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

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2013 г. относно борбата 
срещу безработицата сред младежите: възможни решения1,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на 
достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, 
практикантите и чираците2,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2014 г. относно аспекти, свързани 
със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, 
Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната3,

– като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г. относно европейския 
семестър за координация на икономическата политика: аспекти, свързани със 
заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2014 г.4,

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

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

– като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г., озаглавено 
„Към рамка за качество на стажовете. Втори етап на консултациите със 
социалните партньори на европейско равнище съгласно член 154 от ДФЕС“ 
(COM(2012)0728),

– 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 своят резолюция от 16 януари 2013 г. относно гаранция за 
младежта5,

– като взе предвид политическото споразумение, постигнато в Съвета на 
28 февруари 2013 г. относно препоръката на Съвета за създаването на гаранция за 
младежта,

1 Приети текстове, P7_TA(2013)0365.
2 ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 30.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0240.
4 Приети текстове, P7_TA(2014)0129.
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0016.
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 април 2009 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния 
потенциал. Обновен отворен метод на координация за справяне с 
предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи пред младежта“ 
(COM(2009)0200),

– като взе предвид изявлението на членовете на Европейския съвет от 30 януари 
2012 г., озаглавено „Към благоприятстваща растежа консолидация и 
благоприятстващ работните места растеж“,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и 
интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010 – 2020 г.1,

– като взе предвид Европейската харта за качеството на стажовете и чиракуването, 
разработена от Европейския младежки форум заедно със социалните партньори и 
други заинтересовани страни,

– като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound) от 22 октомври 2012 г., озаглавен „Неработещи, 
неучещи, необучаващи се: Младите хора извън сферите на заетостта, 
образованието и обучението: характеристики, разходи и мерки за 
противодействие в Европа“,

– като взе предвид доклада на Eurofound от 21 декември 2012 г., озаглавен 
„Ефективност на мерките на политиката за повишаване на равнището на заетост 
на младите хора“,

– като взе предвид доклада на Eurofound от 29 април 2011 г., озаглавен 
„Подпомагане на младите работници по време на кризата: приносът на 
социалните партньори и публичните органи“,

– като взе предвид своя доклад относно интеграцията на мигрантите, нейното 
отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на 
социалната сигурност в ЕС (2012/2131(INI)),

– като взе предвид доклада на Eurofound от 7 февруари 2012 г., озаглавен 
„Последни тенденции в развитието на политиката във връзка с неработещите, 
неучещите и необучаващите се лица“,

– като взе предвид доклада на Eurofound от 15 януари 2013 г., озаглавен „Активно 
приобщаване на млади хора с увреждания или здравословни проблеми“,

– като взе предвид препоръката на Комисията от 20 февруари 2013 г. 
(C(2013) 778 final), озаглавена „Инвестиции в децата: изход от порочния кръг на 
неравностойното положение“,

1 P7_TA(2011)0453.
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– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че безработицата е основна причина за неравенство, като 
равнището на младежката безработица достигна безпрецедентни стойности, 
възлизайки средно на 23% за ЕС като цяло; като има предвид също така, че 
младежката безработица е неравномерно разпределена на територията на ЕС, като 
равнището на безработица сред младите хора на възраст от 16 до 25 години е над 
50% в някои държави членки;

Б. като има предвид, че положението на пазара на труда е особено критично за 
младите хора, независимо от тяхната образователна степен, тъй като те често се 
оказват безработни или с временни трудови договори и същевременно получават 
по-ниско заплащане и по-ниска степен на социална защита или са принудени да 
приемат несигурни трудови договори или неплатени стажове; като има предвид, 
че това положение води до принудителна миграция, която изостря още повече 
последиците от непрекъснатото изтичане на мозъци, и увеличава трайно 
установените различия между държавите членки, които предоставят заетост, и 
държавите членки, които предоставят евтина работна сила;

В. като има предвид, че младите хора обикновено навлизат на пазара на труда чрез 
нетипични, много гъвкави, несигурни и рискови форми на заетост (странична 
заетост на непълно работно време, временни договори или договори без 
определено минимално работно време и възнаграждение и др.) и че вероятността 
това да доведе до постоянна заетост е малка;

Г. като има предвид, че младежката безработица може също да бъде свързана с 
проблема на преждевременното напускане на училище, с неподходящи 
образователни системи и неподходящи системи на обучение и с липсата на 
технически и специализирани програми за обучение или недостатъчно добрата им 
връзка с пазара на труда;

Д. като има предвид, че безработицата при младите жени и мъже и несигурността на 
работните места притежават особености, които трябва да бъдат взети предвид;

Е. като има предвид, че Комисията призна, че политиките на строги икономии 
оказаха отрицателно въздействие, като допринесоха за увеличаване на 
неравенството, бедността и бедността сред работещите1 и включваха съкращения 
в областта на образованието, социалните услуги, заетостта в сферата на 
обществените услуги и активните политики на пазара на труда, както и чрез 
намаляване на възможностите за младите хора за повторно включване в системата 
на образованието;

Ж. като има предвид, че 7,5 милиона млади европейци на възраст между 15 и 
24 години са неработещи, неучещи и необучаващи се и като има предвид, че в ЕС-
28 през 2012 г. 29,7% от младежите на възраст между 15 и 29 години са били 

1 COM (2013)0801 - Проект на съвместен доклад за заетостта. 
Работен документ на Европейската комисия № 1/2013, Банту и Локаицкова: Бюджети за социална защита 
по време на кризата в ЕС. 
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изложени на риск от бедност или социална изолация1;

З. като има предвид, че настоящото възрастово ограничение на гаранцията за 
младежта на 25 г. е недостатъчно, тъй като не се вземат под внимание 6,8-
те милиона неработещи, неучещи и необучаващи се на възраст между 25 и 
30 години;

И. като има предвид, че повече от половината от младите европейци считат, че 
младежите в тяхната страна са маргинализирани и изключени от икономическия и 
социалния живот2; като има предвид, че вследствие на това Европа е изправена 
пред загубата на поколение от млади хора, които поради недостатъчния достъп и 
несигурните, временни работни места ще бъдат лишени от подходящо обучение, 
което да им осигури място на пазара на труда в дългосрочен план;

Й. като има предвид, че само 7,5 милиона души, тоест 3,1% от работната сила в ЕС, 
понастоящем са наети на работа в друга държава членка; като има предвид също 
така, че за младите хора е по-вероятно да бъдат мобилни;

K. като има предвид, че причините за безработицата сред младите хора не могат да 
бъдат сведени до несъответствия между търсените и предлаганите умения, тъй 
като те са свързани с въпроси като липсата на нови работни места вследствие на 
деиндустриализацията на Европа, възлагането на дейности на външни 
изпълнители и спекулации, както и че това положение беше утежнено от кризата 
и политиките на строги икономии; като има предвид, че образованието и 
обучението сами по себе си не могат да решат проблема с младежката 
безработица;

Л. като има предвид, че мерките или програмите, които се въвеждат с цел да се 
насърчи младежката заетост, следва да включват консултации и/или 
сътрудничество с всички заинтересовани страни на съответните равнища, и по-
специално социалните партньори и младежките организации;

M. като има предвид, че 42% от младите работници и служители в ЕС са били на 
временни или несигурни договори през 2012 г. спрямо 13% сред възрастните 
работници и служители3, а един от всеки петима младежи се страхува, че ще 
загуби работата си4;

Н. като има предвид, че в проучване от 2014 г. 51% от младите хора заявяват, че най-
главният приоритет на Европейския парламент следва да бъде да защитава 
правата на човека5, включително икономическите и социалните права;

O. като има предвид, че по оценка на Eurofound годишната цена на младежката 
безработица възлиза на 153 милиарда евро;

1 Евростат: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_incl_010&lang=en.
2 Проучване на Евробарометър относно европейската младеж от април 2014 г.
3 Европейска комисия, 2013 г. – Тримесечен преглед на трудовата заетост и социалното положение.
4 Европейска комисия, 2013 г. – Тримесечен преглед на трудовата заетост и социалното положение.
5 Европейски парламент, експресно проучване на Евробарометър: „Европейската младеж през 2014 г.“, 
април 2014 г.
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П. като има предвид, че положението с безработицата и младежката безработицата е 
повлияно и от липсата на обща европейска икономическа политика за създаване 
на работни места; като има предвид, че дългосрочният план за разходите на ЕС не 
покрива в достатъчна степен потребността от съвременни икономически и 
инфраструктурни инвестиции, което се дължи също така на прекалено слабата 
гъвкавост на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС, както и на 
недостатъчните по размер финансови средства в бюджета на ЕС;

1. предупреждава, че няма да има значителен устойчив икономически растеж в ЕС, 
ако не се намалят неравенствата, и припомня, че първа стъпка в тази посока е 
намаляването на безработицата, и особено на младежката безработица, както и 
намаляването на бедността;

2. изразява безпокойство, че над двадесет държави членки са намалили разходите за 
образование като относителна величина (като процент от БВП), като по този 
начин отслабват потенциала си за растеж и работни места и 
конкурентоспособността си; посочва, че намаляването на такива инвестиции ще 
увеличи структурната слабост на ЕС предвид несъответствието между 
нарастващата потребност от висококвалифицирани работници и факта, че в много 
държави членки голяма част от работната сила в момента е нискоквалифицирана;

3. отбелязва, че на 20 май 2014 г. Съветът прие резолюция относно работния план на 
ЕС за младежта, но изразява съжаление, че в него не се насърчава истинско 
междусекторно сътрудничество по въпросите на младежта и младите хора не са 
привлечени за участие в процеса;

4. изразява съжаление, че резолюцията на Съвета от 20 май 2014 г. относно 
структурирания диалог и социалното приобщаване на младите хора не отразява 
основните послания и принос на младите хора, като например необходимостта от 
достъп до качествена заетост, по-добър достъп до социални услуги, 
благосъстояние и солидарност, както и че в резолюцията не се поема ангажимент 
за конкретни политики за по-добро социално приобщаване на младите хора;

5. изразява съжаление, че приоритетите на Съвета, публикувани от Европейския 
съвет на 27 юни 2014 г. като стратегическа програма за ЕС и новата Европейска 
комисия, не включват целеви мерки и инвестиции за подпомагане при 
създаването на качествени работни места за младите хора;

6. подчертава, че като се имат предвид последствията от кризата за младите хора, от 
държавите членки се изискват редовен мониторинг и ангажименти, така че да се 
подобри положението на младите хора; призовава Комисията да приеме 
конкретен набор от показатели за мониторинг на положението по отношение на 
уменията на младите хора в рамките на европейския семестър, като се обясняват 
също така първопричините за ниската степен на развитие на уменията, в т.ч. 
неравенствата в процеса на обучение и развитие от детството, наред с 
„наследените“ фактори, определящи възможностите;

7. предупреждава, че стажовете, които могат да бъдат ценни за придобиване на 
професионален опит, трябва да бъдат регулирани по подходящ начин, тъй като те 
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често са зле платени или въобще не се заплащат и в много случаи се използват за 
заместване на работни места, което води до пазар на труда с двоен стандарт и до 
влошаване на неблагоприятното положение на младите хора на пазара на труда;

8. предупреждава, че последиците от младежката безработица са особено тежки за 
жените, хората с увреждания и социалните групи в неравностойно положение, 
като например мигрантите и малцинствата; отбелязва, че въпреки че младите 
жени обикновено са добре образовани, но с ниско заплащане на труда, 
безработицата в началото на тяхната кариера може да се интегрира в цикъла на 
неравностойно заплащане в бъдеще; подчертава, че младите хора с мигрантски 
или етнически произход, поради ограничения в равните възможности за обучение 
и чести прояви на дискриминация от страна на службите по заетостта, имат по-
малко възможности да намерят работа или подходящо образование или обучение;

9. подчертава, че държавите членки трябва да вземат под внимание положението на 
по-възрастните работници при прилагането на политиките за справяне с 
младежката безработица и да подкрепят работата на половин щат и програмите за 
наставничество между по-възрастните и младите работници;

10. изразява съжаление по повод отменянето на срещата на високо равнище на 
държавните и правителствените ръководители, планирана за 11 юли 2014 г. в 
Торино; призовава държавите членки да разгледат приоритетно въпроса за бавно 
напредващото прилагане на гаранцията за младежта на следващата неформална 
среща на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 
въпроси на 17 и 18 юли 2014 г.;

Основан на правата подход към заетостта

11. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да възприемат основан на 
правата подход към младежта и заетостта; подчертава, че особено в условия на 
криза не трябва да се правят компромиси с качеството на труда за младите хора и 
че основните стандарти на труд и другите свързани с качеството на труда 
стандарти, като работно време, минимално заплащане, социално осигуряване и 
гарантиране на здравето и безопасността на работното място, трябва да заемат 
централно място в полаганите усилия;

12. призовава държавите членки да гарантират, че младите хора имат достъп до 
качествени работни места, при зачитане на техните права, включително правото 
на стабилност и сигурност, чрез труд срещу осигуряващо съществуването 
заплащане и социална защита и който дава възможност за осигуряването на 
достойно и независимо съществуване; с цел защита на младите работници и 
служители от дискриминация и експлоатация настоятелно призовава за 
приемането на директива за достойни условия на труд, определяне на основни 
трудови права за всички работници и служители и въвеждане на общи минимални 
стандарти;

13. подчертава необходимостта от активна, всеобхватна и приобщаваща политика за 
пазара на труда, включваща специални мерки за младите хора;
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14. подчертава, че като се имат предвид прогнозираните бързи промени на пазара на 
труда, днес повече от всякога са необходими силни инвестиции в образование и 
обучение; подчертава, че политиките във връзка с уменията не само следва да се 
считат за начин за посрещане на потребностите на пазара на труда, но следва 
също така да признават уменията, придобити чрез неформално обучение, да 
подкрепят прилагането на политики за учене през целия живот и накрая, да бъдат 
част от един по-обхватен подход към образованието; призовава за приемането на 
задължителни общи стандарти за качество, и на европейско ниво и за всеки 
гражданин, за образование, обучение и учене през целия живот; 

15. настоятелно призовава Комисията да разгледа въпроса за несигурните работни 
места, да регулира договорните отношения чрез проучване на различните 
варианти за разрешаване на проблема с поляризацията на пазара на труда поради 
лошите условия, предлагани на нискоквалифицираните работници, и да защити 
младите хора срещу несигурността и бедността сред работещите;

16. подчертава, че трябва да се постави край на дискриминацията, основана на 
възраст, когато става въпрос за достъп до социални обезщетения и обезщетения 
при заетост, включително условен достъп до обезщетения за безработица; 
подчертава, че налагането на по-ниски минимални работни заплати на младите 
хора, независимо от трудов стаж или способности, е не само израз на незачитане 
на най-уязвимите на пазара на труда, но също представлява ясен случай на 
дискриминация въз основа на възраст;

17. 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 гарантират, че 
основната свобода на движение не се ограничава, както и че не се ограничава, 
нито се отказва достъпът до обществени услуги на млади мобилни студенти и 
работници; в този смисъл призовава Комисията да представи предложения за по-
нататъшно улесняване на доброволната мобилност на младите хора в целия 
Европейски съюз, включително и като средство за постигане на завършването на 
единния пазар на ЕС;

Гаранция за младежта, инициатива за младежка заетост и рамка за качество на 
стажовете

18. призовава за ефективен мониторинг на прилагането на гаранцията за младежта; 
призовава Комисията отблизо да наблюдава предизвикателствата, установени в 
специфичните за всяка държава препоръки за 2014 г. по отношение на качеството 
на офертите и липсата на активно приобщаване на никъде неработещите, 
неучещите и необучаващите се лица, административния капацитет на публичните 
служби по заетостта и липсата на ефективно участие на всички съответни 
партньори, като същевременно набелязва най-добрите практики, които могат да 
служат като референтни за подобренията в програмите;

19. призовава за това, намаляването на младежката безработица да бъде определено 
като специфична цел в рамките на европейския семестър; призовава също за 
включването на задължителни мерки за борба с младежката безработица в 
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специфичните за всяка държава препоръки и националните програми за реформи 
(НПР); призовава Комисията да следи и проверява стриктно въвеждането на 
такива мерки; призовава за широко участие на Парламента в тази област в 
рамките на европейския семестър;

20. припомня, че сумата в размер на 6 милиарда евро, отпусната за инициативата за 
младежка заетост, не е достатъчна за трайна борба срещу младежката безработица 
и че следователно тя следва да представлява първоначален транш; посочва, че по 
изчисления на Международната организация на труда (МОТ) са необходими 
21 милиарда евро само в еврозоната, за да се осъществява ефективна програма за 
борба срещу безработицата сред младите хора; счита, че са необходими и са 
обосновани инвестиции в по-голям размер, като се имат предвид годишните 
икономически загуби в размер на 153 милиарда евро в държавите членки, 
дължащи се на неучастието на младежите в пазара на труда, което съответства на 
1,2% от БВП на ЕС1; освен това подчертава, че инициативата за младежка заетост 
престава да се финансира от бюджета за 2016 г. нататък; призовава Комисията 
своевременно да излезе с предложение, за да гарантира продължаването на 
финансирането на инициативата за младежка заетост от бюджета за 2016 г. 
нататък, като се използват всички инструменти, които са на разположение в 
рамките на регламента за МФР за периода 2014 – 2020 г.: освен това призовава 
Комисията и държавите членки да определят гаранцията за младежта за 
приоритет и да увеличат своите бюджетни средства за целия период 2014 – 2020 г. 
при вземането на решение относно задължителното следизборно преразглеждане 
на МФР за периода 2014-20 г., което трябва да се проведе най-късно в края на 
2016 г.;

21. призовава за действия с цел да се предотврати манипулиране на изпълнението на 
инициативата за младежка заетост и използването й за влошаване на 
националните процеси на вътрешна девалвация и намаляване на заплатите; 
предупреждава, че неправомерното използване на средствата, предназначени за 
инициативата за младежка заетост, чрез финансиране на разходите за труд, без да 
се изискват достатъчно гаранции, може да доведе до уволняване на възрастните 
работници просто защото те ще бъдат по-скъпи от младите работници, наети чрез 
програма в рамките на инициативата за младежка заетост;

22. призовава Комисията да предложи европейска правна рамка, въвеждаща 
задължителни минимални стандарти по отношение на прилагането на гаранции за 
младежта, включително качеството на чиракуването, достойни възнаграждения за 
младите хора и достъп до услуги по заетостта, и също така обхващащи младите 
хора на възраст между 25 и 30 години, в случаите, когато съществуващите 
препоръки относно гаранциите за младежта не се спазват от държавите членки;

23. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че бюрократичните 
процедури не възпрепятстват ефективното предоставяне на сумата от 6 милиарда 
евро, отпусната за инициативата за младежка заетост за неотложното изпълнение 

1 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (2012 г.) - „Младите 
хора, които не учат, не работят и не се обучават: характеристики, разходи и политически отговори в 
Европа.“ Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург.
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на гаранцията за младежта; изразява съжаление във връзка с неотдавнашните 
сведения, че някои държави членки няма да използват изцяло отпуснатите им 
финансови средства чрез инициативата за младежка заетост; във връзка с това 
подчертава още веднъж важността на пълното и ефикасно използване на тези 
ресурси и счита, че е от жизненоважно значение да не се пропусне нито една 
възможност за финансиране на така необходимите активни мерки на пазара на 
труда за намаляване на равнищата на младежка безработица; призовава 
Комисията и държавите членки да предоставят на разположение чрез ЕИБ 
финансовите средства за инициативите на частния сектор, насочени към 
създаването на работни места и места на работа/обучение;

24. настоятелно призовава държавите членки да прехвърлят очертаното в 
препоръката на Съвета от март 2014 г. за рамка за качество на стажовете, с цел да 
предотвратят дискриминация и експлоатация на младите хора; призовава за 
приемането на директива относно достойни условия и минимални стандарти за 
чиракуване и стаж, предоставяща на чиракуващите и стажантите ясно определени 
права, които включват достъп до социална защита, писмени и обвързващи 
договори и справедливо възнаграждение, и въвеждаща също ограничения във 
връзка с използването на стажанти и чиракуващи в дружествата с цел 
предотвратяване на злоупотреби;

25. призовава държавите членки да създадат системи за професионално образование 
и обучение или да подобрят съществуващите такива; подчертава, че с цел 
подобряване на прехода от училище към работа следва да бъде създадена 
европейска рамка за двойно образование, въз основа на най-добрите европейски 
практики в тази област; освен това предлага използването в целия ЕС на 
улесняващи схеми, които предоставят практически трудов опит на млади 
висшисти и лица, които вече са преминали професионално обучение, в дружества, 
които ги наемат за период от шест до дванадесет месеца, за да разрешат 
конкретен проблем, съсредоточен върху иновациите и развитието;

26. подчертава добрия опит от някои държави с професионално обучение и двойни 
образователни системи във връзка с подобряването на прехода от образование 
към работа, като така се намаляват различията между придобиваните с обучение 
умения и изискванията на пазара на труда; подчертава, че задачата на Комисията е 
да подкрепя активно подобни усилия и я призовава да докладва редовно относно 
усилията за реформи на държавите членки във връзка със системите за 
професионално обучение; подчертава, че следва да бъде обърнато специално 
внимание на уязвимите групи, изложени на голям риск от социална изолация, 
включително никъде неработещите, неучещите и необучаващите се лица; 
призовава Комисията да изготви годишен доклад относно реформата на системите 
за професионално обучение в държавите членки, като по този начин допринесе 
структурно за подобряване на пригодността за заетост при достойни условия на 
младите хора в дългосрочен план;

27. настоятелно призовава, най-вече в областта на професионалното обучение и 
системите за двойно обучение, за включването на всички участници, които са от 
значение, по-специално на социалните партньори и образователните институции; 
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подчертава в този контекст отговорността на предприятията и образователните 
институции да осигурят на учениците и студентите обучение с практическа 
приложимост;

28. подчертава, че инициативата за младежка заетост не следва да възпрепятства 
държавите членки да използват други програми на ЕС, напр. в рамките на 
Европейския социален фонд или „Еразъм+“, за финансиране на по-обхватни 
проекти, свързани с младите хора, особено във връзка с бедността и социалното 
приобщаване; подчертава значението на предоставянето от страна на държавите 
членки на необходимото съфинансиране в това отношение; призовава Комисията 
да наблюдава използването на ЕСФ за проекти, свързани с младежта;

29. подчертава, че младите предприемачи трябва да бъдат подпомогнати във 
финансово и административно отношение, особено в държавите в криза; 
следователно призовава Комисията и държавите членки да въведат специални 
механизми за подкрепа на млади предприемачи на възраст под 30 години; 
например това могат да бъдат микрокредити за стартиращи предприятия, както е 
предвидено в Европейската програма за заетост и социални иновации;

30. подчертава важната роля на социалните партньори за борба с младежката 
безработица; счита, че подкрепата на националните профсъюзи и пълното 
зачитане на националните практики и системите на колективни трудови 
правоотношения представлява необходима предпоставка за всички мерки за 
създаване и подобряване на условията на труд, заплатите и възнагражденията за 
младите хора;

Инвестиции и макроикономическо измерение

31. подчертава, че дори ако мерките, свързани с предлагането, като например 
развиване на умения и регулирането на пазара на труда, могат да играят роля в 
борбата с младежката безработица, макроикономическите фактори и факторите, 
свързани с търсенето, следва да бъдат отчетени в по-голяма степен;

32. призовава Комисията и държавите членки да установят мерки за намаляване на 
неравенствата и създаване на работни места, повишаващи търсенето чрез 
политики, насочени към увеличаването на заплатите и въвеждането на минимални 
работни заплати (уредени със закон или въз основа на колективни споразумения; 
секторни или междусекторни), укрепването на директните плащания чрез 
въвеждането на по-справедлива данъчна политика и схеми за минимален доход, и 
гарантиращи силна социална защита и по-добри обществени услуги и социални 
услуги, и по-специално в областта на здравеопазването и образованието;

33. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да изготвят план за 
действие за създаването на работни места във възможно най-кратки срокове, като 
приоритет за регионите с повече от 25% младежка безработица, инвестиращи в 
устойчиви предприятия, по-специално МСП, и в услуги, обучение и образование, 
научноизследователска и развойна дейност, модерни транспортни 
инфраструктури, реиндустриализацията на ЕС, ефективни частни услуги и 
качествени обществени услуги, и екологосъобразен преход, с цел напредък към 
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иновативна икономика, основана на знанието, като същевременно продължава да 
се обръща внимание на създаването на работни места за бъдещите поколения; 
подчертава, че тази инвестиция трябва да бъде разглеждана като основна 
инвестиция в бъдещето на Европа;

34. призовава Комисията да намери специални решения за държавите с много висок 
процент на безработица, които няма да бъдат в състояние да използват наличните 
средства от ЕС поради проблеми със съфинансирането; отправя искане към 
Комисията за тази цел да проучи, за държавите членки в затруднение, 
възможността за намаляване или спиране на съфинансирането на фондове или 
програми на ЕС, предназначени за борба с младежката безработица (в рамките на 
функция 1 („Устойчив растеж“) от МФР); призовава Комисията и държавите 
членки също така да обмислят изключването на съфинансирането от страна на 
държавите членки за мерките за борба с младежката безработица от 
изчисляването на прекомерния дефицит;

35. приветства намерението на италианското председателство за започване на 
дискусии относно създаването в ЕПС на система на обезщетения за безработица 
като инструмент за поемане на асиметрични шокове на централно равнище, както 
и за разглеждането с особено внимание на въпроса за автоматичните 
стабилизатори в рамките на дискусията относно социалното измерение на 
Икономическия и паричен съюз;

Отдаване на приоритетно значение на правата на младите хора

36. призовава Съвета да гарантира, че работният план на ЕС за младежта се 
изпълнява и че планът осигурява истинско сътрудничество между различните 
сектори и участие на младите хора;

37. призовава Комисията да предложи на Съвета и Парламента мерки, насочени към 
насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот в Европа, в 
съответствие с член 165 от ДФЕС;

38. настоятелно призовава Съвета най-накрая да приеме директивата относно равното 
третиране, предложена първоначално от Комисията през 2008 г., която ще 
забрани дискриминацията въз основа на възраст и основана на редица други 
причини.


