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ПРЕДГОВОР
Особено уязвимото положение на младите хора на пазара на труда отдавна е повод за
загриженост, както на европейско, така и на национално равнище. Традиционно безработицата
сред младите хора е много по-висока отколкото сред останалото население. Още през 2008 г.,
преди финансовата криза, около 16 % от младите хора на възраст между 15 и 24 години в ЕС
бяха безработни, което беше приблизително два пъти повече от процента за населението като
цяло. Младежите бяха засегнати особено тежко от кризата: през 2013 г. в ЕС-28 процентът на
безработицата сред младите хора достигна 23,5 %, като в сравнение общото равнище на
безработица в ЕС беше 10,8 %. Около 7,5 милиона млади европейци на възраст между 15 и
24 години не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET).
ЕИСК нееднократно е заклеймявал тези равнища на младежката безработица и призовавал
всички заинтересовани страни за спешни, ефективни и категорични мерки, чрез които да се
излезе от омагьосания кръг, който застрашава с провал бъдещето на цяло едно поколение.
Комитетът призова за подходящи инвестиции в младите хора, ползите от които ще се проявят в
дългосрочен план.
Ясно е, че перспективите за увеличаване на заетостта зависят до голяма степен от способността
на ЕС да генерира икономически растеж с помощта на подходящи макроикономически,
индустриални и иновационни политики.
За справяне с кризата в заетостта на младите хора бяха подети няколко инициативи на
равнището на ЕС, като например Пакет за младежка заетост, Гаранция за младежта,
Европейски алианс за професионална подготовка, Рамка за качество на стажовете и реформа
на мрежата за търсене на работа EURES.
В този контекст Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ) на Европейския икономически и
социален комитет проведе настоящото проучване на прилагането на политиките на ЕС за
младежка заетост в шест държави членки: Гърция, Хърватия, Италия, Австрия, Словакия и
Финландия, от гледна точка на гражданското общество. В проучването участваха
многобройни представители на социалните партньори, младежки организации и публични
органи и ние горещо им благодари за тяхната ангажираност и сътрудничество.

Christa Schweng
председател на Обсерваторията на пазара на
труда и докладчик по проучването
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МЕТОДОЛОГИЯ
Целта на проучването е да хвърли светлина върху мненията на социалните партньори и на
организираното гражданско общество относно:





политиките, които се осъществяват на национално равнище в помощ на младите
хора да си намерят работа, включително тяхното изпълнение и действителното им
въздействие;
добрите практики или трудностите, пред които са изправени държавите членки;
тяхното участие в политиките за младежка заетост и текущите реформи.

Това проучване предоставя на националните заинтересовани страни възможност да представят
своите коментари и препоръки за политиките за младежка заетост, като позволява взаимно
опознаване и по-добро разбиране на функционирането на националните системи.
Шестте държави членки бяха избрани с оглед на специфичното им положение в областта на
политиката за младежта, като се взеха предвид процентите на безработицата и на NEET
(хора, които не са ангажирани в никаква форма на заетост, образование или обучение), но и
други специфични предизвикателства (например дългосрочната безработица, приобщаването
на ромите); изборът беше направен и въз основа на наличната информация и на обсъжданията
с представители на ЕИСК, Комисията, както и постоянните представителства към ЕС.
Равнище на безработица 15-24 години, 2013 г. (Източник: Евростат)
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2013 г.

Държави
членки

Равнище на
безработица
15-24 години

Равнище на
безработица
25-74 години

Лица, които не
участват в никаква
форма на заетост,
образование или
обучение (NEET) –
15-24 години

ЕС (28 държави
членки)

23.5 %

9.5 %

13 %

Гърция

58.3 %

25.4 %

20.6 %

Хърватия

49.7 %

14.1 %

18.6 %

Италия

40.0 %

10.3 %

22.2 %

Австрия

9.2 %

4.3 %

7.1 %

Словакия

33.7 %

12.5 %

13.7 %

Финландия

19.9 %

6.5 %

9.3 %

Източник: Евростат

Проучването беше извършено посредством


анкета, която беше изпратена на основните социални партньори и младежки
организации от шестте избрани държави (вж. допълнението). В него имаше
въпроси, свързани с чиракуването, стажовете, прилагането на гаранцията за
младежта, мобилността, предприемаческия дух и други фактори, като например
трудовото право, социалното осигуряване и в по-общ план мерките, които помагат
на младите хора да не изгубят кураж и стимул.
Процентът на отговорилите е различен в отделните държави: от Австрия и Италия
на анкетата отговориха и синдикални, и работодателски организации. От Хърватия
се получиха отговори от двете страни в промишлеността и от младежката мрежа. От
Словакия отговориха и синдикатите, и организации на работодателите, плюс
Институтът за заетост. От Финландия отговориха профсъюзи и младежката
организация; и накрая, от страна на Гърция се получиха отговори от една
организация на работодателите и от Националния младежки съвет,
като Министерството на труда и социалните въпроси и организацията за заетост на
работната сила (публична служба по заетостта) предложиха да участват в
проучването;
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интервюта на място с представители на основните централни синдикални и
работодателски организации, младежки организации и публични органи — по
време на проучвателните посещения, проведени от екипи от трима членове на ОПТ,
подпомагани от по един администратор от секретариата (вж. таблицата по-долу);



теоретични изследвания – събиране на съответни документи от европейските
институции, мозъчни тръстове, министерства и постоянните представителства към
ЕС на избраните държави членки, националните ИСС, социалните партньори,
гражданското общество и т.н.;



публично изслушване, организирано от ОПТ на 1 април 2014 г. в Брюксел, с
участието на членове на Европейския парламент, представители на Европейската
комисия, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,
социалните партньори на равнището на ЕС, младежките организации на равнището
на ЕС и на национално равнище.

N.B.: Препратките към дадена държава в разделите по-долу трябва да се разбират като
позиция на съответните заинтересовани страни на национално равнище, а не на самото
правителство.
Държава членка и
дата на
посещението

Членове от I група
(„Работодатели“)

Членове от ІI група
(„Работници“)

Членове от ІIІ група
(„Различни
интереси“)

ФИНЛАНДИЯ
16-17.1.2014 г.

Vladimíra Drbalová

Oliver Röpke

Meelis Joost

СЛОВАКИЯ
10-11.2.2014 г.

Christa Schweng

Xavier Verboven

Viliam Páleník

ХЪРВАТИЯ
17-18.2.2014 г.

Vladimíra Drbalová

Xavier Verboven

Meelis Joost

ГЪРЦИЯ
4-5.3.2014 г.

Irini Ivoni Pari

Daniela Rondinelli

Mette Kindberg

АВСТРИЯ
14.3.2014 г.

Christa Schweng

Xavier Verboven

Kinga Joó

ИТАЛИЯ
17.3.2014 г.

Christian Ardhe

Oliver Röpke

Kinga Joó

С получер са дадени имената на докладчиците за всяко от посещенията на място

5

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
1.

Необходим е индивидуален подход за намаляване на нивата на младежката
безработица.

2.

Установяването на тясна връзка между образованието и нуждите на пазара на труда
подпомага пригодността за заетост и приспособимостта.

3.

Ако бъде прилагана правилно, гаранцията за младежта може да даде импулс за
структурни реформи.

4.

Трябва да бъде подобрена информираността за трансграничната мобилност и
портала EURES.

5.

Необходимо е да се засили и подкрепи ролята на публичните служби по заетостта в
усилията за осигуряване на работни места за хората.

6.

Мненията за влиянието, което регулирането на пазара на труда оказва върху
създаването на работни места, варират значително.

7.

Трябва да се насърчава създаването на нови предприятия и образованието в областта
на предприемачеството.

8.

Постоянното наблюдение и оценяване подпомага ефективните политики за
младежта.

9.

Основно заключение: социалните партньори и гражданското общество са се
ангажирали да участват активно във всички етапи на процеса на формулиране на
политика в областта на младежката заетост, което може да спомогне да се осигури
приемът и безпроблемното провеждане на реформите.
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1.

Необходим е индивидуален подход за намаляване на
нивата на младежката безработица

Някои смятат, че безработният млад човек в Гърция е в същото положение като безработния в
Германия и следователно се нуждае от едни и същи решения. Нашите мисии обаче показаха
ясно, че това не е така: трябва да вземат предвид специфичните обстоятелства в живота на
даден млад човек (дали е високо- или нискоквалифициран, дългосрочно или само временно
безработен, мобилен или не), както и образователната система, ресурсите, които се инвестират
в публичните служби по заетостта и, в по-общ план, икономическите политики, които се
прилагат във въпросната страна.
Всички заинтересовани страни, с които се срещнахме и които отговориха на нашите
въпросници, заявиха ясно, че няма универсално решение за намаляване на нивата на
младежката безработица.
В някои държави членки европейската гаранция за младежта – която предвижда на младите
хора да се предлага работа или обучение в рамките на четири месеца – прехвърли акцента от
хората, които най-много се нуждаят от подкрепа (а именно дългосрочно безработните) към
тези, които по-лесно биха могли да си намерят (нова) работа, предотвратявайки риска да
станат дългосрочно безработни. В подобен период на ограничени ресурси такъв подход би
могъл да се постави под въпрос.
Гаранцията за младежта предоставя възможност на държавите членки да извършат структурни
реформи. Нейното прилагане е жизненоважно, ако държавите членки искат да осигурят добри
перспективи за бъдещето на по-младите поколения.

2.

Установяването на тясна връзка между образованието и
нуждите на пазара на труда подпомага пригодността за
заетост и приспособимостта

Успешните образователни системи (от гледна точка на перспективите за бъдеща заетост)
осигуряват тясна връзка между образованието/обучението и пазара на труда.
Такъв е случаят с Финландия, където голям процент от следващите висше образование
започват да работят и да натрупват практически опит още докато учат. Над 60% от
чиракуванията представляват специализирана форма на обучение и включват професионално
обучение в рамките на службата/допълнително обучение за възрастни. По-малко от 20% от
чиракуващите са под 25-годишна възраст.
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Подобна, но не идентична е ситуацията в Австрия, където около 40% от 15-годишните
чиракуват в предприятие 4 дена в седмицата, натрупвайки практически опит, и 1 ден са на
училище.
През 1995 г. Хърватия отново въведе комбинираната система на обучение; след редица
промени тя се превърна в чисто училищна система с по-малко практическо професионално
обучение и по-голям акцент върху общообразователния елемент. Близо 30% от учениците
преминават през професионално обучение под формата на чиракуване. В резултат на всичко
това заинтересованите страни считат, че характерът на професионалните училища губи
връзката си с реалната практика и че намалява броят на предприятията, които имат желание да
инвестират време, пари и енергия в комбинираното обучение.
За сметка на това в Гърция образователната система не отчита нуждите на пазара на труда,
а чиракуването не е широко използвана практика. В Гърция на участието на работодателите в
образователната система се гледа с недоверие, тъй като няма традиция те да бъдат част от
процеса на обучение.
Образователната система в Словакия произвежда висок процент завършили висше
образование, главно в областта на обществените науки. При завършване на образованието си
младите хора навлизат на пазара на труда без никакъв практически опит и с квалификация,
която не отговаря на неговите нужди. Намалява броят на училищата, които предлагат
професионално обучение под формата на чиракуване. Тъй като работодателите търсят млади
хора с опит и умения, каквито вече няма, беше стартиран проект, който има за цел да повиши
интереса на учениците от началните училища към професионалните учебни заведения.
Качеството на чиракуването зависи от конкретното училище: ако то работи в тясно
сътрудничество с работодателите, учениците имат по-голям шанс да постигнат успех на пазара
на труда. Учебните програми зависят от съответното училище и професия, но не са
задължителни за другите училища.
В Италия всички заинтересовани страни са на мнение, че образователният сектор и пазарът на
труда са два отделни свята. Предвид факта, че използването на професионално обучение под
формата на чиракуване е намаляло с 40% през второто тримесечие на 2013 г., вече са в ход
реформи за хармонизиране на разликите в стандартите на обучение и за намаляване на
бюрокрацията.
2.1

Важната роля на професионалното ориентиране и консултиране

Изборът на професия е жизненоважно решение. Насочването на младите хора през този
период чрез представяне на широк спектър от обучения и кариери им позволява да направят
информиран избор. С изключение на Финландия и Австрия, където професионалното
ориентиране е част от училищната система, всички останали заинтересовани страни се
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оплакаха, че такива консултантски услуги изобщо не се предлагат или пък са с ниско качество.
Според мнозина прилагането на гаранцията за младежта е начин да се подобрят тези услуги.
2.2

Система на чиракуване

Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ) използва определението на Комисията за
чиракуването като форма на „първоначално професионално образование и обучение (ПОО),
което обединява и съвместява обучение в предприятие (периоди на натрупване на
практически трудов опит) с училищно образование (периоди на теоретично/практическо
образование в училище или център за обучение) и чието успешно завършване води до
придобиването на призната на национално равнище диплома за първоначално ПОО“1.
Това определение не се позовава изрично на наличието на преки договорни отношения между
работодателя и чиракуващия.
Комбинираната система за професионално обучение е позната на всички заинтересовани
страни във всички посетени страни. Тя съществува под различни форми, поради което и
оценките на заинтересованите страни се различават, варирайки от „свръхрегулирана“ (Италия)
до „наскоро и несистематично въведена, без ясна правна рамка“ (Гърция). За сметка на това
всички заинтересовани страни са съгласни, че инструментът сам по себе си е полезно средство
за борба с младежката безработица и разминаванията с нуждите на пазара на труда и трябва
да бъде доразвит в тясно сътрудничество със социалните партньори. Трябва да се гарантира
редовно актуализиране на учебните програми, за да се осигури осъвременено обучение,
което да даде възможност на учениците да са в крак с развитието на технологиите.
Беше направена оценката, че договорният статут и задълженията на двете страни не винаги са
ясни (напр. в Хърватия, Словакия). Заинтересованите страни поискаха прозрачна правна рамка
и по-малко административни тежести, особено за МСП.
2.2.1

Учебно съдържание

Качеството на учебното съдържание в дадена държава в много случаи не е хармонизирано и
предизвиква загриженост.
Работодателите в Словакия отбелязаха, че професионалните организации би трябвало да
участват не само при определянето на изискванията за изпитите при завършване на
обучението, но и при изготвянето и, при необходимост, актуализирането на учебните програми
за всяка отделна професия.

1

Европейска комисия, „Предлагането на места за практическо обучение в държавите –членки на ЕС“, януари 2012 г.
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При неотдавнашните реформи в Хърватия беше намален броят на часовете по практическо
обучение, а учителите бяха натоварени с отговорността да изготвят съдържанието на учебната
програма, включително за практическото обучение; според Търговско-занаятчийската камара
това не осигурява адекватна подготовка на учениците за навлизане на пазара на труда.
Хърватската младежка мрежа е обезпокоена от факта, че работодателите не спазват своите
законови задължения.
Учебното съдържание на схемите за професионално обучение чрез чиракуване в Австрия е
силно повлияно от социалните партньори, които – заедно с ресорните министерства – участват
в разработването на изискванията за обучението, въвеждат нови професии и номинират
членовете на изпитните комисии. Така се гарантира съвместна отговорност на социалните
партньори.
В Италия всички заинтересовани страни изразиха мнението, че учебното съдържание трябва да
бъде съобразено с нуждите на пазара на труда. Типът чиракуване, който включва редуване на
училище и работа, трябва да бъде по-широко разпространен. Работодателите се оплакаха от
свръхрегулиране и липса на стимули, а профсъюзите изразиха желание да бъдат наложени
повече задължения по отношение на стабилизирането. Почти всички заинтересовани страни
изтъкнаха разпокъсания начин, по който италианското законодателство регулира
чиракуването, създавайки административни тежести за предприятията.
Заинтересованите страни във Финландия оценяват високото качество на чиракуването, което
се следи редовно.
В Гърция публичната служба по заетостта се опитва да намери места за чиракуване на младите
хора; това е трудна задача, тъй като много от предприятията, предлагащи стажове, са МСП и
като такива бяха особено силно засегнати от икономическата криза. В момента се извършва
реформа за подобряване на предлагането на такива възможности, на стимулите за
работодателите (финансиране), на съдържанието на учебните програми, както и за укрепване
на връзките със социалните партньори, местните работодатели и търговските камари.
Националната конфедерация на гръцките търговци понастоящем участва в редица пилотни
проекти в тази област.
2.2.2

Признаване

Изпитите при завършване на чиракуването са признати в Словакия, но, както отбеляза един от
представителите на работодателите, „това не гарантира задължително качество, тъй като то до
голяма степен зависи от отделното училище“.
В Хърватия се извършва външно оценяване на придобитите умения. До неотдавна за това
отговаряха комисии, назначени от Търговско-занаятчийската камара. Сега това е от
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компетентността на организациите, отговарящи за образованието, които нямат опит в
организирането на изпити при завършване на чиракуването. Това безпокойство се споделя и от
Хърватската младежка мрежа. Камарата също така призова чиракуването да бъде признато за
трудов стаж, което би улеснило навлизането на чиракуващите на пазара на труда.
Чиракуващите в Австрия завършват с признат зрелостен изпит, който им дава възможност да
упражняват професия и да продължат образованието си с по-висока образователна степен.
Заинтересованите страни в Италия изразиха мнението, че сертифицирането на
професионалното обучение чрез чиракуване и признаването на квалификациите е полезно,
ако се извършва от трета (регионална) страна, тъй като това би могло да повиши пригодността
за заетост.
2.2.3

Привлекателност

Повечето заинтересовани страни констатираха тенденция в полза на висшето образование,
която намалява броя на младите хора, интересуващи се от комбинираните системи на
обучение. Повишаването на привлекателността на чиракуването е важен въпрос в Гърция,
Австрия, Хърватия и Италия.
2.2.4

Стимули

Във Финландия и Австрия вече има добре утвърдени стимули, които се предоставят на
работодателите, за да предлагат професионално обучение под формата на чиракуване.
В Гърция неотдавна бяха въведени редица подобни стимули, които обаче, според
Националната конфедерация на гръцките търговци, трябва да бъдат засилени.
В Хърватия съществуват известен брой стимули, но заинтересованите страни споделят
мнението, че тяхното прилагане е твърде натоварващо. Всички заинтересовани страни в
Словакия изразиха мнението, че трябва да се предвидят икономически стимули; в Италия,
от друга страна, мненията на заинтересованите страни за това доколко тези стимули са
препоръчителни се различават значително.
2.2.5

Европейски алианс за професионална подготовка2

Един хърватски профсъюз и Хърватската младежка мрежа допринасят за работата на Алианса,
но в него не участват нито организацията на хърватските работодатели, нито Търговско-

2

Европейският
алианс
policy/alliance_en.htm.

за

професионална

подготовка:

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-
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занаятчийската камара, която изтъкна, че неотдавнашните реформи на системата за
чиракуване не са в съответствие с усилията на ЕС в тази област.
Респондентите в Словакия не участват в работата на Алианса, докато в Италия почти всички
заинтересовани страни участват в усилията за повишаване на информираността относно
Европейския алианс.
Австрийската федерална стопанска камара участва активно и подписа ангажимент за
изпълнение на два пилотни проекта за въвеждане на комбинирано професионално обучение в
Словакия и Румъния. Австрийската федерална камара на труда участва косвено,
като допринася за гаранцията за обучение.
2.2.6

Водещи принципи за схемите за професионално обучение чрез чиракуване (октомври
2013 г.)3

Хърватските профсъюзи и Младежката мрежа не оспориха съдържанието на водещите
принципи, но констатираха, че липсва връзка с индустриалната стратегия, както и че не се
определя ясно ролята на ключовите заинтересовани страни.
Заинтересованите страни в Словакия не бяха запознати с тези принципи.
Заинтересованите страни в Италия като цяло подкрепиха водещите принципи, но изтъкнаха
трудния икономически климат, неясната и разпокъсана правна рамка и необходимостта от
опростяване.
Според представителите на работниците в Австрия силните страни са законовата гаранция за
професионалното обучение чрез чиракуване и участието на социалните партньори.
Австрийската федерална стопанска камара отбеляза, че сътрудничеството между социалните
партньори и с министерството в процеса на прилагане е от първостепенно значение; тя самата
отговаря за администрирането на професионалното обучение чрез чиракуване.
2.3

Система на стажовете

Тъй като стажовете могат да осигурят важна връзка между теоретичното образование и
прилагането на придобитите знания на практика, ОПТ се допита до заинтересованите страни
относно наличието на и стимулите за т.нар. „стажове на свободния пазар“ („стажове,
договорени между стажант и предлагаща стажа структура (предприятие, организация с
нестопанска цел или правителството) без участието на трета страна, които обикновено се
3

12

Декларация на Съвета от 18 октомври 2013 г. относно Европейския алианс за професионална подготовка (док. 14986/13).

провеждат след завършване на образователна степен и/или като част от процеса на търсене на
работа... [но без] стажовете, които са част от академични и/или професионални учебни
програми, нито тези, които представляват част от задължително професионално обучение
(напр. в областта на медицината, архитектурата и др.)“ и потърси тяхното мнение относно
рамката за качество на стажовете.
Определенията и възприемането на стажовете варират значително:
В Хърватия, например, няма никакви стажове на свободния пазар, но има стажове,
които представляват активни мерки на пазара на труда. Тяхната наличност обаче зависи от
капацитета на публичните служби по заетостта и от броя на отговарящите на критериите
фирми. Тази мярка на пазара на труда може да бъде използвана само в предприятия, в които
през последните шест месеца не е бил прекратяван трудов договор, независимо от причината
за това прекратяване. На практика това изискване отнема всякаква възможност
работодателите, които са били принудени да се приспособят към променената икономическа
обстановка, да предлагат стажове. Този въпрос предизвиква сериозно безпокойство и у
Хърватската младежка мрежа, която настоява да бъдат премахнати пречките, които не
позволяват на частния сектор да използва стажове, да увеличава заплащането и да се фокусира
в по-голяма степен върху резултатите от образованието. Хърватските социални партньори също
призоваха да се въведе система на настойничество за чиракуващи и стажанти и да се
възстановяват разходите на менторите, за да могат да се създадат стимули.
В Италия заинтересованите страни признават значението на стажовете и споделят мнението,
че правилата за стажовете трябва да бъдат опростени. Италианските профсъюзи не виждат
големи предимства от завършването на стаж, тъй като по-малко от 10% от стажовете
преминават в постоянни трудови отношения. Работодателските организации считат,
че италианското законодателство не спомага за увеличаването на недостатъчния брой места за
провеждане на стажове. Настоящите реформи се посрещат с големи очаквания.
Профсъюзите във Финландия се обявяват в подкрепа на платените стажове и стажовете,
които са част от учебната програма във висшето образование, тъй като повечето финландци
започват да работят още докато следват.
Работодателите в Словакия отбелязват, че като цяло стажове се предлагат или в чужбина, или в
международни институции, и се организират от трета страна. Платени стажове се предлагат
само в големите компании и институции.
В Гърция има ограничено предлагане на стажове, които са задължителни за някои
университетски факултети (финансирани от ЕС стажове). Гръцката младежка организация
отбелязва, че частният сектор използва неплатени стажове, за да изпробва младите хора,
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преди да ги наеме на работа. Младежката организация издава седмичен бюлетин с
информация за свободните места, тъй като счита, че качеството на стажовете е връзката между
нуждите на пазара и образованието. Тя предлага да бъдат въведени данъчни облекчения за
компаниите, които да ги стимулират да предлагат повече стажантски места.
В Австрия Федералната камара на труда е на мнението, че стажове трябва да се предлагат само
като част от учебната програма и в рамките на публичната служба по заетостта, където се
прилагат подробни условия. Според Федералната стопанска камара от ключово значение е
административните задължения да бъдат сведени до минимум, тъй като анкета сред
инструкторите на публичната служба по заетостта е потвърдила, че предоставянето на стажове
наистина създава допълнителна работа за предприятията. Тъй като стажовете не са уредени от
австрийското законодателство, въпросът дали стажът се разглежда като трудово
правоотношение се решава за всеки отделен случай. Стажът не задължава стажанта да полага
труд, нито предприятието – да му плаща възнаграждение. Ако обаче на стажанта се плаща
доброволно, социалноосигурителната схема отчита съществуването на пълноценно трудово
правоотношение, с всички съответни последици.
2.3.1

Рамка за качество на стажовете4

Мненията на заинтересованите страни относно рамката за качество се различават значително.
Профсъюзите във Финландия и Словакия я подкрепят напълно, докато тези в Италия и Австрия
считат, че нейното съдържание не отива достатъчно далече и трябва да включва и изискване
стажовете да бъдат част от учебните програми.
Хърватските профсъюзи призовават за единна рамка в ЕС и въвеждане на задължение за
изплащане на възнаграждение. Работодателите също изпитват смесени чувства към рамката за
качество: в Хърватия я считат за важна инициатива; някои италиански сдружения и
австрийските работодатели обаче са по-критични и се опасяват от възможен ефект на
изместване, като предупреждават, че твърде много бюрокрация може да доведе до по-малко
предлагане на стажове.
Гръцката младежка организация приветства рамката и призовава изплащането на
възнаграждения да стане задължително за стажовете.

4

14

Препоръка на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете, ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1 - 4;
становище на ЕИСК относно „Рамка за качество на стажовете“, CESE 8054/2013, все още непубликувано в ОВ, докладчик
г-жа Indrė Vareikytė.

3.

Ако бъде прилагана правилно, гаранцията за младежта
може да даде импулс за структурни реформи

Що се отнася до гаранцията за младежта5, на заинтересованите страни бяха поставени редица
въпроси относно нейната добавена стойност, характеристики и прилагане, приоритети,
предоставената информация, ролята на социалните партньори и ролята на собствената им
организация, както и възможностите за взаимодействие.
3.1

Добавена стойност

Добавената стойност се изтъква от всички заинтересовани страни с изключение на Австрия,
където вече съществува гаранция за младежта и на плана за изпълнение се гледа по-скоро като
на опис на съществуващите мерки.
Във Финландия гаранцията помогна на различните служби и публични органи да работят
заедно в рамките на една структурирана система. На младите хора вече се предлагат нови
услуги. Лицата, отговарящи за вземането на решения, са демонстрирали по-голям интерес към
NEET и са били отпуснати повече средства.
В Италия, Гърция и Словакия заинтересованите страни изтъкват възможното структурно
въздействие, което би могла да окаже гаранцията за младежта, ако бъде подходящо
приложена.
3.2

Приоритети

По отношение на приоритетите всички заинтересовани страни в Словакия осъждат липсата на
структурни реформи за подобряване на образователната система, които са жизненоважни за
подготовката на младите хора за пазара на труда. Изказани бяха различни мнения относно
приоритизирането на групите: работодателите призовават да се постави акцент върху
дългосрочно безработните, докато профсъюзите искат да се обърне специално внимание на
наскоро дипломиралите се.
В Италия профсъюзите и някои работодатели биха искали да се даде приоритет на NEET и на
младите хора, които са в най-уязвимо положение, докато една от работодателските
организации би предпочела да се даде приоритет на наскоро дипломиралите се. Всички те

5

Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта, ОВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1-6;
становище на ЕИСК относно „Гаранция за младежта“, CESE 3206/2013, ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 101, докладчик
г-н Mário Soares.
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подчертават необходимостта от съсредоточаване на вниманието върху младите хора от Южна
Италия и почти всички подкрепят идеята за повишаване на възрастовата граница на 29 години.
Във Финландия гаранцията за младежта обхваща младите хора под 25 години и наскоро
дипломиралите се под 30 години. Финландските профсъюзи и младежката организация са за
това да се даде приоритет на най-уязвимите. Те подчертават добавената стойност на
превантивните мерки.
Австрийските заинтересовани страни посочват, че гаранцията за младежта обхваща всички
групи, и приветстват ранната намеса. Според австрийските работодатели гаранцията за
младежта е възможност да се анализира функционирането на системата за чиракуване и в
частност интегрирането на чиракуващите на надфирмено равнище в редовните договори за
чиракуване.
Според гръцкото министерство целевата група трябва да бъдат младите хора от регионите с
най-висок процент на безработицата и хората от домакинства с много ниски доходи. Гръцката
младежка организация подчертава, че възрастовата граница трябва да бъде 30 години и че
социалните партньори трябва да участват в плана за изпълнение.
3.3

Ролята на социалните партньори и гражданското общество

Въпреки че всички участници, отговорили на въпросниците, споделят мнението, че е
жизненоважно социалните партньори и младежките организации да участват в изготвянето,
прилагането и наблюдението на гаранцията за младежта, реалността показва една съвсем
различна картина:
Във Финландия, Австрия и Хърватия заинтересованите страни участват във всички етапи на
гаранцията за младежта. В Италия само един профсъюз е участвал в етапа на изготвяне,
макар че всички профсъюзи и работодателски организации са били призовани, поели са
ангажимент и проявяват готовност да дадат своя принос на етап прилагане, било то като
предприемат мерки за повишаване на осведомеността, било то като предложат възможности
за навлизане в трудовия живот.
В Словакия повечето социални партньори са били консултирани по време на законодателния
процес за прилагане на изготвения от правителството план за гаранция за младежта.
Гръцките социални партньори и Гръцкият национален младежки съвет подчертаха, че с тях не
са били проведени реални консултации относно плана за изпълнение. Все пак
Координационният комитет по изпълнението на инициативата за младежка заетост би могъл
да покани на своите заседания социалните партньори, представители на гражданското
общество и експерти в областта на младежката заетост.
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3.4

Взаимодействия

На въпроса дали гаранцията за младежта дава възможност за насърчаване на
взаимодействията между заинтересованите страни, като службите по заетостта,
образователните, социалните и здравните служби, социалните партньори и организациите на
гражданското общество, почти всички заинтересовани страни отговарят положително и
подчертават необходимостта от засилено сътрудничество като важно условие за успех.
Като пример за подобни взаимодействия са посочени образователните системи,
които отговарят на нуждите на пазара на труда.

4.

Трябва да бъде подобрена информираността
трансграничната мобилност и портала EURES

за

6

В най-новата държава – членка на ЕС, Хърватия, информацията за EURES не е широко
разпространена, главно поради липса на публикации на хърватски език. Профсъюзите
подчертават необходимостта от предоставяне на информация по социалноосигурителни
въпроси за мобилните работници. В някои държави все още се прилагат ограничения на
свободното движение на работници, което прави ситуацията още по-трудна.
Гръцката младежка организация отбелязва, че програмата „Еразъм“ е добре позната,
но заради кризата за гръцките семейства е все по-трудно да си позволят да издържат студент,
учещ в чужбина по линия на „Еразъм“.
В Италия всички заинтересовани страни споделят мнението, че натрупването на трудов стаж в
чужбина безспорно е предимство за младите, тепърва навлизащи на пазара на труда хора.
EURES е добре известна, но слабо използвана в Италия. Един от профсъюзите изтъква,
че сътрудничеството между бюрата на EURES в пограничните региони с местните профсъюзи е
пример за добра практика за подпомагане на мобилните работници.
Във Финландия информираността по въпросите на мобилността и EURES като цяло се оценява
положително, но би могла да се подобри още.
В Словакия мненията се различават: един от профсъюзите посочва, че мобилността не е много
популярна, докато една от работодателските организации отчита висока степен на
информираност относно мобилността на работниците в пограничните региони. Те отбелязват

6

Eures, Европейската мрежа за работни места, https://ec.europa.eu/eures/page/index, становище на ЕИСК относно „EURES“,
CESE 518/2014, все още непубликувано в ОВ, докладчик г-жа Vladimíra Drbalová, съдокладчик г-н Luis Miguel Pariza
Castaños.
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съществуващите трансгранични партньорства с Унгария, в които участват социалните
партньори. Изказани бяха и опасения във връзка с изтичането на мозъци.
В Австрия EURES се използва, но хората все още са слабо запознати с наличната информация
както относно платформата, така и относно наличната допълнителна помощ. EURES не се
използва пълноценно, тъй като само няколко държави членки публикуват всички свободни
места на платформата EURES. Съществува езиков проблем, тъй като длъжностните
характеристики и автобиографиите трябва да са достъпни на всички езици. Реформата на
EURES като цяло се приветства от работодателите, които подчертават добавената стойност на
автоматичното свързване между търсенето и предлагането. Федералната камара на труда
подчертава необходимостта от повече информация относно международната мобилност,
но критикува проекта за реформа на EURES, особено по отношение на участието на частните
агенции за временна заетост, и изразява безпокойство относно защитата на данните на
работещите.

5.

Необходимо е да се засили и подкрепи ролята на
публичните служби по заетостта в усилията за осигуряване
на работни места за хората

По време на проучвателните пътувания бяха изразени редица опасения във връзка с
публичните служби по заетостта: те бяха свързани главно с липсата на доверие сред
ползвателите (Италия, Словакия), недостатъчните финансови и човешки ресурси, които не
позволяват да се предприемат ефективни мерки по отношение на безработните, и фактът,
че службите се задоволяват с това просто да „администрират“ безработните вместо да ги
активизират. Тези въпроси очевидно не са толкова важни във Финландия и Австрия,
където публичните служби по заетостта изпълняват функциите активизиране и управление на
усилията за намиране на работа.

6.

Мненията за влиянието, което регулирането на пазара на
труда оказва върху създаването на работни места, варират
значително

Не е изненадващ фактът, че мненията относно влиянието, което регулирането на пазара на
труда оказва върху готовността на предприятията да наемат млади хора, се различават
значително.
Италианските профсъюзи отбелязват, че защитата на работниците е намаляла значително,
но изразяват съмнение, че трудовото законодателство оказва някакво въздействие върху
заетостта на младите хора. Работодателските организации изтъкват неотдавнашните реформи
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в трудовото право, които имаха за цел да придадат по-гъвкав характер на пазара на труда,
но посочват, че предприятията все още не проявяват готовност да наемат хора на постоянни
места, тъй като трудовото законодателство все още не отговаря на нуждите на италианските
предприятия. Различни мнения се изказват и по отношение на мерките за стимулиране на
навлизането на младите хора на пазара на труда: някои профсъюзи описват социалната
система като добре функционираща като цяло, но с пропуски в обхвата и непредоставяща
стимули за младите хора. Работодателските организации изтъкват недостатъчно развитите
мерки за постигане на баланс между работата и личния живот и същевременно
предупреждават, че тези мерки не трябва да налагат допълнителни тежести върху МСП.
В рамките на Италианската банкова асоциация бяха създадени революционни системи за
социална сигурност и предоставяне на грижи за хората. Изтъква се обаче и негативният начин,
по който по-високите обезщетения за безработица влияят на готовността да се приеме дадено
работно място.
Един профсъюз в Хърватия е на мнението, че трудовото законодателство не предвижда
достатъчно мерки за предотвратяване на злоупотребите със срочни договори и че
правоприлагащият орган не е добре подготвен да поеме отговорностите си в тази област.
Според друг профсъюз планираната реформа осигурява по-благоприятни условия за
работодателите отколкото за работниците. Работодателските организации се оплакват,
че предвидените в трудовото законодателство правила за съкращенията са сложни и
натоварващи, особено за МСП. Младежката организация счита, че сегашният кодекс на труда е
неутрален по отношение на заетостта на младите хора и че увеличаването на броя на срочните
договори, предлагани на млади хора, е резултат от структурните тенденции на пазара на труда.
Тя оценява скептично планираната реформа, която насърчава използването на работници,
наети чрез агенции за временна заетост за срок до три години.
В отговор на въпрос за съществуващите стимули за навлизане на младите хора на пазара на
труда, Конфедерацията на хърватските профсъюзи отбелязва, че действащите към момента
политики за пазара на труда и недостатъчният брой трудови инспектори са фактори, които не
работят в подкрепа на навлизането на младите хора на пазара на труда. Хърватските
работодатели посочват, че стимули има, но заради икономическата ситуация не се предлагат
работни места – констатация, която се споделя и от младежката организация.
Профсъюзите в Словакия считат, че ролята на трудовото законодателство е относително
неутрална, докато работодателите са на мнението, че то възпрепятства гъвкавостта при
безсрочните договори. Институтът по сигурността подчертава, че срочните договори не
предоставят на страните стандартните права и задължения. По въпроса за стимулите, които се
предоставят на младите хора, всички заинтересовани страни заявяват единодушно,
че възнагражденията са доста ниски, което е възпиращ фактор. Работодателската организация
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отбелязва, че пътуването до и от работното място е доста скъпо, поради което се явява като
възпиращ фактор за сключването на трудово правоотношение.
Австрийската федерална стопанска камара е на мнението, че трудовото законодателство
позволява динамичен пазар на труда, който предоставя благоприятни условия за младите,
тепърва навлизащи хора. През 2012 г. едва около 10% от активното население са били наети на
срочен договор.
Според представители на австрийските работници стажовете могат да протичат под формата
на безсрочни договори, но и под други форми. И двете организации споделят мнението,
че стимули за младите хора съществуват, от една страна благодарение на мерките за
активизиране, а от друга – поради факта, че е по-социално приемливо да работиш вместо да си
безработен.
Според гръцката младежка организация трудовото законодателство благоприятства
безсрочните договори, но след намесата на Тройката трудовите правоотношения се променят
непрекъснато. Стимули за навлизането на младите хора на пазара на труда не съществуват.

7.

Трябва да се насърчава създаването на нови предприятия
и образованието в областта на предприемачеството

Заинтересованите страни в Хърватия констатират, че се предприемат мерки на пазара на труда
за насърчаване на самостоятелната заетост, които обаче се прилагат едва след период на
трудова заетост от три до шест месеца и поради това не са считани за реално ефективни.
Тъй като на широката общественост не се предоставя достатъчно информация за създаването
на нови предприятия, социалните партньори изготвиха, в сътрудничество с Хърватското бюро
по заетостта и Агенцията по образованието, превод на наръчника на МОТ „Започни свой
собствен бизнес – повишаване на младежката заетост“. Младежката мрежа предлага да се
постави акцент върху съчетание от мерки за преквалификация и мерки за създаване на нови
предприятия, тъй като към момента тези две области са разделени.
Заинтересованите страни в Италия описват съществуващите мерки, но ги оценяват като
неефективни заради липсата на консултантски услуги и трудния достъп до финансиране.
Гръцката младежка организация отбелязва, че у младите хора напълно липсва мотивация да
стават предприемачи. Дори финансираните от ЕС програми за създаване на нови предприятия
търпят неуспех заради трудния достъп до финансиране.
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Австрийските работодатели описват въведените правни мерки за насърчаване на създаването
на предприятия, вариращи от осигуряване срещу безработица за самостоятелно заетите лица
до плащане на социални осигуровки в случай на продължително заболяване и определяне на
таван на сумата, която предприемачите трябва да плащат сами за медицински прегледи, на 5%
от годишния им доход. Австрийските организации на работниците подчертават
необходимостта да се гарантира, че публичната служба по заетостта подкрепя създаването на
нови предприятия само ако изпълнението на бизнес идеята се оцени като реалистично и
осигурява надежден източник на средства за изкарване на прехраната.
Във Финландия се провеждат реформи и вече е даден ход на няколко пилотни проекта, но все
още не им е направена оценка.
Заинтересованите страни в Словакия са на мнението, че създаването на ново предприятие към
момента е много трудно начинание, а помощта, която се е оказвала преди, е намаляла.

8.

Постоянното наблюдение и оценяване
ефективните политики за младежта

подпомага

Наблюдението и оценката могат да играят стратегическа роля в процеса на изготвяне на
политиките, като подобрят целесъобразността, ефикасността и ефективността на политическите
решения.
Наблюдението и оценката на инструментите на пазара на труда са непрекъснат процес в
Австрия и Финландия.
Заинтересованите страни в останалите четири държави се оплакват от липса на систематично
оценяване, но изразяват надежда, че прилагането на гаранцията за младежта ще коригира този
недостатък. Хърватската младежка организация уточнява, че оценката следва да съдържа и
качествен компонент, който да отчита мнението и опита на бившите бенефициери.
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9.

Основно
заключение:
социалните
партньори
и
гражданското общество са се ангажирали да участват
активно във всички етапи на процеса на формулиране на
политика в областта на младежката заетост, което може да
спомогне да се осигури приемът и безпроблемното
провеждане на реформите

Дискусиите, проведени по време на мисиите на ОПТ, и резултатите от анкетата, проведена в
рамките на този процес, разкриха повсеместна загриженост по въпроса за младежката
безработица и ангажимента на заинтересованите страни да допринасят към борбата с нея.
Участвалите организации подчертаха значението на реформите в образователната система,
актуализирането и повишаването на знанията и тясната им обвързаност с пазара на труда.
Държавите членки с добре развита и ефективна система за професионално образование и
обучение, основаваща се на комбинирано обучение или други форми на обучение в процеса
на работа, имат по-ниски равнища на безработица и са в по-добра позиция да предвиждат
бъдещото развитие и да се приспособяват към промените на пазара на труда.
В държавите членки, в които социалните партньори и гражданското общество участват активно
в изготвянето на политиките, младежката безработица остана дори и по време на кризата
относително ниска в сравнение с другите европейски страни.
Заинтересованите страни наистина могат да придадат реална добавена стойност на политиките
за младежта, тъй като наблюдават отблизо ситуацията на пазара на труда. За да се осигури
успешно прилагане на гаранцията за младежта и другите политики за младежка заетост,
Обсерваторията на пазара на труда настоятелно препоръчва да се гарантира участието на
заинтересованите страни на всички етапи на процеса. Това може да спомогне за създаване на
обществена нагласа за „съ-собственост“ върху тази инициатива, което ще допринесе за
социалния прием и безпроблемното осъществяване на реформите.
*
*
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък от организации, с които е установен контакт за целите на
проучването
За целите на настоящето проучване беше установен контакт с организации-шапки (най-вече
социални партньори и младежки организации), които са най-представителни в съответните им
държави, в съответствие с информацията получена от Европейската обсерватория на
индустриалните отношения (EIRO) 7 към Европейската фондация за подобряване на условията
на живот и труд (Eurofound) и от членовете на ЕИСК. Наред с това беше установен контакт и с
по-малки и секторни организации, в които членуват членовете на ЕИСК.
От 56 организации, поканени да дадат своя принос, 44 участваха активно като отговориха на
въпросника, изпратиха документи и/или се срещнаха с членовете на Обсерваторията на пазара
на труда (ОПТ).
Списък на организациите, с които е установен контакт:

ГЪРЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обща конфедерация на труда на Гърция (GSEΕ);
Конфедерация на държавните служители (ADEDY);
Федерация на гръцките предприятия (SEV);
Национална конфедерация на гръцкия търговски сектор (ESEE);
Гръцка конфедерация на професионалистите, занаятчиите и търговците (GSEVEE);
Асоциация на гръцките туристически фирми (SETE);
Съюз на гръцките корабособственици (EEE);
Национален младежки съвет на Гърция (ESYN).

ХЪРВАТИЯ
9. Съюз на хърватските автономни синдикати (SSSH);
10. Независими хърватски синдикати (NHS);
11. Асоциация на хърватските синдикати от публичния сектор (MATICA);
12. Асоциация на хърватските синдикати (HUS);
7
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13.
14.
15.
16.
17.

Асоциация на хърватските работнически синдикати (URSH);
Асоциация на хърватските работодатели (HUP);
Хърватска занаятчийска камара (HOK);
Хърватска младежка мрежа (MMH);
Алианс за насърчаване на заетостта и за професионална специализация на младежта
(ZUM).

ИТАЛИЯ
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Обща конфедерация на труда на Италия (CGIL);
Италианска конфедерация на работническите синдикати (Cisl);
Съюз на италианските работници (UIL);
Общ работнически съюз (UGL);
Италианска конфедерация на автономните работническите синдикати (Cisal);
Обща конфедерация на автономните работническите синдикати (Confsal);
Автономна конфедерация на ръководните и управленски кадри от публичната
администрация (Confedir);
Конфедерация на ръководния и професионалния персонал (CIDA);
Християнска асоциация на италианските работници (ACLI);
Италианска конфедерация на професионалистите в академичната област (CIU);
Обща конфедерация на италианската промишленост (CGIL);
Италианска конфедерация на малките и средните предприятия (Confapi);
Конфедерация на италианските занаятчийски предприятия (Confartigianato);
Национална конфедерация на малките и средните занаятчийски предприятия (CNA);
Обща конфедерация на предприятията, професиите и самостоятелно заетите лица
(Confcommercio);
Асоциация на италианските банки (ABI);
Обща конфедерация на италианското земеделие (Confagricoltura);
Национална лига на кооперативните и взаимоспомагателните дружества (Legacoop);
Конфедерация на италианските кооперативи (Confcooperative);
Национален младежки съвет на Италия (FNG).

АВСТРИЯ
38.
39.
40.
41.
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Австрийска конфедерация на синдикатите (ÖGB);
Австрийска федерална камара на труда (AK);
Австрийска федерална икономическа камара (WKÖ);
Съюз на австрийските индустриалци (IV);

42. Австрийско федерално младежко представителство (OJV).

СЛОВАКИЯ
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Конфедерация на синдикатите в Словашката република (KOZ SR);
Словашки независими християнски синдикати (NKOS);
Федерация на асоциациите на работодателите (AZZZ SR);
Конфедерация на синдикатите в Словашката република (KOZ SR);
Институт за заетостта (IZ Bratislava);
Словашки младежки съвет;
Младежка платформа на словашките независими християнски синдикати (NKOS).

ФИНЛАНДИЯ
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Централна организация на Финландските профсъюзи (SAK);
Финландска конфедерация на служителите (STTK);
Конфедерация на синдикатите на професионалистите в академичната област (AKAVA);
Конфедерация на финландската промишленост (ЕК);
Федерация на финландските предприемачи (SY);
Асоциация на работодателите от лютеранската църква (KiT);
Алианс - Финландско младежко сътрудничество.

*
*

*
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Наскоро изготвени становища на ЕИСК по темата за младежката
заетост
Становище на ЕИСК

Дата на
приемане

Докладчик
Съдокладчик

Позоваване

EURES

04.06.2014 г.

CESE 518/2014 - SOC/500
Все още непубликувано в ОВ

г-жа Vladimíra
Drbalová
г-н Luis Miguel Pariza
Castaños

„Мерки за младежка заетост –
най-добри практики“

04.06.2014 г.

CESE 474/2014 - SOC/503
Все още непубликувано в ОВ

г-жа Christa Schweng

„Пригодност за заетост на
младите хора - постигане на
съответствие между обучението
и нуждите на индустрията в
период на бюджетни
ограничения“

30.04.2014 г.

CESE 5662/2013 - CCMI/118
Все още непубликувано в ОВ

Г-н Dumitru Fornea
г-н Tommaso
Grimaldi

„Въздействието на социалните
инвестиции върху заетостта и
публичните бюджети“

30.04.2014 г.

CESE 6193/2013 - SOC/496
Все още непубликувано в ОВ

г-н Wolfgang Greif

„Действия в подкрепа на
интеграцията на млади
граждани на ЕС“

30.04.2014 г.

CESE 6218/2013 - SOC/495
Все още непубликувано в ОВ

г-жа Renate Heinisch

„Рамка за качество на
стажовете“

27.02.2014 г.

CESE 8054/2013 - SOC/499
Все още непубликувано в ОВ

г-жа Indrė Vareikytė

„Отваряне на образованието“

26.02.2014 г.

CESE 6185/2013 - SOC/493
Все още непубликувано в ОВ

г-н Gonçalo Lobo
Xavier
г-н Pavel Trantina

„Стратегия за борба срещу
сивата икономика и
недекларирания труд“

21.01.2014 г.

CESE 2138/2013 - SOC/480
ОВ C 177, 11.6.2014 г.,
стр. 9-14.

г-н Stefano Palmieri

„Насоки за заетостта“

21.01.2014 г.

CESE 8193/2013 - SOC/501
ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 40.

-

„Публични служби по заетостта
(ПСЗ)“

17.10.2013 г.

CESE 5207/2013 - SOC/490
ОВ C 67, 11.06.2014 г.,
стр. 116-121.

г-жа Vladimíra
Drbalová

„Преосмисляне на
образованието“

10.07.2013 г.

CESE 658/2013 - SOC/476
ОВ C 327, 12.11.2013 г.,
стр. 58–64.

г-н Mário Soares
г-н Pavel Trantina
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„Гаранция за младежта (ЕСФ)“

22.05.2013 г.

CESE 3206/2013 - SOC/485
OВ C 271, 19.9.2013 г.,
стр. 101-103.

г-н Mário Soares

„Ролята на предприятията за
образованието в ЕС“

20.03.2013 г.

CESE 2308/2012 - SOC/469
OВ C 161, 6.6.2013 г.,
стр. 27-34.

г-жа Vladimíra
Drbalová

„Влияние и участие на
работниците“

20.03.2013 г.

CESE 2096/2012 - SOC/470
OВ C 161, 6.6.2013 г.,
стр. 35-39.

г-н Wolfgang Greif

„Насоки за заетостта“

13.02.2013 г.

CESE 112/2013 - SOC/477
OВ C 133, 9.5.2013 г.,
стр. 77-80.

г-н Wolfgang Greif

„Пакет за младежка заетост“

21.03.2013 г.

CESE 2419/2012 - SOC/474
OВ C 161, 6.6.2013 г.,
стр. 67-72.

г-н Pavel Trantina
г-н Philippe de Buck

„Към възстановяване и
създаване на работни места“

15.11.2012 г.

CESE 1279/2012 - SOC/463
OВ C 11, 15.1.2013 г.,
стр. 65-70.

г-жа Gabriele
Bischoff

Инициатива „Възможности за
младежта“

12.07.2012 г.

CESE 1579/2012 - SOC/450
ОВ C 299 от 04.10.2012 г.,
стр. 97–102.

г-н Tomasz Jasiński

„Признаване на професионални
квалификации и
административно
сътрудничество“

26.04.2012 г.

CESE 1046/2012 - SOC/451
OВ C 191, 29.6.2012 г.,
стр. 103–107.

г-н Arno Metzler

„Еразъм за всички“

29.03.2012 г.

CESE 825/2012 - SOC/438
ОВ C 181/154, 21.06.2012 г..

г-жа Indrė Vareikytė

„Модернизиране на висшето
образование“

28.03.2012 г.

CESE 823/2012 - SOC/429
ОВ C 181, 21.6.2012 г.,
стр. 143–149.

г-н Joost van Iersel
г-н Juraj Stern

„Млади хора с увреждания:
заетост, приобщаване и участие
в обществения живот“

28.03.2012 г.

CESE 826/2012 - SOC/439
C 181/2, 21.06.2012 г.

г-н Ioannis
Vardakastanis

„Насоки за заетостта“

22.02.2012 г.

CESE 479/2012 - SOC/435
OВ C 143, 22.5.2012 г.,
стр. 94-101.

г-н Wolfgang Greif
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„Повишаване на
привлекателността на
професионалното образование
и обучение след завършено
средно образование“

19.01.2012 г.

CESE 147/2012 - SOC/409
OВ C 68, 6.3.2012 г., стр. 1–10.

г-жа Vladimíra
Drbalová

„Заетост на младите хора,
професионални квалификации
и мобилност“

18.01.2012 г.

CESE 148/2012 - SOC/421
OВ C 68, 6.3.2012 г., стр. 11–
14.

г-жа Dorthe
Andersen

_____________
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