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Резолюция на Европейския парламент относно младежката заетост 
(2014/2713(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своя доклад относно предложението за решение на Съвета 
относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки – част II на 
Интегрирани насоки Европа 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 
2010/0115(NLE)),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г., озаглавено 
„Инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2011)0933), 

– като взе предвид заключенията на Съвета, приети в Люксембург на 17 юни 
2011 г., относно насърчаването на заетостта на младите хора с оглед на 
постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, 

– като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането на 
инициативата „Възможности за младежта“ (COM(2012)0727),

– като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г. за препоръка 
на Съвета за създаване на гаранция за младежта (COM(2012)0729),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7 февруари 2013 г. 
относно инициативата за младежка заетост,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2013 г. относно гаранция за 
младежта1,

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

– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2013 г. относно борбата 
срещу безработицата сред младежите: възможни решения2,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно зачитането на 
основното право на свобода на движение в ЕС3, 

– като взе предвид своя доклад относно предложението за решение на Европейския 
парламент и на Съвета за укрепване на сътрудничеството между публичните 
служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)),

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1 Приети текстове, P7_TA(2013)0016.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0365.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0037.
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A. като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред големи 
предизвикателства, като през април 2014 г. беше отбелязан висок процент на 
безработицата – 10,4% за ЕС-28, при което за същия период процентът на 
безработицата сред младите хора достигна 22,5%, а в някои държави надхвърли 
50%;

Б. като има предвид, че през март 2014 г. безработни в ЕС-28 са били 5,340 милиона 
млади хора (на възраст под 25 години), от които 3,426 милиона в еврозоната;

В. като има предвид, че гаранцията за младежта ще допринесе за изпълнението на 
три от целите на стратегията „Европа 2020“, а именно осигуряване на заетост за 
75% от населението на възраст 20–64 години, дял на преждевременно 
напусналите училище под 10% и намаляване на броя на застрашените от бедност 
и социално изключване най-малко с 20 милиона души;

Г. като има предвид, че 7,5 милиона европейски граждани на възраст под 25 години 
не работят, не учат и не се обучават и че тези цифри продължават да нарастват, 
пораждайки така риск от загуба на цяло поколение;

Д. като има предвид, че поради акцента, който поставят върху практическите 
умения, двойната система на професионално обучение и комбинираните учебно-
професионални курсове, използвани в някои държави членки, са доказали своите 
достойнства, особено по време на кризата, за запазването на по-ниски нива на 
младежка безработица, като засилват пригодността за заетост на младите хора;

Е. като има предвид, че все повече млади хора на възраст между 25 и 30 години 
продължават своето образование, тъй като нямат възможност да намерят работа; 

Ж. като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) имат значителен 
потенциал за създаване на работни места и играят решаваща роля в прехода към 
нова устойчива икономика;

З. като има предвид, че въпреки че броят на работниците, които се преместват от 
една държава членка в друга, се е увеличил от 4,7 милиона през 2005 г. на 8 
милиона през 2008 г., в процентно изражение това представлява увеличение от 
2,1% на 3,3% от общата численост на работната сила;

И. като има предвид, че държавите членки имат изключително важна роля в борбата 
с младежката безработица, включително и чрез финансовата подкрепа на 
финансираните от ЕС инструменти като Европейския социален фонд, 
Европейската програма за заетост и социални иновации и гаранцията за младежта 
за програмния период 2014 – 2020 г.;

Й. като има предвид, че Европейският съюз е отпуснал 6 милиарда евро за подкрепа 
на заетостта на лица на възраст под 25 години;

1. призовава за ефективен мониторинг на прилагането на гаранцията за младежта;

2. призовава Европейската комисия да ускори въвеждането на инициативата за 
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младежка заетост и да публикува съобщение относно начина, по който тя е 
въведена, преди края на 2014 г.;

3. насърчава държавите членки да разгледат възможността за разширяването на 
обхвата на гаранцията за младежта и за включването в него на младите хора на 
възраст под 30 години;

4. призовава държавите членки да реформират по-специално стандартите за 
образование и обучение на младите хора, за да увеличат значително тяхната 
пригодност за заетост и шансовете им в живота;

5. призовава държавите членки да насочат вниманието си към сектори с висок 
потенциал за растеж и за създаване на работни места и да вземат мерки, за да 
определят като приоритет в своите образователни програми областите на науката, 
технологиите, инженерството и математиката с цел да отговорят на очакваните 
бъдещи тенденции на пазара на труда;

6. подчертава необходимостта Европа да създаде благоприятна за МСП среда, което 
включва осигуряване на най-добрите финансови и правни условия за стартиращи 
предприятия, тъй като МСП като цяло са осигурили 66,5% от всички работни 
места в Европа през 2012 г.1;

7. отново подчертава необходимостта от осигуряване на характеризиращи се с 
широк обхват и леснота обучения и достъп до интернет и до онлайн информация, 
както и до цифрови умения;  призовава държавите членки, в съответствие с 
целите на Програмата в областта на цифровите технологии, да насърчават и 
улесняват цифровизацията на услугите и образователните възможности за 
младите хора, за да им се даде възможност за достъп до работни места в 
цифровата област;

8. настоява на това, че съществува необходимост от реиндустриализация на Европа, 
основана на съгласувана стратегия и на нейното прилагане, което ще насърчи и 
ще улесни политиките, подпомагащи растежа, както и създаването на нови 
работни места;

9. настоятелно призовава държавите членки да предприемат строги мерки за борба 
срещу младежката безработица и ранното изключване от пазара на труда, по-
конкретно чрез действия за превенция на ранното напускане на училище или на 
схеми за обучение или чиракуване (напр. като приложат двойни образователни 
системи или други видове рамки със същата ефективност);

10. подчертава, че постигането на резултати по целите на гаранцията за младежта 
изисква стратегически реформи за постигане на по-успешен преход от училището 
към пазара на труда; 

11. в съответствие с това настоятелно призовава държавите членки да изграждат и да 

1 Доклад http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-
documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf


RE\1031603BG.doc 5/6 PE534.975v01-00

BG

реформират своите агенции на пазара на труда;

12. призовава държавите членки и Европейската комисия да подкрепят и насърчават 
механизмите за мобилност, и по-конкретно Европейския портал за професионална 
мобилност (EURES), които улесняват търсенето на работа в други държави 
членки;

13. призовава държавите членки да използват в пълна степен публичните служби по 
заетостта, за да се постигне баланс между търсенето и предлагането на работни 
места и необходимите квалификации сред държавите членки;

14. призовава Европейската комисия да подкрепя инициативи, както и други форми 
на сътрудничество с частния сектор в борбата с младежката безработица;

15. призовава Европейската комисия да поеме водеща роля с инициатива за 
реиндустриализация на Европа, с която да повиши индустриалната 
конкурентоспособност без да добавя ненужни регулаторни тежести върху 
предприятията, да улесни създаването на работни места, да води борба с 
безработицата и да разшири обхвата на възможностите на младите хора за 
започване на собствен бизнес или за намиране на работа;

16. призовава държавите членки да премахнат ненужните административни тежести и 
бюрокрация за самостоятелно заетите лица, микропредприятията и МСП, както и 
да улеснят условията за стартиращи предприятия; МСП представляват голям дял 
от европейската икономика и тяхната роля може да бъде ключов фактор, за да се 
гарантира бързо и устойчиво възстановяване от икономическата криза и създаване 
на работни места, в това число за младите хора;

17. призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството между предприятията 
и образователния сектор на всички равнища с цел по-добро обвързване на 
учебните програми с нуждите на пазара на труда и избягване на създаването на 
„пречки“, които оказват отрицателно въздействие върху участниците на пазара на 
труда;

18. призовава държавите членки да обърнат специално внимание на високите 
проценти на младежка безработица сред групите в неравностойно положение, 
като отдадат приоритет на достъпа до пазара на труда и интеграцията на този 
пазар, както и на рационализирането на политиките в областта на достъпа и 
интеграцията, тъй като заетостта е ключът към успешната интеграция;

19. настоятелно призовава държавите членки да увеличат възможностите за 
професионално обучение, ориентация и чиракуване и да премахнат 
съществуващите пред тях трансгранични бариери, както и да постигнат по-добро 
съгласуване между предлагането и търсенето на възможности за обучение в 
работна среда за младите хора, с което да подобрят мобилността и пригодността 
за заетост, особено в граничните региони;

20. приветства препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете, 
приета на 10 март 2014 г., призовава държавите членки незабавно да я приложат в 
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полза на нейните адресати и подчертава факта, че програмите на държавите 
членки за насърчаване и предлагане на стажове могат да бъдат подпомагани 
финансово от европейските фондове;

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


