Povzetek predloga Evropske komisije
Pomoč pri iskanju zaposlitve v Evropi

VSEBINA PREDLOGA
Mrežo evropskih služb za zaposlovanje (EURES) je treba modernizirati.
EURES je omrežje nacionalnih služb za zaposlovanje v EU in zajema tudi službe na Islandiji,
Norveškem in v Lihtenštajnu. Te službe povezujejo iskalce zaposlitve s prostimi delovnimi mesti in
zagotavljajo dostop do objavljenih delovnih mest ter informacij o življenjskih in delovnih pogojih v
državah.
Omrežje EURES dejansko sestavljata spletišče EURES in omrežje več kot 900 zaposlitvenih
svetovalcev v vseh sodelujočih državah.
Predlog za modernizacijo EURES vsebuje naslednje cilje:


ozaveščanje o mreži EURES in o tem, kaj ponuja iskalcem zaposlitve in delodajalcem;



povečanje števila delovnih mest, ki jih ponuja spletišče, in izboljšanje funkcije iskanja, da bi
lahko iskalci zaposlitve lažje našli najbolj ustrezna delovna mesta;



izboljšanje podpore za delodajalce in iskalce zaposlitve, da bi se lahko kar najbolje povezali;



možnost, da se omrežju pridružijo tudi zasebne in neprofitne službe za zaposlovanje, če
seveda izpolnjujejo njegove standarde kakovosti.

PREDLAGANE SPREMEMBE
Nova pravila bodo:


zagotovila večjo jasnost glede objave prostih delovnih mest, prijav in življenjepisov;



povečala število razpoložljivih delovnih mest in življenjepisov in s tem povečala možnost
dobrega povezovanja med iskalci zaposlitve in delodajalci;



zagotovila vsaj osnovno pomoč za iskalce zaposlitve, ki razmišljajo o zaposlitvi v tujini, in
delodajalce, ki so pripravljeni zaposliti delavce iz tujine (znotraj Evrope);



zagotovila iskalcem zaposlitve in delodajalcem pomoč drugih služb za zaposlovanje, ki se
bodo pridružile omrežju.

KORISTI PREDLOGA
Za iskalce zaposlitve:


lažji dostop do informacij o življenju in delu v drugih evropskih državah,



funkcija iskanja bo omogočila iskanje prostih delovnih mest na podlagi znanja in spretnosti,



dostop do poklicnega svetovanja,



prilagojena pomoč pri iskanju zaposlitve ter enaka pomoč kot za domače iskalce zaposlitve.

Za delodajalce:


lahko bodo izbirali med večjim številom vlog in imeli več možnosti, da najdejo ustrezno
osebje,



hitreje bodo zapolnili prosta delovna mesta, zmanjšali stroške (EURES dopolnjuje delo
nacionalnih služb za zaposlovanje),



pri zaposlovanju delavcev iz drugih evropskih držav bodo imeli na voljo aktivno pomoč.

ZAKAJ UKREPANJE NA RAVNI EU


Državljani EU (ter državljani Islandije, Norveške in Lihtenštajna) se lahko zaposlijo v kateri
koli drugi državi EU ali EGP – omrežje EURES je bilo vzpostavljeno zato, da bi ljudje lahko
uresničili to pravico.



S tem, ko se lahko ljudje zaposlujejo v tujini, se gospodarska rast krepi v vsej Evropi, ne
samo v nekaterih državah.
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