
 

AM\1071381BG.doc  PE565.785v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

2.9.2015 A8-0222/1 

Изменение  1 

Тери Райнтке, Барт Стас, Моника Вана, Карима Дели 

от името на групата Verts/ALE 
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Доклад A8-0222/2015 

Мартина Длабайова 

Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век 
2014/2235(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността), 

заместващо незаконодателно предложение за резолюция A8-0222/2015 

Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век: 

насърчаване на политики за придобиване на умения и създаване на качествени 

работни места, основани на права, като начин за възстановяване от кризата 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 29 април 2015 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно 
Европейския социален фонд по отношение на увеличаването на първоначалната 
сума за предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, 
подпомагани от Инициативата за младежка заетост1, 

– като взе предвид своята резолюция от 17 юли 2014 г. относно младежката 
заетост2, 

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно зачитането на 
основното право на свобода на движение в ЕС, 

– като взе предвид един от приоритетите в заключенията на Европейския съвет от 
26 – 27 юни 2014 г.: подпомагане на развитието на умения, разкриване на таланти 
и създаване на възможности за реализация в живота за всички чрез насърчаване 
на развитието на правилните умения за модерната икономика и ученето през 
целия живот, 

– като взе предвид предложението на Комисията от 17 януари 2014 г. за Регламент 
на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по 
заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0110. 
2 Приети текстове, P8_TA(2014)0010. 
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интегриране на пазарите на труда,  

– като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно 
валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012/C 398/01), 

– като взе предвид своята препоръка и препоръката на Съвета от 18 декември 
2006 г. относно ключовите умения за ученето през целия живот, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по култура и образование (A8-0000/2015), 

А. като има предвид, че между държавите членки има значителни разлики в 
наличните професии и в броя на свободните работни места, които не могат да 
бъдат заети поради недостиг на квалифицирани работници; 

Б. като има предвид, че високите нива на трайна безработица са много 
обезпокоителни, като близо 12,4 милиона лица са безработни повече от една 
година, а 6 милиона от тях – повече от две години; като има предвид, че 
дълготрайната безработица застрашава бъдещето на конкретното лице, както и 
устойчивостта на нашата социална пазарна икономика и се превръща в 
структурен проблем; 

В. като има предвид, че бюджетните ограничения и трудовите реформи имат 
отрицателно въздействие върху създаването на работни места и тяхното качество; 
като има предвид, че един европейски пазар на труда, който предоставя на 
работниците и работодателите основна сигурност, спомага за постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на заетостта, бедността и 
социалното изключване; 

Г. като има предвид, че през 2012 г. всеки трети европейски служител е работил над 
или под равнището на своята квалификация1; и като има предвид, че обикновено е 
по-вероятно младите служители да са формално свръхквалифицирани, като 
същевременно е по-вероятно те да заемат длъжности, които в по-малка степен 
съответстват на техните умения в сравнение с по-възрастните работници; 

Д. като има предвид, че младите хора понесоха непропорционално по-голям удар от 
кризата и се превърнаха в групата, която е застрашена от бедност в най-голяма 
степен; 

Икономическата криза и последиците от нея 

1. изразява съжаление поради това, че в резултат на европейската икономическа 
криза гражданите са силно засегнати от по-голяма бедност и безработица, както и 
от задълбочаващи се неравенства; отбелязва, че редица държави членки се борят с 
високи равнища на безработица (ЕС28: 9,9%); също така изразява загриженост, че 

                                                 
1 Европейска комисия (2013 г.): Заетост и социално развитие в Европа 
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процентът на безработица сред младите хора (ЕС28: 21,4%) като цяло е 
значително по-висок от този за останалата част от населението; 

2. подчертава, че европейската работна сила е изправена пред значителни трудности 
в резултат на финансовата криза от 2008 г., мерките на строги бюджетни 
ограничения и последвалото забавяне на икономическия растеж; отбелязва, че 
този погрешен избор на политики доведе до съкращаване на публичните разходи 
за образование и социални услуги, и че мерки, които понижават защитата на 
заетостта, се разпространиха широко; 

3. подчертава, че кризисните мерки, насочени към намаляване на публичните 
разходи в държавите в криза, вече оказаха пряко отрицателно въздействие, по-
специално върху младите хора, поради съкращенията в образованието, 
създаването на работни места, помощните услуги и социалните услуги; изразява 
съжаление, че политиките, засягащи младите хора, бяха разработени без 
участието на заинтересованите лица и техни представители; 

4. счита, че са жизнено необходими амбициозни икономически и социални 
политики и интелигентни и устойчиви реформи на пазара на труда, силни 
публични услуги и целеви инвестиции, както и подобрен достъп до дългосрочно и 
устойчиво финансиране, за да се работи в посока към по-справедливо, по-
устойчиво и приобщаващо общество, и за да се създават качествени, основаващи 
се на правата работни места, които да осигурят достойно трудово възнаграждение 
на работниците и да подобрят социалното приобщаване; подчертава също така 
необходимостта от недопускащи бедност, устойчиви и стабилни системи за 
социална сигурност; 

Положението на пазара на труда в ЕС 

5. отбелязва, че от една страна в Европа има 24 милиона безработни лица, 
включително 7,5 милиона никъде неработещи, неучещи и необучаващи се хора, а 
от друга страна – 2 милиона свободни работни места; подчертава, че справянето с 
предизвикателството на несъответствието между умения и търсене само по себе 
си няма да реши структурния проблем на широкомащабната безработица в 
Европа; 

6. изразява загриженост, че равнищата на безработица в ЕС остават сравнително 
високи (март 2015 г., ЕС28: 9,9%), като имат значителен спад само в някои 
държави, и обръща внимание на съществените разлики между държавите членки, 
като най-ниският процент на безработица е в Германия и Австрия (около 5%), а 
най-високият – в Гърция и Испания (съответно 26 % и 23 %1); подчертава, че 
нарастващите различия в пазарите на труда в държавите членки и между тях 
потенциално биха могли да доведат до подкопаване на солидарността в Съюза; 

7. обръща внимание на факта, че средното равнище на заетост на жените в ЕС е с 
повече от 10 процентни пункта по-ниско от това на мъжете и подчертава, че 

                                                 
1 Европейска комисия (2005 г.): Трудовата заетост и социалното положение в ЕС, тримесечен преглед, 
март 2015 г. 
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постигането на целта за равнище на заетост от 75%, определена в стратегията 
„Европа 2020“, зависи от увеличаването на равнището на заетост на жените чрез 
политики, насочени по-специално към съвместяване на професионалните и 
домашните дейности; 

8. отбелязва, че младежката безработица варира в значителна степен на територията 
на ЕС, като равнището на безработица сред младите хора на възраст между 16 и 
25 години надхвърля 50% в някои държави членки; подчертава, че високите 
равнища на безработица сред младежите, добавени към факта, че засягат цяло 
едно поколение, застрашават баланса между поколенията; 

9. подчертава, че младите хора често се сблъскват с все по-големи трудности в 
прехода си от образование към заетост и поради това обикновено са по-податливи 
на експлоатационни условия на труд, както и нискокачествени и несигурни 
работни места; подчертава също така, че настоящата реторика относно 
пригодността за заетост изглежда тласка младите хора да приемат работни места 
на всяка цена и при всякакви условия, без да са запознати с правата си; 

10. изтъква, че все още съществува разлика от 26% в равнището на заетост на хората 
с увреждания в сравнение със средното равнище на заетост в ЕС, като равнището 
на заетост на хората с увреждания е под 50%; 

11.  подчертава, че квалифицираната работна сила, способността за иновации и 
участие в демократичните процеси като активни граждани, нарастващата 
покупателна способност и стабилната социалноикономическа и политическа 
среда са абсолютно необходими, за да се създаде добър инвестиционен климат; 

12. отбелязва високото равнище на дългосрочната безработица, като предупреждава 
за нуждата от нейното незабавно преодоляване с оглед на устойчивостта, с която 
се характеризира;  

13. отбелязва, че няколко важни предизвикателства се отразяват на европейския пазар 
на труда, включително промяната в тенденциите на търсене на широк набор от 
трудови квалификации, глобализацията, бързата технологична промяна и 
развитие, както и застаряващото общество, като всички те изискват адаптирането 
както на политиките за пазара на труда, така и на основните системи за социална 
сигурност; призовава ЕС и държавите членки да разгледат въздействието на 
грижите за други лица върху работната сила, по отношение както на условията на 
труд на лицата, полагащи грижи, развитието на техните умения и техните 
възможности за учене през целия живот, така и на необходимостта от адаптиране 
на работното място и условията на труд за работниците, полагащи грижи за други 
лица; 

14. посочва, че високите равнища на безработица в някои държави членки и региони 
оказват опустошително въздействие върху социалното и регионалното 
сближаване;  

15. отбелязва със загриженост продължаващото съществуване на принудителна 
временна заетост и работа на непълно работно време, фиктивна самостоятелна 
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заетост и несигурни работни места в целия ЕС; отбелязва, че 50% от работните 
места, създадени през 2014 г., са били за временна трудова заетост; отбелязва, че в 
някои държави членки мнозинството млади хора са заети на временни позиции; 
подчертава, че достъпът както до пазара на труда, така и до редовна и качествена 
заетост се е превърнал в по-голямо предизвикателство за младите хора, с което се 
създава още по-голяма пропаст между младите и възрастните хора; 

16. отбелязва, че според Комисията бедността сред работещите продължава да 
съществува и че за 50% от всички търсещи работа лица заетостта не е достатъчна, 
за да ги измъкне от бедността; осъжда широко разпространеното използване от 
страна на държавите членки на клаузи за неучастие при определянето на 
максималната продължителност на работното време и повишаването на 
интензитета на упражняваната трудова дейност, което засяга много работници;  

17. обръща внимание на експлоатацията на труда като един от факторите за 
влошаване на качеството на работните места в ЕС; призовава Комисията и 
държавите членки да укрепят правата на работното място, социалния диалог и 
организациите за колективно трудово договаряне и да подобрят минималните 
стандарти за условията на заетост и заплащането; 

Насърчаване на приобщаващ пазар на труда на равнище ЕС 

18. счита, че за да се постигне приобщаващ пазар на труда в ЕС, са необходими 
амбициозни реформи, които да подобрят приобщаването, сигурността, 
доброволната мобилност и участието в трудовия пазар на висококачествени 
работни места; насърчава държавите членки да изградят мрежа за сигурност с цел 
преодоляване на последиците от технологичните промени за работниците, като 
гарантират, че те получават подходящ доход и обучение през целия си трудов 
живот, както и в периодите на преход; 

19. подчертава значението на личностното и професионалното развитие, както и на 
възможностите за продължаващо обучение и следдипломна професионална 
квалификация; във връзка с това припомня, че е необходимо да се даде 
възможност на хората да участват в стимулиращи ученето преживявания на всеки 
етап от техния живот и да се насърчи ученето през целия живот с цел подобряване 
на социалното приобщаване, активното гражданство и самостоятелността; 
подчертава, че подобни мерки следва да бъдат съчетани с реформи в пенсионните 
системи и системите за социално подпомагане, които подкрепят хората на и извън 
работното място и насърчават допълнителното обучение и същевременно 
продължават да подкрепят нуждаещите се лица; 

20. припомня значението на справедливата, основана на правата мобилност на 
работниците за един приобщаващ пазар на труда, основан на равно заплащане за 
равен труд, и припомня необходимостта от намаляване на административните и 
езиковите бариери; насърчава повишаването на осведомеността и по-нататъшното 
подобряване на портала на ЕС за работа – EURES, както и засилването на 
сътрудничеството между публичните служби по заетостта; подчертава 
необходимостта от по-голямо признаване в отделните държави на формално, 
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неформално или самостоятелно придобитите квалификации в държавата на 
произход или в друга държава; 

21. отново посочва, че трябва да бъде отприщен огромният икономически потенциал 
на жените в Европа, и че е необходимо да се създадат подходящи условия жените 
да постигат напредък в професионалното си развитие и да се стремят към по-
високи длъжности в предприятията или да започват свой собствен бизнес; 
подчертава, че съществува необходимост от преодоляване на несъответствието 
между постиженията на жените в областта на образованието и тяхното участие и 
позиции на пазара на труда; припомня значението на равенството между 
половете, включително на премахването на разликата в заплащането между 
мъжете и жените и на повишаването на равнището на заетост на жените, както и 
укрепването на политиките за съвместяване на работата и личния живот, като 
част от постигането на целите на „Европа 2020“ по отношение на заетостта, 
бедността и социалното изключване; 

22. приветства положителните резултати, постигнати от пилотната схема за трудова 
мобилност „Твоята първа работа с EURES“ (YfEj), която успява да достигне на 
практика до младите хора и да развие персонализирани услуги както за търсещите 
работа лица, така и за работодателите; подчертава положителното взаимно 
влияние между схемата YfEj и EURES; 

23. счита, че една последователна и цялостна стратегия за по-ефективни и взаимно 
изгодни форми на организация на труда чрез пълноценно използване на 
потенциала от знания на работниците и повишаване на качеството на техните 
работни места ще спомогне за устойчивост на пазара на труда; изтъква, че могат 
да се разработят по-ангажиращи и еманципирани форми на организация на труда, 
за да се подобри ангажираността на работниците и служителите в иновации, да се 
подкрепи тяхното участие и разгръщането на техните умения, а от там и 
резултатите на предприятията; 

Предвиждане на необходимите за бъдещето умения 

24. подчертава, че са необходими инвестиции в образованието и обучението на 
днешните млади хора, като се имат предвид прогнозираните бързи промени на 
пазара на труда; подчертава, че политиките в областта на уменията не следва да 
бъдат насочени само към попълване на нуждите на пазара на труда, а и към това 
отделните лица да разполагат с необходимите широкообхватни умения, за да се 
развиват като активни и отговорни граждани; призовава Европейската комисия и 
държавите членки да зачитат факта, че образованието и обучението не са просто 
инструмент на пазара на труда, нито са предназначени да образоват бъдещите 
работници, а представляват преди всичко основно право и са стойностни сами по 
себе си; 

25. счита, че с цел да се предвидят бъдещите нужди от умения, заинтересованите 
страни на пазара на труда, включително социалните партньори, могат да участват, 
когато е целесъобразно, в изпълнението на програми за професионална 
квалификация; 
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Значението на постоянното приобщаващо образование и обучение за всички  

26. припомня, че правото на образование е основно право и подчертава 
необходимостта от стремеж към индивидуален подход спрямо професионалното 
развитие и образованието и обучението през целия живот в рамките на личния 
професионален път; счита, че насоките и консултациите, които разглеждат 
индивидуалните потребности и са съсредоточени върху оценяването и развитието 
на индивидуалните умения, трябва да бъдат основен елемент от политиките в 
областта на образованието и уменията още на ранен етап от образованието на 
всеки човек; 

27. счита, че програмите за обучение и преквалификация трябва да се разработват и 
изпълняват в тясно сътрудничество преди всичко със засегнатите лица, но също 
така и със социалните партньори и с организациите, представляващи студентите и 
безработните, с оглед на по-доброто съгласуване на новите умения на 
работниците с изискванията на пазара на труда; 

28. изтъква и подчертава необходимостта Комисията да засили наблюдението на 
националните планове за прилагане на гаранцията за младежта и тяхното 
ефективно внедряване по места; призовава Комисията да разработи ясни и 
недвусмислени специфични за всяка държава препоръки (CSR) за държавите 
членки по отношение на прилагането на гаранцията за младежта и качеството на 
заетостта; 

29. изтъква и споделя опасенията на Европейската сметна палата, изразени в нейния 
доклад „Млади и безработни в Европа: предстоящи трудности пред схемата на ЕС 
„Гаранция за младежта“, по-специално относно адекватността на размера на 
цялостното финансиране на схемата, определението на понятието „предложение 
за работа с добро качество“, както и начина, по който Комисията следи и докладва 
какви са постигнатите резултати; 

30. припомня, че е от изключително значение да се предоставят индивидуални и 
съобразени с конкретните случаи насоки и консултации на тези, които търсят 
работа, на студентите и на работниците относно търсенето на работа и 
допълнителното образование и обучение и да се гарантира, че техните умения и 
компетентности са признати, зачетени и потвърдени чрез „паспорти на уменията“, 
показващи уменията и компетентностите, придобити чрез формално, неформално 
и самостоятелно учене; 

31. подчертава, че правото на образование и обучение е от особено значение за 
дълготрайно безработните лица; припомня, че дълготрайно безработните лица 
имат най-голяма полза от основаващ се на правата подход, насочен към техните 
специфични потребности, а не от стандартни мерки; подчертава, че дълготрайно 
безработните лица трябва да бъдат запознати с правото си на обучение, че 
мерките, насочени към тях, трябва да зачитат индивидуалния избор и 
потребности, както и свободата на участие, и че обучението трябва да бъде 
достъпно, достойно и да отговаря на реалните им потребности; припомня, че ако 
тези условия са изпълнени, на дълготрайно безработните лица се осигурява 
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възможността да използват повишаването на уменията като начин да подобрят 
своите условия на труд и на живот; 

32. подчертава значението на гаранцията за младежта като инструмент за младите 
хора с цел улесняване на прехода от училище към работа и намиране на 
висококачествена работа чрез чиракуване, стажове или продължаване на 
образованието; призовава Комисията да създаде цялостна система за мониторинг 
на прилагането на гаранцията за младежта, като вниманието се насочи към 
качеството на представяните предложения; 

33. подчертава значението на гарантирането на равни възможности и достъп до 
образование и обучение, особено за групите в неравностойно положение, както и 
на осигуряването на ефективна подкрепа за борбата срещу социалното 
изключване и за улесняването на достъпа до работа; 

Подкрепа за прехода от образование към заетост 

34. счита, че състоящите се от две части системи на професионално обучение и 
подобните системи за обучение в процеса на работа са се доказали като добър 
инструмент за предоставяне на обучение, свързано с работата, във връзка с 
прехода към пазара на труда; подчертава необходимостта от насърчаване на тези 
системи сред работодателите като инвестиция в квалифицирани бъдещи 
работници; подчертава освен това, че обучението в процеса на работа следва да 
има образователен подход и никога не следва да се разглежда като заместител на 
евтина работна сила; 

35. отбелязва, че системите на професионално обучение, които съществуват в 
момента, са резултат от определени исторически и културни въздействия и са 
формирани от преобладаващите правни норми, традиции, педагогически 
принципи и институционални структури;  

36. подчертава, че всяка система на професионално обучение е инструмент за 
постигане на определени цели, които могат да се различават в отделните държави, 
и поради това всяка система може да бъде оценявана единствено по успешното 
постигане на тези цели; подчертава, че изнасянето на системи на професионално 
обучение от една държава в друга е възможно само ако условията в съответните 
държави са сравними или могат да бъдат адаптирани; 

37. изтъква силно обезпокоителните данни за процента на никъде неработещи, 
неучещи и необучаващи се (NEET) млади хора, който в повечето държави членки 
надвишава 10%; подчертава пряката връзка между високите равнища на младежка 
безработица и преждевременното напускане на училище; изтъква, че без спешни 
и решителни действия както на европейско, така и на национално равнище, цяло 
поколение млади европейци е изложено на риск да бъде лишено от достатъчно 
ниво на образование и обучение и следователно да бъде изключено от пазара на 
труда, което ще има драматични последици за социалната структура, за 
социалното и териториалното сближаване и за устойчивостта на европейския 
икономически модел като цяло; 
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38. подчертава важната роля на съобразеното с конкретните случаи професионално 
ориентиране чрез оценка и съвети за професионално развитие, което е насочено 
към индивидуалните умения и потребности и се предоставя от 
висококвалифицирани съветници в областта на трудовата заетост и съветници, 
които са имали сходен опит; 

39. отбелязва, че за успешен преход от образование към заетост е от особено 
значение да се предоставят на младите хора ключови трансверсални 
компетентности, които ще им позволят да вземат информирани решения и да 
развият инициативност и самопознание; подчертава важната роля на системите за 
социална сигурност, които осигуряват качествени преходи, включително 
преходите от образование към заетост, между работните места и между заетост и 
прекъсване на трудовата дейност; 

40. подчертава значението на двойните програми за образование и обучение, при 
които теорията се съчетава с практическо обучение; в тази връзка отново 
подчертава значението на професионалното образование и обучение (ПОО) за 
непрекъснато развитие на уменията и компетентностите; подчертава, че 
консултантските услуги за студенти трябва да се използват активно като средство 
за преодоляване на стереотипните начини за избор на професионален път и да 
гарантират, че ПОО никога не се окачествява като образование, към което 
студентите са специално насочвани;  подчертава, че образователно-
квалификационните степени, получени в рамките на ПОО, следва да дават право 
на достъп на студентите до академично и до професионално висше образование и 
че не трябва да се счита, че имат по-ниска стойност в сравнение с 
образователните степени на университетското образование; подчертава 
значението на предоставянето на висококачествени и платени стажове, 
професионални консултации и включването на практически умения в учебните 
програми; 

41. подчертава необходимостта от адекватно финансиране и внедряване от страна на 
държавите членки и отделните работодатели на висококачествени схеми за 
стажове и чиракуване, както и предоставяно в училище и практическо обучение; 
припомня, че тези програми трябва да са съобразени с минималните стандарти за 
качество, социална закрила и трудово възнаграждение и че следва да бъдат 
адекватно финансирани и контролирани от публичните органи; призовава 
държавите членки да приемат мерки, за да се гарантира, че уязвимите групи се 
насърчават да кандидатстват за работа и са подходящо представени в тези 
програми; 

42. счита, че е необходимо да се засили социалният диалог в областта на уменията и 
че трябва да се включат учащите и младежките организации, с цел да се открият 
най-добрите начини за справяне с проблема с несъответствието между търсените 
и предлаганите умения във всичките му измерения;  

43. счита, че гаранцията за младежта може да стане първа стъпка към основан на 
правата подход към нуждите на младите хора във връзка със заетостта; припомня 
задължението на работодателите да участват в процеса на предоставяне на 
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младите хора на достъпни програми за професионално обучение и 
висококачествени стажове; подчертава, че не трябва бъде излаган на риск 
качественият аспект на достойния труд за младите хора и че основните трудови 
стандарти и другите стандарти, свързани с качеството на труда, като например 
работно време, минимална работна заплата, социални осигуровки и здравословни 
и безопасни условия на труд, трябва да заемат централно място в полаганите 
усилия; 

Трудова миграция и справедлива мобилност 

44. привлича вниманието върху факта, че 7 милиона граждани на ЕС живеят или 
работят в държава членка, която е различна от тяхната държава на гражданство, и 
че има1,1 милиона трансгранични работници и 1,2 милиона командировани 
работници в целия ЕС; подчертава, че доброволната трудова мобилност трябва да 
бъде обхваната от правото на пълно прехвърляне на социални права в Съюза, и 
отново подчертава значението на „ЕРАЗЪМ +“, Европейския социален фонд и 
Европейския портал за професионална мобилност (EURES);  

45. подчертава необходимостта от всеобхватен подход към трудовата миграция и 
справедливата мобилност, основан на свободното движение на граждани и 
работници и на принципа на равно заплащане за равен труд; подчертава в тази 
връзка необходимостта държавите членки адекватно да прилагат и изпълняват 
Директивата за прилагането (2014/67/ЕС), да запълнят съществуващите пропуски 
в Директивата за командироването на работници (96/71/ЕО) и да предприемат 
мерки за предотвратяване на свързаните с тази област измами; изразява 
загриженост относно възможните рискове от изтичане на мозъци за някои 
държави членки и региони; 

46. припомня, че е важно да се улесни мобилността на пограничните работници, като 
се предлага повече информация за съществуването на трансгранични 
партньорства на EURES, чиято задачата е да насърчават мобилността на 
пограничните работници и да премахват пречките пред нея, като предлагат на 
тези лица информация и консултации за възможностите за заетост и условията на 
живот и труд от двете страни на границата; отбелязва в тази връзка, че EURES-t е 
важен инструмент за по-добър контрол на потенциалните възможности за нови 
работни места и напредъка към един по-интегриран европейски пазар на труда;  

47. припомня, че при миграцията на работници от трети държави трябва да се зачитат 
техните права на пребиваване и труд, и подчертава необходимостта от премахване 
на излишните административни пречки, свързани с тяхното влизане в 
Европейския съюз; изразява загриженост относно отрицателните последици за 
трети държави от европейските миграционни политики, включително относно 
социалното сближаване и изтичането на мозъци; призовава ЕС и неговите 
държави членки да предприемат на ранен етап мерки относно въздействието в 
трети държави на изтичането на мозъци; 

48. припомня необходимостта от гарантиране на пълната преносимост на социално-
осигурителните права в рамките на ЕС и от увеличаване на осведомеността за 
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трудовите и социалните права сред въпросните работници, за да се насърчи и 
улесни трудовата мобилност в рамките на ЕС; 

49. припомня, че поради кризата и различното икономическо положение в държавите 
– членки на ЕС принудителната мобилност на младите хора е все по-често 
срещана реалност; настоятелно призовава държавите членки да се уверят, че 
основното право на свобода на движение не причинява вреди; в тази връзка 
призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че достъпът до 
качествени публични услуги, до права при работа и до социално осигуряване за 
млади мобилни студенти и работници не се ограничава или отказва; 

Обмен и валидиране на най-добри практики в ЕС 

50. подчертава необходимостта от обмен и утвърждаване на най-добри практики 
между държавите членки, по-специално по отношение на системите и програмите 
за професионално образование и обучение, както и резултатите от неформалното 
и формалното обучение и стратегиите за учене през целия живот, като 
същевременно признава особеностите на всеки пазар на труда и на всяка 
образователна система;  

51. подчертава важната роля на неформалното и самостоятелното учене, на 
доброволческата дейност и ученето през целия живот за развитието на умения и 
квалификации; призовава държавите членки да подобрят достъпа до обучение за 
възрастни и до втори шанс за получаване на образование; призовава за 
валидиране и признаване от страна на работодателите и предоставящите услуги в 
областта на образованието на неформалното и самостоятелното учене; 

МСП и микропредприятия 

52. счита, че следва да бъдат въведени специални мерки за подкрепа на младите 
предприемачи, за да се улесни техният достъп до информация, както и до 
финанси и финансиране, включително услуги на едно гише за информация и 
подкрепа за младите хора в съществуващи органи за подкрепа на предприемачите; 

53. счита, че неформалното образование, по-специално развиваното в младежки 
организации, насърчава творчеството, инициативността и личната отговорност и 
може да увеличи шансовете на младите хора на пазара на труда; 

54. подчертава значението на мерките в подкрепа на новосъздадените дружества, 
МСП, микропредприятията и участниците в социалната и солидарна икономика, 
за да се улесни учредяването и дейността им, както и да се подобри достъпът им 
до финансиране и обучението на работниците и служителите;  

Иновации и цифровизация: нови умения и работни места 

55. подчертава значението на иновациите и цифровизацията за по-справедливо, по-
устойчиво и приобщаващо общество и във връзка с това – необходимостта да се 
предават знания, творчески подход и умения с оглед създаването на иновативни, 



 

AM\1071381BG.doc  PE565.785v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

творчески и цифрови продукти и услуги; подчертава необходимостта от 
преодоляване на „цифровото разделение“ и от цифровите умения като част от 
обучението през целия живот, както и от включването на новите медии и новите 
технологии в учебните програми; подчертава необходимостта от развиване на 
иновативни начини на учене, както и от разширяване на достъпа до онлайн и 
дистанционно обучение чрез отворени образователни ресурси, улесняващи равния 
достъп до образование и обучение за всички; 

56. изтъква потенциала за създаване на работни места чрез инвестиране в 
образование, иновации, научноизследователска и развойна дейност и чрез преход 
към устойчива в социално и екологично отношение икономика; 

Мерки по отношение на приобщаващ пазар на труда  

57. със загриженост отбелязва неуспеха и закъсненията на схемите за гаранция за 
младежта в повечето държави членки; призовава Комисията да предостави 
подробна оценка на въздействието на тази инициатива и разнообразните ѝ 
приложения и да оцени възможностите за увеличаване на финансирането в 
рамките на текущата МФР;; 

58. настоятелно призовава Комисията да излезе извън обхвата на препоръката на 
Съвета от март 2014 г. относно рамка за качеството на стажовете и да предложи 
нова рамка за качеството с оглед на предотвратяване на дискриминацията и 
експлоатацията на младите работници; 

59. подчертава нуждата от специални мерки и подкрепа за работодателите, по-
специално МСП и микропредприятията, с цел повишаване на качествената и 
устойчива заетост на групите, дискриминирани на пазара на труда, и предлагане 
на перспективи за професионално развитие; припомня значението на социалната 
отговорност от страна на работодателите към всички работници и служители и 
към обществото; счита, че подобна социална отговорност следва също така да се 
изисква от институциите, отговорни за образованието и обучението;  

Политически предложения и препоръки 

60. призовава Комисията и държавите членки да разгледат иновативни начини за 
насърчаване на целенасочени качествени инвестиции в ЕС, с цел изграждане на 
по-справедливо, по-устойчиво и приобщаващо общество и създаване на 
качествени и основани на права работни места; 

61. призовава държавите членки за изместване на данъчната тежест от труда към 
други източници на данъчно облагане, които са по-малко вредни за заетостта и 
производителността, като същевременно гарантират адекватни системи за 
социална закрила; 

62. призовава държавите членки да гарантират, че реформите на пазара на труда са 
насочени, освен към стимулиране на създаването на качествена заетост, към 
намаляване на сегментацията, приобщаване на уязвимите групи на пазара на 
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труда, насърчаване на равенството между половете, намаляване на бедността сред 
работещите и осигуряване на подходяща социална закрила за всички работници, 
включително самостоятелно заетите лица; 

63. призовава държавите членки да инвестират в образованието в ранна детска 
възраст и в ранното изучаване на чужди езици, както и в информационните и 
комуникационни технологии в основните училища; 

64. призовава държавите членки вече да пристъпят от наблюдение на най-добрите 
практики към политически действия, които увеличават равнището на заетостта и 
намаляват бедността и неравнопоставеността, и да предприемат реформи, 
базиращи се на тези практики; 

65. призовава градовете и регионите да съсредоточат вниманието си върху 
висококачественото образование и обучение, като се борят срещу ранното 
напускане на училище и безработицата сред младите хора, защото младите хора 
спешно се нуждаят от нови възможности и следва да се направи всичко възможно 
в тяхна подкрепа; 

66. призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят социалните 
и солидарни предприятия, тъй като те по-добре отчитат своята отговорност по 
отношение на околната среда, потребителите и работниците и служителите; 

67. призовава Комисията и държавите членки да въведат европейска рамка за 
минимални работни заплати с цел намаляване на неравнопоставеността в 
заплащането, като се използва базисно равнище за всяка държава членка, 
гарантиращо достоен трудов доход с правни средства или чрез споразумения, при 
зачитане на националните практики; 

68. призовава Комисията да разработи европейска платформа за признаване и 
валидиране на уменията, присъщи на конкретни дейности и професии, която да 
включва признаване на уменията, придобити чрез доброволен труд; 

69. призовава държавите членки да приложат Препоръката на Съвета от 2012 г. 
относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене като средство за 
признаване на придобитите чрез неформално обучение компетенции, по-
специално в сектора на доброволчеството и младежта, и за подкрепа на 
политиките за учене през целия живот; 

70. призовава държавите членки да осигурят адекватно финансиране за институциите 
за непрекъснатото образование и обучение, за да се даде възможност за по-голямо 
участие в програми за учене през целия живот; 

71. призовава Комисията и държавите членки да предоставят прогнози за 
променящите се пазари на труда, по-специално във връзка с предизвикателствата, 
произтичащи от глобализацията; 

72. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията. 
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