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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

A. като има предвид, че след въвеждането на Европейската стратегия по заетостта през 

1997 г. Комисията подпомогна редица мерки, целящи подобряване на 

перспективите на младите хора за заетост и образование1; като има предвид, че след 

кризата усилията на ЕС са с особен акцент върху гаранцията за младежта и 

инициативата за младежка заетост (ИМЗ); 

Б. като има предвид, че ИМЗ е инициатива за подкрепа на младите хора, които не 

работят, не учат и не се обучават (NEETs) , дългосрочно безработните младежи и 

тези, които не са регистрирани като търсещи заетост и живеят в региони, където 

младежката безработица е била над 25% през 2012 г.; 

В. като има предвид, че гаранцията за младежта и ИМЗ обхващат различни действия, 

като целта на гаранцията за младежта е да насърчава структурни реформи в 

образованието, докато ИМЗ е инструмент за финансиране и служи като 

краткосрочна мярка за борба с младежката безработица; като има предвид, че 

гаранцията за младежта се финансира чрез ЕСФ, националните бюджети и ИМЗ, 

докато ИМЗ може да финансира директното осигуряване на работни места, 

чиракуване, стажове и продължаване на образованието за целевата група на ИМЗ в 

отговарящите на условията за финансиране региони; като има предвид, че 

гаранцията за младежта се прилага за всичките 28 държави членки, докато само 

20 държави членки отговарят на условията за подкрепа от ИМЗ; като има предвид 

най-накрая, че за интервенцията на ИМЗ няма предварително определена 

продължителност, докато при гаранцията за младежта се изисква да бъде отправено 

предложение в срок от четири месеца; отбелязва, че не е било възможно да се 

гарантира, в нито една държава, че всички млади хора, които не работят, не учат и 

не се обучават, имат възможност да приемат предложение в рамките на 

четиримесечния период, основно поради дефицит на бюджетни средства; 

Г. като има предвид, че гаранцията за младежта доведе до прилагането на структурни 

реформи в държавите членки с оглед на, по-специално, привеждане в съответствие 

на техните модели на образование и обучение с пазара на труда с цел постигане на 

нейните цели; 

Д. като има предвид, че през 2015 г., за да се ускори осъществяването на дейности по 

линия на ИМЗ, беше взето решение за увеличаване с 1 милиард евро на средствата, 

налични за предварително финансиране на инициативата, което представлява 

увеличение от началните 1 – 1,5% на 30% за допустимите държави членки; 

Е. като има предвид, че външни фактори като конкретното икономическо положение 

или производственият модел на всеки регион оказват влияние на постигането на 

                                                 
1 Други мерки включват инициативата „Младежта в движение“, стартирана през септември 2010 г., 

инициативата „Възможности за младежта“, стартирана през декември 2011 г., и инициативата „Екипи за 

действие за младежта“, стартирана през януари 2012 г. 



 

PE612.047v02-00 4/8 AD\1140205BG.docx 

BG 

целите, определени в гаранцията за младежта; 

Ж. като има предвид, че прилагането на гаранцията за младежта досега не е довело до 

еднакви резултати и в някои случаи е трудно да се установи и да се извърши оценка 

на направения принос; 

1. отбелязва, че равнището на младежка безработица и особено делът на младите хора, 

които не работят, не учат и не се обучават, продължават да са неприемливо високи в 

някои държави членки; затова приветства удължаването на ИМЗ до 2020 г.; счита, 

че младежката безработица следва да бъде взета предвид в следващата 

многогодишна финансова рамка (МФР), за да се осигури приемственост и разходна 

ефективност на схемата; 

2. подчертава факта, че главните цели на ИМЗ са да стимулира създаването на работни 

места за младите хора и да подпомага държавите членки да установят подходящи 

системи за идентифициране на потребностите на младите хора и съответната 

подкрепа; ето защо подчертава, че в бъдеще ефективността на гаранцията за 

младежта и ИМЗ следва да се оценява въз основа на напредъка към създаването или 

подобряването на системите на държавите членки за подкрепа на младите хора при 

прехода от училищния към трудовия живот; счита, че за да функционира правилно 

гаранцията за младежта, местните обществени служби по заетостта също трябва да 

функционират ефективно; 

3. приветства факта, че ИМЗ беше финансирана авансово през 2014 и 2015 г., както и 

увеличението на първоначалното предварително финансиране, предназначено за 

гарантиране на бързо мобилизиране на средства; подчертава, че към настоящия 

момент ИМЗ се представя най-добре от всички европейски структурни и 

инвестиционни (ЕСИ) фондове от гледна точка на финансовото изпълнение; 

4. приветства факта, че мерките по линия на ИМЗ са осигурили подкрепа за над 1,4 

милиона млади хора и са довели до консолидирани операции на държавите членки в 

размер на над 4 милиарда евро; 

5. отбелязва наличието на забавяния в изпълнението на ИМЗ в държавите членки, 

причинени от процедурни причини и късното приемане на настоящата МФР, 

законодателната рамка и последвалото забавено определяне на съответните органи; 

счита това за недостатък на правното основание на ИМЗ и че това следва да бъде 

преодоляно от държавите членки чрез бързо прилагане на авансово финансиране; 

6. отбелязва, че би било желателно държавите членки, които все още не са го 

направили, да установят определение на „качествено предложение“; настоятелно 

призовава държавите членки и Комисията да използват съществуващите мрежи, за 

да работят по разработването на съгласувани помежду им характеристики на това 

понятие, като вземат предвид съществуващите разнообразни източници и в 

сътрудничество със съответните заинтересовани лица1, въз основа на 

характеристики като например предложение, което отговаря на равнището на 

                                                 
1 Като европейската рамка за качество на стажовете, съвместното изявление на европейските социални 

партньори, озаглавено „Към споделена визия за чиракуването“, и съдебната практика на Съда на 

Европейския съюз относно несигурната заетост. 
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квалификация и профила на участниците и на потребностите на пазара на труда и 

предлага възможности за работа, която им позволява да си осигурят минимални 

доходи, да се ползват със социална закрила и да получат перспективи за развитие, 

които водят до устойчива и добре съгласувана интеграция на пазара на труда; 

7. отбелязва, че несъответствието между наличните умения и търсенето на пазара на 

труда продължава да бъде предизвикателство в много държави членки; изисква от 

Комисията, в рамките на Комитета по заетостта на Европейския съюз, да насърчава 

обмена на най-добри практики между държавите членки и съответните 

заинтересовани лица с цел справяне с този проблем и да се съсредоточи върху 

инициативи, които ще улеснят прехода на младите хора към намирането на работа; 

8. призовава за развиване на специфични експертни знания и капацитет в държавите 

членки в рамките на обществените служби по заетостта (ОСЗ) с цел подпомагане на 

хората, които не могат да си намерят работа в срок от четири месеца след като 

останат без работа или напуснат системата на формалното образование; 

9. отбелязва, че липсата на информация относно евентуалните разходи за прилагане на 

схема в дадена държава членка могат да доведат до недостатъчно финансиране за 

прилагането на схемата и постигането на целите ѝ;  поради това подчертава 

необходимостта от установяване на система от показатели и мерки за оценяване и 

мониторинг на ефективността както на публичните схеми за заетост, така и на 

гаранцията за младежта, тъй като въпреки че такава система се предвижда от самото 

начало, все още се наблюдават много недостатъци; призовава държавите членки да 

извършат предварителен анализ и да изготвят общ преглед на разходите за 

прилагането на гаранцията за младежта; 

10. изразява загриженост, че данните за бенефициентите, крайните продукти и 

резултатите от ИМЗ са оскъдни и често непоследователни; призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат необходимите мерки за създаване на по-малко 

административно натоварващи и по-актуални системи за мониторинг за останалото 

финансиране по ИМЗ;  

11. призовава за акцент върху постигнатите от програмата ИМЗ резултати чрез 

определяне на конкретни показатели под формата на нови услуги и мерки за 

подпомагане на трудовия пазар в държавите членки, получени от програмата, и 

брой предложени постоянни договори; 

12. счита, че за да се оцени ефективността на схемата, трябва да бъдат оценени всички 

аспекти, включително съотношението между качество и цена на схемата; отбелязва 

предишните предварителни оценки, предоставени от Международната организация 

на труда и Eurofound, и изисква от Комисията да потвърди или да актуализира тези 

прогнози; 

13. отбелязва, че повечето реформи на равнището на държавите членки все още не са 

приложени в пълна степен и че в дългосрочен план са необходими значителни 

усилия и национални и европейски финансови средства за постигане на целите на 

гаранцията за младежта; 

14. призовава да бъде осигурено финансиране за периода след 2020 г. в контекста на 
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следващата МФР; 

15. призовава Комисията и държавите членки да поставят реалистични и постижими 

цели, да оценяват различията, да анализират пазара преди прилагането на схеми, да 

подобрят системите за надзор и уведомяване и да подобрят качеството на данните, 

за да могат резултатите да се измерват ефективно. 
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