 и 30 години), които излагат на 
риск самия европейски проект, заплашвайки икономическото развитие и 
жизнеспособността на една Европа, обединена около качеството на живот и 
условията на труд, както и икономическото, социалното и териториалното 
сближаване на регионите на ЕС, предвидено в член 174 от ДФЕС;

2. подчертава, че тъй като е необходимо съживяването на стопанската дейност като 
предварително условие за всяко решение за създаване на устойчива и дълготрайна 
заетост, причините за това положение са коренят в структурни въпроси, 
произлизащи от образователните политики и политиките за заетост, които трябва да 
бъдат коригирани, като е необходимо ново поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо регионално приобщаване, които подтикват 
към прилагане на по-ефективни стратегии за преход към активния живот (със силна 
връзка между училището и работата) и изготвянето на по-сигурна професионална 
кариера; 

3. счита, че тъй като според предвижданията 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 от 
съществено значение са политиките за квалификация, които ефективно насърчават 
първоначалното  и постоянното съответствие на уменията към нуждите на 
предприятията и на икономиката във всички региони на ЕС;

4. насърчава държавите членки и регионалните и местните органи на властта да 
гарантират по-голяма ефикасност на образователните политики и на политиките за 
заетост, които трябва да поставят акцент върху три основни аспекта: ориентиран 
към бъдещето подход, така че по-добре да се изпреварва развитието на пазара на 
труда и да се създава връзка с образованието и обучението; включване в по-голяма 
степен на всички заинтересовани страни; регионален подход, който предвижда 
механизми за по-добро разбиране на проблемите и за по-резултатно вземане на 
решения и който прави потребностите по отношение на квалификацията по-
разбираеми;

5. призовава за съвместни действия на европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на сближаване, най-вече  ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор на този проблем;

6. приветства обявяването от страна на Комисията на пакет срещу безработицата сред 
младежите през юни, който след „Инициативата на ЕС за младежка заетост“ и най-
вече „гаранцията за младежта“, успоредно със стратегията „Европа 2020“ представя 
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решения, които насърчават създаването на устойчиви работни места, намаляват 
несигурните работни места, укрепват програмите за мобилност в рамките на ЕС и 
насърчават по-голямо междурегионално сътрудничество в рамките на пътна карта 
относно бъдещето на икономическия и паричен съюз – основан в по-голяма степен 
на икономическото, социалното и териториалното сближаване; 


