Santrauka piliečiams
Europos Komisija pasiūlė jaunimo užimtumo priemonių
rinkinį
SVARSTOMAS KLAUSIMAS


Jaunimo nedarbo padėtis Europos Sąjungoje (ES) yra dramatiška, o ženklų, kad ji gerėtų,
nematyti:
o

daugiau kaip 1 iš 5 jaunuolių darbo rinkoje negali rasti darbo;

o

7,5 mln. 15–24 metų jaunuolių nedirba ir nesimoko;

o

30,1% jaunesnių kaip 25 metų bedarbių darbo neturi ilgiau kaip 12 mėnesių.



2011 metais Komisija priėmė Jaunimo galimybių iniciatyvą, kuria skatinama tvirtesnė
Komisijos ir šalių – visų pirma tų, kuriose jaunimo nedarbas didžiausias, – vyriausybių
partnerystė.



2012 metais daugumai valstybių narių ES Taryba pateikė konkrečias rekomendacijas, kaip
kovoti su jaunimo nedarbu.



Dabar Komisija siūlo Jaunimo užimtumo priemonių rinkinį, kuriuo siekiama:
o

užtikrinti sklandesnį perėjimą iš mokymo įstaigos į darbo rinką pasitelkiant „Jaunimo
garantijų“ iniciatyvos sistemą, kad baigę mokslus arba netekę darbo jaunesni kaip
25 metų jaunuoliai per 4 mėnesius gautų kokybiško darbo pasiūlymą, tęstų
kokybiškus mokslus arba atliktų kokybišką gamybinę ar mokomąją praktiką;

o

užtikrinti, kad mokomoji praktika saugiomis sąlygomis suteiktų aukštos kokybės
darbo patirties;

o

gerinti gamybinės praktikos kokybę ir pasiūlą;

o

sudaryti daugiau galimybių jaunuoliams dirbti ir mokytis užsienyje.

KAS KONKREČIAI PASIKEIS?


Bus prašoma, kad ES šalys sukurtų „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos sistemą. Tam bus skiriama
ES lėšų.



Pagerės mokomosios praktikos mokymosi turinio ir praktikantų socialinės apsaugos kokybė.



Europos gamybinės praktikos aljansas propaguos sėkmingas gamybinės praktikos sistemas
visoje ES.



Europos jaunuoliams bus lengviau susirasti darbą, mokomosios ar gamybinės praktikos vietą
kitoje ES šalyje.

KAM TAI BUS NAUDINGA IR KUO?
Daugiau jaunuolių galės lengviau gauti darbą, turės daugiau švietimo ir mokymosi galimybių, taigi
pagerės jų gyvenimo kokybė. Žinoma, labiau kvalifikuoti kandidatai ir pagalba dėl jų įdarbinimo bus
naudinga ir darbdaviams.
KODĖL ŠIŲ VEIKSMŲ TURI IMTIS ES?
ES lygmeniu valstybėms narėms galima teikti tiek finansines priemones, visų pirma iš Europos
socialinio fondo lėšų, tiek politikos gaires, skirtas kovai su dideliu jaunimo nedarbu.

Pagal 2011 metų Jaunimo galimybių iniciatyvą, atliekami 10 mlrd. eurų buvo skirti 8 ES šalims, kuriose
jaunimo nedarbo lygis buvo didžiausias, ir naudojami darbo subsidijoms, profesiniam mokymui ir
mokyklos nebaigimo prevencijai finansuoti. Ši pagalba turėtų padėti mažiausiai 658 000 jaunuolių ir
56 000 mažųjų įmonių.
Dėl ES lygmens sąveikos valstybės narės gali vienos iš kitų sužinoti, kurios priemonės veiksmingos, o
kurios ne. ES gali atkreipti dėmesį į sėkmingą vykdomą politiką ar naudojamą sistemą, pavyzdžiui,
gamybinę praktiką įmonėse ar kokybiškas mokomosios praktikos programas.
Kadangi tik ribotas ES šalių skaičius pradėjo taikyti išsamias „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos sistemas,
Komisija paskelbs oficialią rekomendaciją tai daryti.
Komisija rengia kokybišką mokomosios praktikos sistemą, siekdama išsklaidyti nerimą, kad mokomąja
praktika gali būti pasinaudota kaip pigaus arba nemokamo darbo šaltiniu, kad jos mokymosi turinys
gali būti netinkamas ir dėl jos gali susidaryti užburtas nestabilaus užimtumo ratas. Derėtis dėl šios
sistemos bus kviečiamos darbdavių ir darbuotojų organizacijos. Jei šios derybos neįvyktų, Komisija
pasiūlys savo sistemą.
Imtis priemonių jaunimą skatinti studijuoti ir (ar) dirbti kitose šalyse – suteikti jam daugiau darbo,
gamybinės ir mokomosios praktikos galimybių – veiksmingiausia ES lygmeniu.
KADA PRIEMONIŲ RINKINYS TURĖTŲ ĮSIGALIOTI?




2013 metų vasario mėn.
o

Šalių vyriausybės turėtų būti patvirtinusios rekomendacijas ir pradėjusios įgyvendinti
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą.

o

Darbdavių ir darbuotojų organizacijos gali pradėti derybas dėl kokybiškos
mokomosios praktikos sistemos.

2013 metų vasara
o

Europos gamybinės praktikos aljansas propaguos sėkmingas gamybinės praktikos
sistemas ir parengs bendras profesijų ir užsienyje atliktos gamybinės praktikos
pripažinimo programas.

o

Komisija pasiūlys kokybišką mokomosios praktikos sistemą, kuri priklausys nuo
derybų rezultatų.

