Santrauka piliečiams
ES pasiūlymas, skirtas padėti žmonėms rasti darbą visoje
Europoje

SVARSTOMAS KLAUSIMAS
Europos užimtumo tarnybų tinklą (EURES tinklą) reikia modernizuoti.
EURES tinklą sudaro ES, Islandijos, Norvegijos ir Lichtenšteino nacionalinės viešosios užimtumo
tarnybos. Šios tarnybos darbo ieškantiems asmenims parenka tinkamus darbo pasiūlymus ir teikia
informaciją apie laisvas darbo vietas, gyvenimo ir darbo sąlygas visoje Europoje.

EURES tinkle visose dalyvaujančiose šalyse dirba per 900 užimtumo konsultantų, veikia
EURES svetainė.
Dabartiniu ES pasiūlymu modernizuoti EURES siekiama:


geriau informuoti apie EURES, ką ji siūlo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams;



padidinti svetainėje siūlomų darbo vietų skaičių ir patobulinti paieškos funkciją, kad žmonės
rastų tinkamiausias laisvas darbo vietas;



pasirūpinti veiksmingesne parama tiek darbuotojų ieškantiems darbdaviams, tiek darbo
ieškantiems asmenims, kad būtų užtikrinta geriausia jų atitiktis;



leisti prie tinklo prisijungti privačiosioms ir ne pelno užimtumo tarnyboms, jeigu jos atitiks
tinklo kokybės standartus.

KAS KONKREČIAI PASIKEISTŲ?
Dėl naujų taisyklių:


dalijimosi laisvų darbo vietų skelbimais, paraiškomis dėl darbo ir gyvenimo aprašymais tvarka
būtų aiškesnė;



būtų skelbiama apie daugiau laisvų darbo vietų ir teikiama daugiau gyvenimo aprašymų ir taip
padidėtų perspektyvos rasti tinkamus darbuotojus bei tinkamą darbą;



užsienyje darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, norintiems darbuotojų iš užsienio
(Europoje), būtų garantuojama minimali parama;



darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams būtų sudarytos galimybės gauti pagalbą iš kitų
prie tinklo prisijungusių užimtumo tarnybų.

KAM IR KUO TAI BŪTŲ NAUDINGA?

Darbo ieškantiems asmenims būtų naudinga:


lengvesnė prieiga prie informacijos apie gyvenimą ir darbą kitose Europos šalyse;



laisvų darbo vietų paieškos pagal gebėjimus funkcija;



galimybė pasinaudoti konsultavimu profesinio orientavimo klausimais;



individuali pagalba ieškant darbo ir tokia pati parama, kokia numatyta vietos darbo
ieškantiems asmenims.

Darbdaviai:


galėtų rinktis iš daugiau paraiškų teikėjų ir turėtų daugiau galimybių rasti tinkamų darbuotojų;



greičiau užpildytų laisvas darbo vietas, turėtų mažiau išlaidų (EURES papildo nacionalinių
užimtumo tarnybų darbą);



būtų remiami, kai samdytų darbuotojus iš kitų Europos šalių.

KODĖL ES TURI IMTIS VEIKSMŲ?


ES piliečiai (ir Islandijos, Norvegijos bei Lichtenšteino piliečiai) turi teisę dirbti bet
kurioje kitoje ES arba EEE šalyje – EURES tinklas sukurtas tam, kad būtų lengviau
šia teise naudotis.



Sudarant sąlygas žmonėms paprasčiau įsidarbinti užsienyje, ekonomikos augimas
skatinamas ne tik atskirose šalyse, bet ir visoje Europoje.

KADA PASIŪLYMAS ĮSIGALIOTŲ?
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