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Доклад A8-0250/2016 

Андреа Бочкор 

Оценка на стратегията на ЕС за младежта (2013 – 2015 г.) 

2015/2351(INI) 

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

замяна на предложението за незаконодателна резолюция A8-0250/2016 

Резолюция на Европейския парламент относно оценката на стратегията на ЕС за 

младежта (2013–2015 г.) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид членове 6, 165 и 166 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на 

гаранция за младежта1, 

– като взе предвид заключенията на Съвета за създаването на „Инициатива за 

заетост на младежта“ от 7-8 февруари 2013 г.2, 

– като взе предвид проекта за резолюция на Съвета от 27 ноември 2009 г. относно 

обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-

2018 г.)3, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно 

стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и 

обучението („Образование и обучение 2020 г.“)4, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно Еразъм + и други 

инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и 

обучение – подход за учене през целия живот5, 

– като взе предвид съвместния доклад на Съвета и на Комисията за 2015 г. относно 

изпълнението на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на 

младежта (2010—2018 г.), приет от Съвета на 23 ноември 2015 г., 

                                                 
1 ОВ C 120, 26.4.2013, стр. 1. 
2 EUCO 37/13. 
3 ОВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1. 
4 OВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2. 
5 Приети текстове, P8_TA(2016)0107. 
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2015 г., озаглавено 

„Проект на съвместния доклад на Съвета и на Комисията за 2015 г. относно 

изпълнението на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на 

младежта (2010—2018 г.)“ (COM(2015)0429), както и придружаващите 

съобщението на Комисията работни документи на службите на Комисията 

„Резултати на отворения метод за координация в областта на въпросите на 

младежта, със специален фокус върху втория цикъл (2013-2015) (SWD(2015)168) 

„Положението на младите хора в ЕС“ (SWD(2015)0169), 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно 

валидирането на неформалното и самостоятелното учене, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2015 г., озаглавен 

„Проект на съвместен доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно 

прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта 

на образованието и обучението“ („Образование и обучение 2020“) – „Нови 

приоритети на европейското сътрудничество в областта на образованието и 

обучението“ (COM(2015)0408), 

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 

на детето, 

– като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно насърчаване на 

младежкото предприемачество чрез образование и обучение1, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата 

на комисията по бюджетен контрол и на комисията по заетост и социални 

въпроси, 

A. като има предвид, че политиките в областта на образованието и младежта остават 

в компетенциите на държавите членки, съгласно член 6 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 

Б. като има предвид, че младите хора следва да получават помощ, за да се справят с 

предизвикателствата, пред които те са изправени, чрез по-целенасочено 

използване на средства на национално равнище и на равнище ЕС; като има 

предвид, че младежката безработица не може да бъде преодоляна без да бъдат 

изоставени политиките на строги икономии, които доведоха до загуба на работни 

места в повечето държави членки, както се твърди в съвместния доклад на Съвета 

и Комисията относно изпълнението на обновената рамка за европейско 

сътрудничество по въпросите на младежта; 

В. като има предвид, че младите хора следва да получават помощ, за да се справят с 

изключително сериозните проблеми, пред които са изправени, както и с 

предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени в бъдеще, чрез национални 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0292. 
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политики в подкрепа на младежта, като, в зависимост от приоритетите на 

съответните публични политики на всяка държава членка, тези политики следва 

да бъдат по-удачни, ефикасни и координирани; счита, че едно целенасочено 

използване на ресурсите на икономическите, трудовите и социалните политики на 

местно, регионално и национално равнище и на равнището на ЕС би било 

улеснено от окончателното прекратяване на използването на наличните средства 

за целите на интеграцията на икономическите мигранти; 

Г. като има предвид, че една от целите на програма „Еразъм +“ като цяло е да 

допринесе за постигането на целите на обновената рамка за европейско 

сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.); като има предвид в 

това отношение, че достъпът до безвъзмездни средства за младежки организации 

по обновената програма „Еразъм+”, както и премахването на бариерите пред 

достъпността за малките проекти трябва да бъдат гарантирани; 

Д. припомня във връзка с това, че съобщеното от Комисията през февруари 2016 г. 

намерение за използване на част от финансирането на програма „Еразъм +“ за 

интегриране на мигрантите има опасност да попречи на постигането на тази цел, 

тъй като сами по себе си средствата са ограничени, а младите хора в Европа вече 

са изправени пред многобройни предизвикателства в резултат на политиките на 

строги икономии, наложени от ЕС; 

Е. като има предвид, че стратегия на ЕС за младежта (2010—2018 г.) има осем 

основни области на действие, в които следва да бъдат предприети инициативи: 

образование и обучение, заетост и предприемачество, здраве и благосъстояние, 

участие, доброволчески дейности, социално приобщаване, младите хора и светът, 

както и творчество и култура; 

Ж. като има предвид, че е важно да се гарантира, че всички млади хора имат достъп 

до качествено образование – както формално, така и неформално – и обучение, 

тъй като днес младежта в Европа се сблъсква с високи равнища на безработица в 

много държави членки, по-специално поради наложените от Европейския съюз 

политики на строги икономии, които пречат на държавите членки да осъществят 

необходимите инвестиции в сферите на образованието, обучението и младежта; 

като има предвид, че младите хора са изложени на по-висок риск от бедност и 

социално изключване, както и че сред младите хора с ниска квалификация, 

младите хора, които не работят и не участват в образование или обучение или 

тези със специални нужди, произхождащи от по-необлагоприятстваните 

социално-икономически слоеве, например младите жени и мъже от крайградските 

райони, планинските и селските райони, съществува по-голям риск от 

безработица и маргинализация; 

З. като има предвид, че макар и образованието да е от съществено значение, 

включително изучаването на основни познания като четене, писане, математика и 

историята, родителите не трябва да бъдат лишавани от ролята си на възпитатели; 

освен това подчертава, че само по себе си образованието не може да предотврати 

радикализацията, както показва Световната банка в последния ѝ доклад относно 
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икономическото положение в Близкия изток и Северна Африка1, в който се 

уточнява, че 43,3% от чуждестранните бойци на ИД са завършили средно 

образование, а 25,4% са влезли в университета;  

И. като има предвид, че социалното включване и социалната мобилност трябва да 

бъдат централни приоритети на Стратегията на ЕС за младежта и следователно тя 

трябва конкретно да бъде насочена към младите хора от уязвими групи, като 

например млади хора, изправени пред бедност и социално изключване, млади 

хора от изолирани селски райони; 

1. отбелязва „Доклада за младежта“ за 2015 г. , основан на съобщението на 

Комисията относно прилагането на обновената рамка за европейско 

сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) от 15 септември 

2015 г., който показва, че засега ЕС не е успял да разреши проблема с младежката 

безработица – в някои държави членки равнището на безработица сред младежите 

продължава да бъде много високо (50,1% в Гърция) и дори се увеличи в други, 

като например Франция, откакто беше създадена Инициативата за младежка 

заетост (21,5% през 2011 г. в сравнение с 22,8% през 2014 г.); 

2. разглежда отворения метод на координация като подходящо средство за 

определяне на политиките за младежта; повтаря своя призив за по-тясно 

сътрудничество по въпросите на младежта на местно, регионално, национално 

равнище и на равнище ЕС, при спазване на принципа на субсидиарност; 

3. признава значението на структурирания диалог като средство за общуване с 

младите хора, младежките организации и неорганизираните физически лица, във 

връзка с техните реални потребности за по-ефективното провеждане на 

прилагането и разработването на политиките за младежта на всички равнища и за 

насърчаване на активното гражданство сред младите хора; при все това 

подчертава, че разработването на тези политики следва също така да взема 

предвид изпробвания и потвърден опит, националните образователни приоритети 

и диалога между поколенията, тъй като по-старото поколение има много за 

предаване, особено в областта на ученето и обучението; 

4. подчертава значението на ролята на семейството и неговото сътрудничество с 

училищата, местните общности и църкви за насочване на младите хора към пълна 

интеграция в обществото; посочва, че твърде често на учителите и професорите 

им се налага да заместват родителите в области, в които семейството не успява да 

се справи и че тази допълнителна роля може да разклати позицията на професор 

или учител; 

5. настоятелно призовава държавите членки да осигурят ефективно обучение на 

националния, както и на регионалния език, в съответствие с националното право, 

като се има предвид, че според показателите, които се съдържат в доклада, 

озаглавен „Поглед върху образованието през 2015 г.“, средно сред страните от 

                                                 
1 Световна банка, Доклад за проследяване на икономическото положение в Близкия изток и Северна 

Африка (октомври 2016 г.) 
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ОИСР лице със съответните умения за четене и писане има 4,2 пъти по-големи 

шансове за намиране на работа, отколкото лице със слаби умения в тази област; 

6. призовава за по-добра координация между образователните и учебните програми 

и потребностите на променящите се пазари на труда; при все това подчертава, че 

въпреки че е необходима по-добра координация, това няма да разреши проблема с 

липсата на работни места и че е необходимо да се извършат структурни реформи, 

включително преразглеждане на директивата относно командированите 

работници, която всъщност доведе до създаване на социален дъмпинг, което 

означава, че в някои сектори младите хора са изправени пред нелоялна 

конкуренция от страна на труд, който е от 30 до 50% по-евтин; 

7. подчертава необходимостта от включването на елементи на обучение по 

предприемачество във всички степени на образованието и обучението и 

необходимостта да се насърчават и поддържат политики за насърчаване на 

младежкото предприемачество в културната и творческата сфера с цел създаване 

на работни места; подчертава, че процесът на създаване на собствен бизнес се 

различава значително от една държава членка в друга, и че в някои държави за 

младите предприемачи все още е твърде сложно да започнат стопанска дейност, 

особено поради административни трудности и проблеми при получаването на 

кредити; 

8. подчертава колко е важно справянето с недостига на умения и с несъответствията 

между търсените и предлаганите умения; посочва, че мобилността на учащите 

може да бъде подходящо средство за практикуване и придобиване на нови 

умения, но че е съобразно да се обмислят проблемите, свързани с „изтичането на 

мозъци“, до което биха могли да доведат програмите за мобилност, лишавайки 

някои държави членки от съществени за тяхното благоденствие човешки и 

икономически ресурси; 

9. насърчава държавите членки да се възползват в пълна степен от програмата 

„Еразъм +“, която дава възможност на младите хора да придобият нов опит и 

умения, но подчертава, че мобилността сама по себе си не може да реши 

проблема с безработицата и че първо трябва да се даде приоритет на постигането 

на съответствие между уменията и изискванията на пазара на труда, укрепването 

на ученето и подобряването на придобиването на основни знания; допълва, че 

„Еразъм +“ не би следвало да бъде разглеждан, нито използван като програма, 

позволяваща превръщането на младите европейци в бъдещи командировани 

работници;  

10. все още има някои съмнения относно ефективността на схемата „Гаранция за 

младежта“; посочва, че тази схема първоначално беше предназначена за 

осигуряване на устойчива интеграция на пазара на труда посредством 

висококачествени предложения, но че в някои държави 75% от „ориентираните 

към бъдещето работни места“ са в сектора на организациите с нестопанска цел 

или водят до обучение само в една трета от случаите; призовава всички младежки 

инициативи да не водят до несигурни работни места за младите хора, които 

допринасят само за фиктивно, краткосрочно намаляване на безработицата; 
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11. изтъква, че участието на младите хора в доброволчески дейности, като например в 

секторите на личните услуги, следва да бъде подкрепяно и да получава по-добро 

признание за значението си като важна форма на неформално обучение; при все 

това подчертава, че тези дейности не следва да се превърнат в ново средство за 

увеличаване на несигурността на младежката заетост; 

12. приветства динамичността на политическото участие на младите хора 

посредством социалните медии, но призовава държавите членки да гарантират, че 

тези платформи повече не се използват за вербуване от страна на терористични 

организации, като се има предвид, че според Европол, 46 000 профила в Туитър се 

използват редовно от поддръжници и симпатизанти на терористичната група 

„Ислямска държава“; 

13. потвърждава, че държавите членки ще се затруднят с въвеждането на политики за 

младежта, докато европейските институции оказват натиск върху бюджетите им 

чрез Европейския семестър и интеграционните политики по отношение на 

мигрантите; счита, че държавите членки не могат пълноценно да интегрират 

мигрантите, ако на първо място не са способни да осигурят свобода, сигурност, 

заетост и благоденствие на своите граждани;  

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на правителствата на държавите членки. 

Or. fr 

 


