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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, 
относно необходимостта от подкрепа и насърчаване на пригодността за заетост на 
младите хора в Евро-средиземноморския регион1

1. Безработицата сред младите хора днес представлява повече от всякога голямо 
предизвикателство за всички държави около Средиземно море. В Европейския съюз 
20% от младите хора нямат работа, а процентът на младежката безработица в 
държавите по южните брегове на Средиземно море все още е три пъти по-висок от 
безработицата сред хората над 25 години. Нещо повече, един на всеки трима млади 
хора е класифициран като „работещ беден“.

2. Безработицата сред младите хора в този регион не остава без последици за 
стабилността на региона. Проблемите, свързани с пригодността за заетост на 
младите хора, са общи за всички държави и изискват съвместни решения, 
формулирани в рамките на ефективно регионално сътрудничество.

3. Прегледът на европейската политика за съседство (ЕПС) през ноември 2015 г. 
постави целта за „растеж и работни места“ като своя първа цел и подчерта 
необходимостта да се обърне специално внимание на младите хора, и по-специално 
на младите жени. Гарантирането, че младите хора имат работа, е средство за 
стабилизиране и възстановяване на икономиката.

4. Комисията се призовава да спази финансовите и техническите ангажименти, които 
пое в рамките на ЕПС и на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), и да 
предложи финансиране на подходящо равнище за съществуващите и потенциалните 
проекти, които повишават пригодността за заетост на младите хора в Евро-
средиземноморския регион.

5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


