Povzetek predloga Evropske komisije
Sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih
ZA KAJ GRE


Brezposelnost med mladimi je v Evropski uniji izredno visoka in ne kaže, da se bo kmalu
zmanjšala.
o

Več kot 20 % mladih na trgu dela ne najde zaposlitve.

o

7,5 milijona mladih (starih od 15 do 24 let) ni niti zaposlenih niti vključenih v šolanje
ali usposabljanje.

o 30,1 % brezposelnih, starih manj kot 25 let, je brez dela že več kot 12 mesecev.


Leta 2011 je Evropska komisija sprejela pobudo Priložnosti za mlade, v kateri je pozvala k
tesnejšemu sodelovanju med Komisijo in državami članicami, zlasti v državah, kjer je
brezposelnost mladih najbolj pereč problem.



Leta 2012 je Svet EU na večino držav članic naslovil posebna priporočila za rešitev problema
brezposelnosti mladih.



Komisija je zdaj predlagala sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih, s katerimi želi:
o

olajšati prehod iz šolskega sistema na trg dela s programi jamstva za mlade: mlajši
od 25 let naj bi tako v štirih mesecih po zaključku šolanja ali izgubi dela prejeli
kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali
usposabljanje;

o

zagotoviti, da pripravništva omogočijo kakovostno delovno izkušnjo v varnem okolju;

o

izboljšati kakovost in ponudbo vajeništva;

o

mladim ponuditi več možnosti za delo in usposabljanje v tujini.

PREDLAGANE SPREMEMBE


Države članice bodo morale uvesti sheme Jamstva za mlade, ki jih bo finančno podprla tudi
EU.



Pripravništva bodo ponujala kakovostnejše učne vsebine in socialno varnost.



Evropska koalicija za vajeništva bo uspešne programe vajeništva razširjala po vsej Evropski
uniji.



Mladi Evropejci bodo lažje poiskali delo, pripravništvo ali vajeništvo v drugi državi EU.

PREDNOSTI PREDLOGA
Več mladih bo lažje prišlo do zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja, kar bo izboljšalo njihovo
kakovost življenja. Koristi bodo imeli tudi delodajalci, saj bodo lahko izbirali med bolj kvalificiranimi
kandidati, prejeli bodo tudi pomoč pri zaposlovanju.
ZAKAJ UREJANJE NA RAVNI EU
EU lahko pomaga državam članicam pri reševanju problema brezposelnosti mladih s finančnimi
sredstvi, zlasti iz Evropskega socialnega sklada, in smernicami za ukrepe.
V okviru pobude Priložnosti za mlade je bilo v letu 2011 namenjenih 10 milijard evrov osmih državam
EU z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih. S tem zneskom so podprli subvencije za zaposlovanje,
poklicno usposabljanje in preprečevanje osipništva v šolah. Po ocenah naj bi bilo v program vključenih
vsaj 658 000 mladih in 56 000 malih podjetij.

Sodelovanje na ravni EU državam članicam omogoča medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj. EU
lahko predstavi uspešne ukrepe ali programe, denimo vajeništvo v podjetjih ali kakovostne programe
pripravništva.
Ker je sheme Jamstva za mlade začelo uvajati le majhno število držav članic, bo Komisija izdala
uradno priporočilo, da to storijo vse.
Komisija pripravlja tudi okvir za kakovost pripravništev, s čimer želi preprečiti, da bi se ta oblika dela
uporabljala kot vir poceni ali brezplačne delovne sile, ne bi zagotavljala ustreznega učenja in bi vodila
v začarani krog negotovih zaposlitev. K oblikovanju okvira bodo povabljeni socialni partnerji. Če se
povabilu ne bodo odzvali, bo okvir pripravila Komisija.
Ukrepi za spodbujanje mladih, naj se odpravijo na študij in/ali delo v drugo državo, kar jim omogoča
tudi boljše možnosti zaposlitve, pripravništva in vajeništva, so najbolj učinkoviti, če se izvajajo na ravni
EU.
ZAČETEK VELJAVNOSTI




Februar 2013
o

Države članice naj bi sprejele priporočila in začele izvajati sheme Jamstva za mlade.

o

Organizacije delojemalcev in delodajalcev naj bi začele pogovore o okviru za
kakovost pripravništva.

Poletje 2013
o

Evropska koalicija za vajeništva bo razširjala uspešne programe vajeništva ter razvila
enotne učne načrte za različne poklice in način priznavanja vajeniških praks,
opravljenih v tujini.

o

Na podlagi pogovorov s socialnimi partnerji bo Komisija predlagala okvir za kakovost
pripravništev.

