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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 

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

следните предложения: 

1. приветства приемането на съвместната прокламация за европейски стълб на 

социалните права и подчертава политическата промяна към насърчаване на 

социалните политики, които той отразява; припомня, че без конкретни мерки 

прокламацията ще остане неефективна и че следва да бъде даден приоритет на 

намаляването на неравенствата, борбата срещу бедността и достъпа до качествено 

образование, за да се насърчават солидарността и социалната справедливост и да 

се постига устойчив растеж; подчертава, че качественото образование и 

увеличените разходи в сферата на образованието, младежта и културата са от 

съществено значение за постигане на икономическите и социалните цели на ЕС; 

2. приветства намерението да се включи новият стълб на социалните права в 

изпълнението на европейския семестър, включително в специфичните за всяка 

държава препоръки, тъй като социалните инвестиции и мерки трябва не само да 

бъдат положителен страничен ефект от икономическата политика, но трябва в 

своята цялост да бъдат част от усилията на държавите членки за координиране на 

политиката за изграждане на социален съюз; насърчава държавите членки да 

обменят най-добри практики в тази област; 

3. в тази връзка призовава Комисията да се възползва в пълна степен от клаузата за 

гъвкавост на Пакта за стабилност и растеж, която позволява на държавите членки 

да правят солидни инвестиции в политики в областта на културата и младежта, 

образованието, обучението, научните изследвания и иновациите, които са от 

основно значение за формирането на активни граждани, образуването на добре 

функциониращ пазар на труда и създаването на стабилен и дългосрочен 

икономически просперитет, като заедно с това се спазва принципът на 

балансираните бюджети;  

4. насърчава държавите членки да увеличат своите усилия за прилагането на 

специфичните за всяка държава препоръки относно образованието и младежта, 

както и да насърчат обмена на най-добри практики; 

5. приветства напредъка по отношение на завършването на висше образование и 

намаляването на преждевременното напускане на училище, но отбелязва, че що се 

отнася до последното, все още съществуват проблеми в някои държави членки; 

подчертава при все това, че последният обзор на образованието и обучението и 

изследванията PISA показват спад в придобиването на основни умения и че 

различията между половете и социалните категории продължават да бъдат 

високи; припомня, че младите хора в неравностойно положение продължават да 

бъдат изложени на по-висок риск да останат незаети с работа, учене или обучение 

или да заемат нискоквалифицирани, нестабилни или нископлатени работни места; 

подчертава, че целите на стратегията „Европа 2020“ за образование и обучение 

все още не са изпълнени; подчертава необходимостта да се насърчава правото на 

висококачествено, приобщаващо образование и обучение за всички възрасти и за 

всички видове учащи се, да се инвестира в популяризирането му, да се разработят 
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конкретни мерки за подкрепа на най-уязвимите учащи се и лицата в 

неравностойно положение, като например учащите се с увреждания, незаетите с 

работа, учене или обучение и младежите и децата с мигрантски произход, като се 

гарантира тяхното систематично включване в общото образование;  

6. счита, че мигрантите трябва да имат пълен достъп до образователните системи, за 

което се изискват допълнителни, целенасочени публични разходи, като те трябва 

да могат да се възползват от висококачествени социални и екологично устойчиви 

инвестиции за интегриране на работниците на пазара на труда и за намаляване на 

безработицата; 

7. изразява загриженост относно липсата на основни и цифрови умения сред 

възрастните, която може да попречи, наред с другото, на достъпа им до 

качествени постоянни работни места; отбелязва, че нашите образователни 

системи следва да бъдат актуализирани в съответствие с предизвикателствата на 

бързо променящото се и все по-свързано общество, като например 

предизвикателствата, породени от глобализацията и технологичния напредък; във 

връзка с това подчертава колко е важно да се предоставят на учащите от всички 

възрасти и от всякакъв произход социални и преносими умения, като например 

междукултурни умения, творческо и критично мислене и цифрова и медийна 

грамотност, както и да се насърчат образованието по ИКТ и предприемачество 

като ефективен начин за развитие на универсални умения и чувство за 

новаторство и творчество, които са важни за заетостта и самостоятелната заетост; 

подчертава важната роля на програмите за учене през целия живот в борбата с 

бедността, социалното изключване и безработицата, в съответствие с целите на 

стратегията „Европа 2020“, както и при осигуряване на постоянно качество на 

обучението на учителите и инструкторите;  

8. счита, че подготвената за бъдещето програма за уменията следва да включва 

обучение за устойчивостта и да бъде част от по-широк размисъл относно 

професионалната грамотност в контекста на нарастващата цифровизация и 

роботизация на европейските общества, като се акцентира не само върху 

икономическия растеж, но също и върху личностното развитие на учащите, 

подобреното здраве и благосъстоянието; 

9. призовава за подобаващо признаване на ключовата роля на неформалното и 

самостоятелното учене, особено за най-уязвимите лица, включително чрез 

създаването на амбициозни референтни показатели и валидирането на 

придобитите умения и квалификации; припомня следователно необходимостта от 

глобална стратегия за учене през целия живот в един бързо променящ се пазар на 

труда с нарастващата потребност от нови умения и иновации; 

10. приветства съобщението на Комисията от 14 ноември 2017 г. относно укрепване 

на европейската идентичност чрез образование и култура, което включва 

амбициозни цели в областта на образованието, по-специално за създаване на 

европейско образователно пространство и подобряване на изучаването на езици в 

Европа; 

11. приветства приноса на „Еразъм +“ за стимулирането на мобилността и културния 

обмен в целия ЕС и извън него; призовава за по-добро насърчаване и използване 
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на европейските механизми за мобилност и признаване на умения и 

квалификации с оглед улесняването на мобилността по отношение на ученето, 

обучението и трудовата заетост; отново потвърждава, че трябва да бъдат 

предложени повече възможности за мобилност на лицата в сферата на 

професионалното обучение, младите хора в неравностойно положение и лицата, 

подложени на различни и множествени форми на дискриминация; подчертава 

колко е важно да се улеснява мобилността на студенти и работници, като се 

поставя специален акцент върху насърчаването на изучаването на други 

европейски езици;  

12. приветства ръста в създаването на работни места в целия ЕС; отбелязва обаче, че 

съгласно данни на Евростат за 2017 г. нивата на младежката безработица остават 

много високи в някои страни — 16,5% в ЕС-28 и 18,6% в еврозоната; поради това 

припомня, че борбата срещу младежката безработица трябва да остане приоритет, 

тъй като трябва да се гарантират качеството и сигурността на създадените 

работни места и да се възпрепятстват несигурните форми на заетост, в 

съответствие с Програмата за достоен труд на МОТ; счита в това отношение, че за 

продължаващите неравенства по отношение на достъпа до образование трябва да 

бъдат намерени по-успешни решения и че постигането на по-високи равнища на 

основни умения трябва да бъде гарантирано, наред с другото, като възможност за 

приобщаването в пазара на труда на уязвимите групи и лицата в неравностойно 

положение, включително лицата с увреждания, хората с мигрантски произход и 

бежанците; подчертава несъответствието между търсенето и предлагането на 

умения, което би могло да доведе до поляризация на уменията на пазара на труда 

и отслабване на социалното сближаване; поради това призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат действия за насърчаване на взаимодействието 

между образователните институции, предприятията, сектора на научните 

изследвания и други съответни социални партньори; 

13. припомня, че творческите индустрии са сред най-предприемчивите сектори и че 

творческото образование развива преносими умения, като например творческо 

мислене, умения за решаване на проблеми, способност за работа в екип и 

находчивост; призовава изкуствата и творческото обучение да бъдат включени в 

образованието в областта на науката, технологиите, инженерството и 

математиката (НТИМ) образование, като се има предвид тясната връзка между 

творческото мислене и иновациите; припомня освен това потенциала на 

културния и творческия сектор за запазване и насърчаване на европейското 

културно и езиково многообразие и за икономическия растеж, иновациите и 

заетостта, особено за младежка заетост; подчертава, че по-нататъшното 

насърчаване на инвестициите в културния и творческия сектор може да допринесе 

значително за инвестициите, растежа, иновациите и заетостта; поради това 

призовава Комисията да вземе предвид възможностите, предлагани от целия 

културен и творчески сектор, включително по-специално неправителствените 

организации и малките сдружения, например в рамките на инициативата за 

младежка заетост;  

14. подчертава, че социалното предприемачество е разрастваща се сфера, която може 

да стимулира икономиката, като същевременно намали лишенията, социалното 

изключване и други обществени проблеми; счита следователно, че обучението по 
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предприемачество следва да включва социално измерение и да засяга теми като 

справедливата търговия, социалните предприятия и алтернативните бизнес 

модели, включително кооперациите, за да се постигне социална, приобщаваща и 

устойчива икономика; 

15. подчертава огромния потенциал на възобновяемите източници на енергия за 

иновациите и заетостта и търсенето на по-висока ресурсна и енергийна 

ефективност; призовава Комисията да включи специална стратегия в областта на 

енергетиката и околната среда в европейския семестър, която да обхваща също 

така образованието и заетостта;  

16. изразява съжаление, че неравенството между половете в областта на заетостта, 

включително дискриминационните политики при назначаване и освобождаване от 

работа,  разликите в заплащането, принудителната работа на непълно работно 

време, сексуалния тормоз, както и мерките за родителски отпуск, които не са 

достатъчни, за да гарантират истинско равновесие между професионалния и 

личния живот и за двамата родители, все още е съществено, въпреки 

значителното по обем законодателство и много по-доброто документиране на тези 

практики; поради това призовава за прилагане и бързо изпълнение на 

действащото законодателство в областта на равенството между половете и 

призовава държавите членки да продължат да насърчават предприемачеството 

сред жените и на политики, насочени към семейството; 

17. припомня нуждата да се насърчават момичетата и младите жени да завършат 

образование в областта на ИКТ и призовава държавите членки да насърчават 

момичетата и младите жени да изучават учебни предмети в областта на НТИМ, 

като се обхващат също така изкуствата и хуманитарните науки, както и да 

увеличат представителството на жените в областта на НТИМ; 

18. отново отправя своя призив за създаването на гаранция за децата, както и за това 

Комисията своевременно да приключи своята оценка чрез съответното 

подготвително действие (бюджетен ред 04 03 77 25); припомня, че в оценката 

трябва да се разгледа как да се постигнат социални инвестиции в образованието в 

ранна детска възраст, как да се гарантира изпълнението на препоръката за 

инвестициите в децата1 и как най-добре да се използват съществуващите 

инструменти и програми; настоява за правилното и бързо прилагане на 

гаранцията за младежта, включително чрез съответното предоставяне на 

финансиране въз основа на задълбочена оценка и когато е необходимо, 

значителни реформи и индивидуални корекции, така че тя да може да предоставя 

на младите хора предложения за качествена заетост и да гарантира устойчивата 

им интеграция на пазара на труда; настоява също така за по-добро наблюдение и 

комуникация във връзка с гаранцията, така че да се улесни развитието на 

младежки политики, които са в по-голяма степен основани на факти. 

19. припомня, че европейският семестър следва да е по-отворен, прозрачен и 

демократичен процес; призовава Комисията да въведе насоки за диалог между 

заинтересованите страни, за да се подобри качеството на участието на 

гражданското общество, като за тази цел се използват допълнителните 

                                                 
1 ОВ L 59, 2.3.2013 г., стр. 5. 
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инструменти, предоставяни от електронната демокрация; 

20. приветства включването на правата на хората с увреждания в предложението за 

нови насоки за политиките за заетост в държавите членки, приложени към 

годишния обзор на растежа за 2018 г.; въпреки това призовава тези разпоредби да 

включват конкретни мерки за постигане на заявените цели в съответствие със 

стандартите на ЕС и на задълженията на държавите членки в рамките на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). 
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