Резюме за гражданите
Европейската комисия предлага пакет от мерки за
младежка заетост
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?


Положението с младежката безработица в ЕС е драматично и не се забелязват
признаци на подобрение:
o

Над една пета от младите хора на трудовия пазар не могат да си намерят
работа.

o

7,5 млн. млади хора (на възраст между 15 и 24 години) не работят, не учат и не
се обучават.

o

30,1 % от безработните под 25-годишна възраст са без работа от над 12
месеца.



През 2011 г. Комисията прие инициативата „Възможности за младежта“, в която се
призовава за засилване на партньорството между Комисията и националните
правителства, особено в страните с най-високи равнища на младежка безработица.



През 2012 г. Съветът на ЕС отправи към повечето страни членки конкретни препоръки
как да се борят с младежката безработица.



Сега Комисията предлага пакет от мерки за младежка заетост, насочен към начините
за:
o

постигане на плавен преход между училище и работа чрез схеми "Гаранция за
младежта", с които да се гарантира, че в рамките на 4 месеца след напускане
на училище или след като са изгубили работата си, хората на възраст под 25
години ще получават качествено предложение за работа, продължаващо
образование, чиракуване или стаж;

o

гарантиране, че стажовете предлагат висококачествен трудов опит при
безопасни условия;

o

повишаване на възможностите за чиракуване и на неговото качество;

o

предоставяне на младите хора на повече възможности за работа и обучение в
чужбина.

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ?


Страните от ЕС ще трябва да създадат схеми - "Гаранция за младежта" с финансова
помощ от ЕС.



Качеството на стажовете ще се подобри, що се отнася до изучавано съдържание и
социална защита.



Европейският алианс за професионална подготовка ще разшири мащабите на
успешните схеми за чиракуване, така че да обхванат целия ЕС.



За младите европейци ще бъде по-лесно да намерят работа, стаж или чиракуване в
друга страна от ЕС.

КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК?
Повече млади хора ще имат по-лесен достъп до работа, образование и обучение и оттук – до
по-добро качество на живот. Разбира се, работодателите също ще имат полза от повисококвалифицирани кандидати и помощ при наемането на работа.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?
На равнище ЕС могат да бъдат предоставени както финансови средства, по-специално чрез
Европейския социален фонд, така и политически насоки за страните членки за борба с високата
младежка безработица.
По линия на инициативата „Възможности за младежта“ от 2011 г. все още наличните 10 млрд.
евро бяха насочени към 8-те страни от ЕС с най-високо равнище на безработица за
субсидиране на заетост, професионално обучение и предотвратяване на ранното напускане на
училище. Очаква се от това да се възползват най-малко 658 000 младежи и 56 000 малки
предприятия.
Взаимодействието на равнище ЕС позволява на страните членки да се учат една от друга за
това кое работи и кое – не. Съюзът може да насочи вниманието си към съществуващи успешни
политики или системи – като обучение във фирми или качествени стажантски програми.
Тъй като само ограничен брой страни от ЕС са започнали изпълнението на мащабни схеми за
гаранция за младежта, Комисията ще отправи официална препоръка към всички да го
направят.
Комисията работи по рамка за качеството на стажовете, за да бъдат разсеяни опасенията, че
със стажовете може да се злоупотребява като източник на евтин или безплатен труд, че те не
успяват да предложат адекватно учебно съдържание и че могат да доведат до порочен кръг на
несигурна заетост. Организациите на работодателите и работниците ще бъдат приканени да се
договорят за такава рамка. В противен случай Комисията ще предложи своя собствена.
Усилията за насърчаване на младите хора да учат и/или да работят в друга страна –
предлагането на повече работни места, възможности за чиракуване и стажове – са найефективни на равнище ЕС.
КОГА ПАКЕЪТ ОТ МЕРКИ ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА?




Февруари 2013 г.
o

Очаква се националните правителства да са приели препоръките и да са
започнали изпълнението на схеми за гаранция за младежта.

o

Организациите на работодателите и работниците могат да започнат
преговорите по рамка за качеството на стажовете.

Лятото на 2013 г.
o

Европейският алианс за професионална подготовка ще популяризира успешни
схеми за чиракуване и ще разработи общи програми за професиите и начини за
признаване на чиракуването в чужбина.

o

В зависимост от резултата от преговорите Комисията ще има готовност да
предложи рамка за качество на стажовете.

