Kopsavilkums sabiedrībai
Eiropas Komisija ierosina jaunatnes nodarbinātības
pakotni
KĀDA IR LIETAS BŪTĪBA?


Jaunatnes bezdarbs ES ir augsts, un nekas neliecina par situācijas uzlabošanos:
o

vairāk nekā piektā daļa jauniešu darba tirgū nevar atrast darbu;

o

7,5 miljoni jauniešu (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) nedz strādā, nedz mācās;

o

30,1 % bez darba esošo jauniešu vecumā līdz 25 gadiem nespēj atrast darbu jau ilgāk nekā
12 mēnešus.



2011. gadā Komisija nāca klajā ar Jauniešu iespēju iniciatīvu, kura aicināja uz ciešāku partnerību starp
Komisiju un valstu valdībām, īpaši valstīs ar visaugstāko jaunatnes bezdarba līmeni.



2012. gadā ES Padome lielākajai daļai dalībvalstu sniedza konkrētus ieteikumus, kā cīnīties pret
jauniešu bezdarbu.



Tagad Komisija ierosina jaunatnes nodarbinātības pakotni, kas pievēršas veidiem kā:
o

ar Jaunatnes Garantiju shēmu palīdzību, atvieglināt pāreju no skolas sola darba dzīvē, lai
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem saņemtu kvalitatīvu darba, turpmāku mācību, prakses vai
mācekļa vietas piedāvājumu 4 mēnešu laikā pēc izglītības iestādes pabeigšanas vai palikšanas
bez darba;

o

nodrošināt prakses iespējas, kas sniedz vērtīgu darba pieredzi drošos darba apstākļos;

o

uzlabot mācekļu vietu kvalitāti un piedāvājumu;

o

sniegt jauniešiem vairāk iespēju strādāt un gūt praksi ārzemēs.

KAS TIEŠI MAINĪSIES?


ES valstis tiks lūgtas, ar ES līdzekļu atbalstu, izveidot Jaunatnes Garantiju shēmu.



Izglītības satura un sociālās aizsardzības ziņā prakses iespējas kļūs kvalitatīvākas.



Eiropas Mācekļu darba apvienība izvērsīs sekmīgākās mācekļu darba shēmas visā ES.



Jaunajiem eiropiešiem tiks atvieglotas iespējas atrast darbu, prakses vai mācekļa vietu citā ES valstī.

KAS BŪS IEGUVĒJI, UN KĀDS BŪS IEGUVUMS?
Darbs, izglītība un prakses iespējas kļūs pieejamākas lielākam skaitam jauniešu. Līdz ar to uzlabosies arī viņu
dzīves kvalitāte. Ieguvēji būs arī darba devēji, jo viņi saņems palīdzību darbinieku atlasē un darba kandidāti būs
kvalificētāki.
KĀPĒC IR JĀRĪKOJAS TIEŠI ES?
ES spēj nodrošināt gan finansiālos līdzekļus no Eiropas Sociālā fonda, gan vadlīnijas dalībvalstīm cīņai pret
augsto jaunatnes bezdarbu.
No 2011. gada Jaunatnes iespēju iniciatīvas finansējuma pieejamie 10 miljardi eiro tika atvēlēti astoņām ES
valstīm ar visaugstāko jaunatnes bezdarbu, tos izmantojot nodarbinātības subsīdijām, profesionālajai apmācībai
un pasākumiem, kuru mērķis ir novērst priekšlaicīgu skolas pamešanu. Vismaz 658 000 jauniešu un 56 000
mazo uzņēmumu spēj gūt labumu no šī finansējuma.

ES mēroga sadarbība ļauj dalībvalstīm mācīties citai no citas un kopīgiem spēkiem noskaidrot, kas darbojas un
kas ne. ES var norādīt uz jau sekmīgi ieviestiem pasākumiem vai sistēmām, piemēram, mācekļu darbu
uzņēmumos un kvalitatīvām prakses programmām.
Tā kā tikai dažas no ES valstīm ir sākušas ieviest visaptverošas Jaunatnes Garantiju shēmas, Komisija izdos
oficiālu ieteikumu šajā sakarā.
Lai gaisinātu bažas par to, ka praktikantus varētu ļaunprātīgi izmantot par lētu vai bezmaksas darbaspēku, ka
prakse varētu nenodrošināt praktikantiem pienācīga satura mācības, un ka tas varētu novest pie nedrošā darba
apburtā loka, Komisija šobrīd izstrādā stažēšanās kvalitātes ietvaru. Darba devēju un darba ņēmēju organizācijas
tiks aicinātas iesaistīties šāda ietvara apspriešanā. Ja tās neiesaistīsies, Komisija patstāvīgi ierosinās savus
priekšlikumus.
Centieni mudināt jauniešus strādāt un/vai mācīties citā valstī, piedāvājot jauniešiem vairāk iespēju strādāt, sākt
mācekļa vai praktikanta gaitas, visefektīvāk īstenojami ES līmenī.
KAD ŠIE PASĀKUMI VARĒTU STĀTIES SPĒKĀ?




2013. gada februārī
o

Gaidāms, ka valstu vadības būs pieņēmušas ieteikumu un sākušas ieviest Jaunatnes Garantiju
shēmu.

o

Darba devēju un darba ņēmēju organizācijas varētu sākt stažēšanās kvalitātes ietvara
apspriešanu.

2013. gada vasara
o

Eiropas Mācekļu darba apvienība popularizēs veiksmīgākās mācekļu darba shēmas un
izstrādās kopīgas dažādu profesiju mācību programmas un procedūras, pēc kurām ir
apstiprināmi mācekļa darba periodi ārzemēs.

o

Vadoties pēc visaptverošu konsultāciju un diskusiju rezultātiem, Komisija ierosinās stažēšanās
kvalitātes ietvaru.

