Povzetek predloga Evropske komisije
Sveženj ukrepov EU za zaposlovanje
Sveženj ukrepov EU za zaposlovanje je sveženj političnih priporočil Evropske komisije nacionalnim
vladam. Osredotoča se na ustvarjanje delovnih mest in boljše politike zaposlovanja.
ZA KAJ GRE



EU si prizadeva najti izhod iz največje gospodarske krize po drugi svetovni vojni in pri tem je
pomemben izziv ustvarjanje delovnih mest.
Po napovedih bo gospodarska rast slaba, šibka oživitev zaposlovanja pa se bo leta 2012
zaustavila.



Brezposelnost v EU se je od pomladi leta 2011 dvignila in zdaj dosega najvišjo raven v
zgodovini 10,1 % (10,7 % v evrskem območju). Več kot 40 % brezposelnih išče zaposlitev že
več kot eno leto in več kot 22 % mladih v EU je brezposelnih.



Potrebujemo dosledne in usklajene politike zaposlovanja.

PREDLAGANI UKREPI



Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s podporo za podjetja, podjetnike in
samozaposlene osebe, preoblikovanje neformalnega ali neprijavljenega dela v redno
zaposlitev ter plače, ki zagotavljajo konkurenčnost in varen dohodek.



Usmeritev v najpomembnejše sektorje, ki ustvarjajo nova delovna mesta, denimo zeleno
gospodarstvo, zdravstvene in socialne storitve in digitalno gospodarstvo.
To vključuje tudi javno posvetovanje o osebnih storitvah in gospodinjskih storitvah (od varstva
otrok do dolgoročne oskrbe ter kuhanja in čiščenja).



Financiranje EU za ustvarjanje novih delovnih mest z Evropskim socialnim skladom,
Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim mikrofinančnim instrumentom in
Evropskim skladom za prilagajanje globalizaciji.



Preoblikovanje trgov dela za lažje prehajanje na trgu dela, zmanjšanje segmentacije, priprava
na gospodarsko prestrukturiranje, razvoj vseživljenjskega učenja in zagotavljanje priložnosti
za mlade.



Naložbe v znanja in spretnosti, priprava na prihodnje zahteve trga dela (vključno z javnim
posvetovanjem o smernicah za kakovostno pripravništvo v EU).



Odprava ovir za iskanje zaposlitve v drugi državi EU.



Boljši programi povezovanja prostih delovnih mest v Evropi z ustreznimi iskalci zaposlitve.



Boljše usklajevanje in spremljanje politik zaposlovanja v Evropi.



Večja vključenost predstavnikov delodajalcev in delojemalcev v pripravo politik v Evropi.

PREDNOSTI PREDLOGA


Za iskalce zaposlitve – več priložnosti za usposabljanje in zaposlitev



Za zaposlene – ukrepi, ki jim bodo pomagali do novih znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo na
dinamičnem trgu dela



Za delodajalce – podpora pri odpiranju delovnih mest in izvedbi strukturnih sprememb



Za vlade – podpora pri oblikovanju in usklajevanju politike

ČEMU UKREPI NA RAVNI EU



Kriza je pokazala visoko stopnjo medsebojne odvisnosti evropskih gospodarstev. Na trajno
ustvarjanje novih delovnih mest lahko vplivamo samo z usklajenimi ukrepi.

ZAČETEK VELJAVNOSTI



Takoj – s pregledom stanja v začetku leta 2013.

