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НЯКОИ ФАКТИ

• Младежка безработица в ЕС: почти 22,3% (5,5 милиона, 
ноември 2011 г.)

• Лица, напускащи долен курс на средното образование в 
ЕС: 6 милиона/година

• Висша образователна степен: ЕС 31,1%; САЩ над 40%; 
Япония над 50% 

• ЕС: по-малък дял на изследователите от работната ръка в 
сравнение с конкурентите на Съюза

• До 2020 г. за 35% от всички работни места ще се изисква 
висока квалификация (при 29% днес)
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ЦЕЛИ - Европа 2020

• Образование:

� Намаляване на процента на лицата,  отпадащи от образователната 
система, до под 10%

� Минимум 40% от лицата на възраст 30-34 години със завършено висше образование

• Трудова заетост: 

� Заетост на 75% от лицата на възраст 20-64 години

• НИРД/иновации: 

� Инвестиране на 3% от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в 

НИРД/иновации

• Климатични изменения/енергетика: 

� Емисии на парникови газове с 20% по-малко спрямо 1990 г.

� 20% от енергията от възобновяеми енергийни източници

� Повишаване на енергийната ефективност с 20%

• Бедност/социално изключване:

� Минимум 20 милиона по-малко лица, които са застрашени от  бедност 

или социално изключване или се намират в такава ситуация
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Действа в 3 области за постигане на целите на ЕВРОПА 2020: 

� Подобряване на образователните и учебните 
системи
� Насърчаване на заетостта на младите хора

� Увеличаване на мобилността на младите хора

Младежта в движение 

– водеща инициатива

Чрез:

� Координирана политика за идентифициране на нуждите и 

стимулиране на действия на равнище ЕС и на национално 

равнище; 

� Конкретни действия, предназначени за младите хора: 

„Твоята първа работа с EURES“, Европейски монитор на 

свободните работни места, Европейски инструмент за 

микрофинансиране Progress, действие „Youth@Work“,  уебсайт 

на „Младежта в движение“ и др.

С подкрепата на:

�Хоризонтална общоевропейска 
комуникационна кампания
„ Младежта в движение“ за 
информиране на голям кръг от хора
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Младежка безработица
(ноември 2011 г.)

% от работната ръка
(средно за ЕС = 22%)

< 10

10 – 20

20 – 30

30 – 40

> 40

Презентация на Ж.М. Барозу на неофициалното заседание на Европейския съвет, 30 януари 2012 г.
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Промяна на нивата на младежката 

безработица след 2005г.
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Инициатива „Възможности за младежта“

- мерки за 2012 и 2013

Цели:
• Помага на търсещите работа младежи, 

напуснали училище: да си намерят бързо 
работа, да се върнат в училище или да се 
насочат към професионално обучение, 
отговарящо на нуждите на трудовия 
пазар

• Помага на младите хора с висше 

образование да осъществят първия си
професионален стаж/работа
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Инициатива „Възможности за младежта“

- методи

Насърчаване на младежката заетост чрез:

• засилено използване на Европейския социален фонд

• новаторски подходи

• улесняване на младите хора да намират работа в друга 

страна от ЕС

• по-силно партньорство между политически органи, 

предприятия и профсъюзи на равнище ЕС и на 

национално, регионално и местно равнище 

• политически насоки и помощ от Европейската комисия. 
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Инициатива „Възможности за младежта“

- инструменти

• 30 милиарда евро от Европейския 

социален фонд (ЕСФ), които са останали

за периода 2007-2013 г. и могат да бъдат 

използвани от държавите членки за 

създаване на по-обхватни  схеми за 

подпомагане на младежите

• 1,3 милиона евро (Техническа помощ по 

линия на ЕСФ) за практически 

стажове -> 370 000 нови практически 

стажа до края на 2013 г.
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Инициатива „Възможности за младежта“

- инструменти

• 3 милиона евро (техническа помощ по линия на

ЕСФ) за подпомагане на схеми за млади начинаещи 

бизнесмени и социални предприемачи

• Разпространение на „гаранциите за младежта“ чрез 

пилотен обмен на добри практики (4 милиона евро) –

по-нататъшно образование или 

обучение/преквалификация след училище

• Европейска рамка за качество на стажовете (първата

половина на 2012 г.)
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Инициатива „Възможности за младежта“

- инструменти

• Твоята първа работа с EURES (5 000

младежи с работа в друга държава членка)

• Програми Еразъм и Леонардо да Винчи,  

насочени към назначаването на студенти и 

учащи се в професионалната сфера в 

предприятия (минимум 130 000 

назначения през 2012 г.)
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Инициатива „Възможности за младежта“

- инструменти

• Еразъм за млади предприемачи (още 600 

обмена) - нови или бъдещи предприемачи 

се учат от опитни предприемачи, които 

управляват малки предприятия в други 

държави от ЕС

• Европейска доброволческа служба

(минимум 10 000 възможности за 

доброволческа дейност)

• Уебстраница http://ec.europa.eu/YOI (от 

края на февруари 2012 г.)
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Инициатива „Възможности за младежта“

- инструменти

ВСЯКА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ЩЕ:

Разработи до средата на април 
планове за заетост на младите хора 

като част от националните 
програми за реформа

Гарантира достъп до работа, 
образование или обучение за 

всеки млад човек в рамките на 4
месеца след напускане на училище

Постигне договореност със 
социалните партньори за 

увеличаване на броя 
на практиките и стажовете

Пренасочи приоритетно средства 
от структурните фондове на ЕС 

за борба с младежката

безработица

Използва съществуващите схеми на ЕС за 
подпомагане, за да улесни младежката 
мобилност (с финансиране от ЕС и/или 

допълнително национално финансиране)

Презентация на Ж.М. Барозу на неофициалното заседание на Европейския съвет, 30 януари 2012 г.
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Инициатива „Възможности за младежта“

- инструменти

В СЛУЧАЙ НА МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА,
КОЯТО Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКА ОТ СРЕДНАТА ЗА ЕС:

Екипи за действие 
с участието на Комисията, 

държавите членки 
и социалните партньори 
ще разработват планове 
за заетост на младите хора

Ще се използват неразпределени
средства от структурните фондове на ЕС 

за финансиране на обучения 
и професионален опит

Презентация на Ж.М. Барозу на неофициалното заседание на Европейския съвет, 30 януари 2012 г.
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Младежта в движение 

- кампания

конференции…

дебати и награди…

Щандове…
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Youth@work 
Кампания за повишаване на осведомеността, 
целяща създаване на контакти между младите 

хора и малките и средни предприятия

Цели:

• да се помогне на търсещите работа млади хора да 
постъпят в МСП и бързо да натрупат опит и умения; 

• повишаване на осведомеността на малките предприятия 
за потенциалните ползи от наемането на новаторски 
мислещи и динамични млади хора; 

• запознаване на младите хора със съществуващите 
инструменти, които могат да им помогнат да станат 
самостоятелно заети лица или да започнат свой бизнес
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Youth@work - методи

• Кампанията ще достигне до младите хора и МСП 
чрез информационни сесии , организирани:

• по теми като изграждане на мрежи от контакти, 
наставничество и наемане на работа; 

• по време на дни на кариерата и подобни прояви в 
ЕС до май 2012 г.; 

• с подкрепата и съветите на мрежата на EURES от 
консултанти по трудова заетост и на националните 
публични служби по заетостта.

• 3 април 2012 – среща с ЕС инфо мрежите (в 
момента)
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Младежта в движение 

- кампания
забавления

…
и културни мероприятия…

…на открито и на закрито
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Младежта в движение - 3 вида мероприятия

Панаири (работа, обучение, образование…) 

Празници (музика, фотография, видеоигри, комикси…)

Самостоятелни мероприятия
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ПОДХОДЪТ

Идеята се базира на 10 ключови думи за отделните инструменти

Европа предлага на младите хора: 

• Движение

• Образование

• Творчество

• Участие

• Доброволчество

• Обучение

• Учене

• Работа

• Вашите права

• Иновации (НОВО, очаква се скоро)

• Споделяне (НОВО, очаква се скоро във връзка с ЕГ 2012)
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• Европейски портал за професионална
мобилност EURES

• Уебсайт на „Младежта в движение“

• Уебсайт „Вашата Европа“

• Коменски

• Леонардо да Винчи

• Грундвик

• Еразъм

• Еразмус Мундус
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• Действия по програма „Мария Кюри“

• EURAXESS

• Европейска доброволческа служба

• Европейска година на доброволчеството

• Програма „Учене през целия живот“

• Програма „Младежта в действие“
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• Европейско пространство на правосъдие

• Трудова заетост, социални въпроси, 

приобщаване

• Европейски инструмент за микрофинансиране Progress

• Еразъм за млади предприемачи

• Европейски социален фонд

• EURES
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Уебстраница: http://ec.europa.eu/youthonthemove

Фейсбук: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Flickr: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Туитър: https://twitter.com/#!/tweetYoM

http://twitter.com/#!/eu_social

Клип: http://www.youtube.com/watch?v=tccK3UoiD2U

http://vimeo.com/25458519

http://www.fubiz.net/2011/06/30/youth-on-the-move/

http://www.youtube.com/user/eutube


