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Младите хора заслужават всички възможности да разгърнат пълния си потенциал, за да дадат
облик на бъдещето на ЕС и да преуспяват в контекста на зеления и цифровия преход. Младите хора
обаче често срещат трудности при навлизането си на пазара на труда, а пандемията от коронавирус
още повече открои това.
МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА

пик от 24,4 % през 2013 г.
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Все още над два пъти повисока от средното равнище на
безработицата. Сега мнозина се
страхуват от ново нарастване.
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ЕС помага на държавите членки да се справят с това предизвикателство, като предлага:

Адаптиране на политиката
Мост към работни
на ЕС в областта на
места — укрепване на професионалното образование
гаранцията за младежта и обучение, за да отговаря на
бъдещите развития

Нов стимул за
чиракуването

Допълнителни мерки в
подкрепа на младежката
заетост

Десетки милиарди евро подпомагат плана за възстановяване за младите хора
Държавите членки да дадат приоритет на инвестициите, които могат да помогнат на младите хора в
краткосрочен и средносрочен план;

МОСТ КЪМ РАБОТНИ МЕСТА: УКРЕПВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА
Ако се регистрирате за гаранцията за младежта, в рамките на
четири месеца ще получите предложение за работа, образование,
чиракуване или стаж.
ЕС създаде гаранцията за младежта през 2013 г. и оттогава помогна на над 24
милиона млади хора да навлязат на пазара на труда.

Този нов и подобрен мост към работните места:
обхваща младежите на
възраст между 15 и 29
години

ще бъде по-приобщаващ, с по-широк
обхват, насочен по-специално към
групите в неравностойно положение

ще осъществи връзка с нуждите
на дружествата, особено МСП,
като осигури нужните умения — поспециално тези, нужни за зеления и
цифровия преход, както и практически
подготвителни обучения

ще осигури
съобразени с нуждите
съвети, насоки и
наставничество

АДАПТИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ЗА ДА ОТГОВАРЯ НА БЪДЕЩИТЕ РАЗВИТИЯ
Професионалното образование и обучение помага на младите хора да се подготвят за първото си работно
място и дава възможност на възрастните да придобият нови умения и да развиват кариерата си. То ще
бъде съществена част от подпомагането на младите хора да навлязат на пазара на труда по време на
възстановяването. С предложената препоръка Комисията възприема нов подход към професионалното
образование и обучение, като го прави по-модерно, привлекателно, гъвкаво и подходящо за цифровата ера и
зеления преход.
Вж. повече

НОВ СТИМУЛ ЗА ЧИРАКУВАНЕТО
Чиракуването е печелившо и за двете страни:

дружествата
имат достъп до
квалифицираната
работна ръка, от
която се нуждаят
за бъдещето

младежите
развиват
своите умения
и намират
работа

Дейс твията на ЕС ще спомогнат за
у ве л и ча в а не на в ъ змож нос т и те з а
чиракуване, например чрез стимулиране
на подкрепата за МСП и мобилизиране
на местните и регионалните власти. От
създаването си през 2013 г. Европейският
алианс за професионална подготовка
до п р и н е се з а о т к р и в а н е то на на д
900 000 възможности за чиракуване за
младите хора. Комисията ще го поднови,
за да мобилизира нови ангажименти за
възможности за чиракуване във връзка с
цифровия и зеления преход.

Комисията също така призовава държавите членки да увеличат подкрепата за
младежката заетост чрез NextGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС. Общата цел
е държавите членки да инвестират финансиране от ЕС в размер на най-малко 22
милиарда евро в младежката заетост:
Например ЕС може да помогне за финансиране на:
Безвъзмездни средства
за започване на дейност
и заеми за млади
предприемачи, схеми за
наставничество и бизнес
инкубатори

Премии за МСП за
наемане на чирак

Обучения за
придобиване
на нови умения,
необходими на
пазара на труда

Изграждане на
капацитет на
публичните служби
по заетостта

Обучение по управление
на професионалното
развитие във формалното
образование

Инвестиции в цифрова
инфраструктура и
технология за обучение
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