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ĮŽANGINIS ŽODIS 
 

Itin pažeidžiama jaunimo padėtis darbo rinkoje jau seniai kelia nerimą ir Europos, ir nacionaliniu 

lygmeniu. Jaunimo nedarbo lygis visuomet būdavo didesnis nei kitų visuomenės grupių. Dar 2008 m., 

prieš finansų krizę, apie 16 proc. 15–24 m. amžiaus jaunimo buvo bedarbiai ES, o tai apytiksliai dvigubai 

daugiau nei kitų visuomenės grupių atveju. Jaunimui krizė smogė itin skaudžiai: 2013 m. ES 

28 valstybėse narėse jaunimo nedarbo lygis siekė 23,5 proc., palyginti su bendru ES nedarbo lygiu – 

10,8 proc. Apie 7,5 mln. jaunų europiečių, nuo 15 iki 24 metų, neturi darbo, nesimoko ar nedalyvauja 

mokyme (NEET). 

 

EESRK ne kartą jau yra išreiškęs nepasitenkinimą dėl jaunimo nedarbo lygio ir ragina visus 

suinteresuotuosius subjektus imtis skubių, veiksmingų ir pavyzdinių priemonių, kad būtų pralaužtas šis 

užburtas ratas, galintis sugriauti visos kartos ateitį. Pats laikas deramai investuoti į jaunimą – šios 

investicijos ilgainiui atsipirks. 

 

Akivaizdu, kad užimtumo augimo perspektyvos didele dalimi priklauso nuo ES gebėjimo kurti 

ekonomikos augimą vykdant tinkamą makroekonominę, pramonės ir inovacijų politiką. 

 

Tačiau, ieškant jaunimo užimtumo krizės sprendimo būdų, gimė keletas ES lygmens iniciatyvų, 

pavyzdžiui, Jaunimo užimtumo dokumentų rinkinys ir Jaunimo garantijos, Europos pameistrystės 

aljansas, stažuočių kokybės sistema, ir EURES darbo paieškos tinklo reforma.  

 

Atsižvelgdama į tai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbo rinkos observatorija atliko 

tyrimą dėl ES jaunimo užimtumo politikos įgyvendinimo pasirinktose šešiose valstybėse narėse: 

Graikijoje, Kroatijoje, Italijoje, Austrijoje, Slovakijoje ir Suomijoje, iš pilietinės visuomenės 

perspektyvos.  

 

Tyrime dalyvavo nemažai socialinių partnerių, jaunimo organizacijų ir valdžios institucijų atstovų ir 

visiems jiems nuoširdžiai padėkojome už jų įsipareigojimą ir bendradarbiavimą.  

 

 

Christa Schweng  

Darbo rinkos observatorijos (DRO) pirmininkė ir  

tyrimo pranešėja 
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METODIKA 
 

Šiuo tyrimu siekiama išdėstyti socialinių partnerių ir organizuotos pilietinės visuomenės nuomones dėl: 

 

 nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamos politikos, padedančios jaunimui susirasti darbą, taip 

pat dėl tokios politikos įgyvendinimo ir jos faktinio poveikio; 

 gerosios praktikos ar sunkumų, su kuriais susiduria valstybės narės; 

 jų dalyvavimo jaunimo užimtumo politikoje ir vykstančiose reformose. 

 

Šis tyrimas suteikė nacionaliniams suinteresuotiesiems subjektams progą pateikti savo pastabas ir 

rekomendacijas dėl jaunimo užimtumo politikos, atvėrė galimybę mokytis tarpusavyje ir geriau suprasti, 

kaip veikia nacionalinės sistemos. 

 

Šešios valstybės narės buvo pasirinktos atsižvelgiant į jų konkrečią padėtį jaunimo politikos srityje, 

nepamirštant nedarbo ir NEETs lygio, taip pat ir kitų konkrečių problemų (pvz., ilgalaikių bedarbių, romų 

integracijos), ir pagal turimą informaciją bei diskusijas su EESRK, Komisijos ir nuolatinių atstovybių ES 

atstovais. 

 

Nedarbo lygis 15–24 metų, 2013 (Šaltinis: Eurostatas.) 

 

  



 
4 

2013 m. 

Valstybės narės 
Nedarbo lygis 

(15–24 metų) 

Nedarbo lygis 

(25–74 metų) 

Niekur nedirbantys ir 

nesimokantys 

asmenys 

(15–24 metų) 

ES (28 valstybės 

narės) 
23.5 % 9.5 % 13 % 

Graikija 58.3 % 25.4 % 20.6 % 

Kroatija 49.7 % 14.1 % 18.6 % 

Italija 40.0 % 10.3 % 22.2 % 

Austrija 9.2 % 4.3 % 7.1 % 

Slovakija 33.7 % 12.5 % 13.7 % 

Suomija 19.9 % 6.5 % 9.3 % 

         Šaltinis: Eurostatas 

 

Tyrimas atliekamas 

 

 užpildant klausimyną, kuris išsiuntinėjamas šešių pasirinktų šalių (žr. priedą) pagrindiniams 

socialiniams partneriams ir jaunimo organizacijoms. Jis susijęs su pameistryste, stažuotėmis, 

jaunimo garantijų įgyvendinimu, judumu, verslumu ir tokiais kitais veiksniais kaip darbo 

teisė, socialinė apsauga ir konkrečiau – priemonėmis, skirtomis užkirsti kelią jaunimo 

demotyvacijai; 

 

Skirtingos šalys atsiuntė skirtingą atsakymų skaičių: Austrijoje ir Italijoje į klausimyną atsakė 

ir profsąjungos, ir darbdavių organizacijos. Kroatijoje atsakymus atsiuntė ir darbdaviai bei 

darbuotojai, ir Jaunimo tinklas.  Slovakijoje atsakė ne tik profsąjungos ir darbdavių 

organizacijos, bet ir Užimtumo institutas. Suomijoje klausimyną užpildė profsąjungos ir 

jaunimo organizacija; galiausiai Graikijoje atsakymus atsiuntė viena darbdavių organizacija ir 

Nacionalinė jaunimo taryba; Darbo ir socialinės apsaugos ministerija ir Darbo jėgos 

užimtumo organizacija (valstybinė užimtumo tarnyba) taip pat pasisiūlė dalyvauti 

apklausoje. 
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 trijų DRO narių, sekretoriato administratoriui padedant, grupės (žr. toliau lentelę) pažintinių 

vizitų metu buvo surengti pokalbiai vietose su pagrindinių skėtinių profsąjungų ir darbdavių 

organizacijų, jaunimo organizacijų ir valdžios institucijų atstovais; 

 

 dokumentų analizė – atitinkamų dokumentų rinkimas iš Europos institucijų, ekspertų grupių, 

ministerijų ir pasirinktų valstybių narių nuolatinių atstovybių ES, nacionalinių ekonomikos ir 

socialinių reikalų tarybų, socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir kt.; 

 

 viešas klausymas, kurį 2014 m. balandžio 1 d. Briuselyje surengė DRO dalyvaujant Europos 

Parlamento nariams, Europos Komisijos, Eurofound atstovams, ES lygmens socialiniams 

partneriams, ES ir nacionalinio lygmens jaunimo organizacijoms.  

 

NB. Nuorodos į konkrečią šalį toliau pateiktuose skirsniuose turi būti suprantamos tik kaip atitinkamų 

nacionalinių suinteresuotųjų subjektų, o ne pačios vyriausybės pozicija. 

 

Valstybė narė ir 
misijos data 

I grupės nariai 
(Darbdaviai) 

II grupės nariai 
(Darbuotojai) 

III grupės nariai 
(Įvairūs interesai) 

SUOMIJA 
2014 m. sausio  
16–17 d. 

Vladimíra Drbalová Oliver Röpke Meelis Joost 

SLOVAKIJA 
2014 m. vasario  
10–11 d. 

Christa Schweng Xavier Verboven Viliam Páleník 

KROATIJA 
2014 m. vasario  
17–18 d. 

Vladimíra Drbalová Xavier Verboven Meelis Joost 

GRAIKIJA 
2014 m. kovo  
4–5 d. 

Irini Ivoni Pari Daniela Rondinelli Mette Kindberg 

AUSTRIJA 
2014 m. kovo 14 d. 

Christa Schweng Xavier Verboven Kinga Joó 

ITALIJA 
2014 m. kovo 17 d. 

Christian Ardhe Oliver Röpke Kinga Joó 

     Pusjuodžiu šriftu nurodytos kiekvienos misijos pranešėjai 
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PAGRINDINĖS IŠVADOS 
 

 

1. Norint sumažinti jaunimo nedarbo lygį, reikia laikytis konkrečiai šiam tikslui pritaikyto 

požiūrio. 

2. Glaudus švietimo ir darbo rinkos ryšys gerina įsidarbinimo galimybes ir gebėjimą prisitaikyti. 

3. Jei Jaunimo garantijos bus tinkamai įgyvendintos, jos gali skatinti struktūrines reformas. 

4. Reikia gerinti žinias apie tarptautinį judumą ir EURES poreikius. 

5. Reikia stiprinti ir remti valstybinių įdarbinimo tarnybų vaidmenį įtraukiant žmones į darbo 

rinką. 

6. Nuomonės dėl darbo rinkos reguliavimo poveikio darbo vietų kūrimui labai skiriasi. 

7. Reikia skatinti veiklą pradedančias įmones ir propaguoti verslumo ugdymą. 

8. Nuolatinė stebėsena ir vertinimas padeda vykdyti veiksmingą jaunimo politiką. 

9. Pagrindinė išvada: socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė yra pasiryžę aktyviai dalyvauti 

visuose jaunimo užimtumo politikos proceso etapuose, o tai gali padėti užtikrinti pritarimą 

reformoms ir sklandų reformų įgyvendinimą. 
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1. Norint sumažinti jaunimo nedarbo lygį, reikia laikytis konkrečiai 
šiam tikslui pritaikyto požiūrio 

 

Kai kas galėtų ginčytis, kad bedarbis Graikijoje ir bedarbis Vokietijoje yra viena ir ta pati problema ir kad 

abiem atvejais galima taikyti tą patį sprendimą. Tačiau mūsų vizitai aiškiai parodė, kad tai netiesa: reikia 

atsižvelgti į jauno žmogaus aplinkybes – ar jis turi aukštą, ar žemą kvalifikaciją, ar jis nedirba ilgą laiką ar 

tik laikinai, ar jis gali pasinaudoti judėjimo teise ar ne; be to, reikia atsižvelgti į švietimo sistemą, lėšas, 

investuojamas į valstybines įdarbinimo tarnybas, ir apskritai į atitinkamos šalies ar regiono ekonominę 

politiką. 

 

Visi mūsų sutikti ir į klausimynus atsakę suinteresuotieji subjektai aiškiai nurodė, kad norint sumažinti 

jaunimo nedarbo lygį, nėra vieno, visiems tinkančio sprendimo. 

 

Kai kuriose valstybėse narėse Europos jaunimo garantijos, kuriose nurodoma, kad jaunam žmogui per 4 

mėnesius reikėtų pasiūlyti darbą arba galimybę mokytis, nukreipė dėmesį nuo tų, kuriems labiausiai 

reikalinga pagalba – ilgalaikių bedarbių, į tuos, kuriuos lengviau (pakartotinai) įdarbinti, tokiu būdu 

neleidžiant pastariesiems tapti ilgalaikiais bedarbiais. Esant ribotiems ištekliams šis požiūris kelia 

abejonių. 

 

2. Glaudus švietimo ir darbo rinkos ryšys gerina įsidarbinimo 
galimybes ir gebėjimą prisitaikyti 

 

Sėkmingos švietimo sistemos (būsimo užimtumo požiūriu) sukuria glaudų švietimo (mokymo) ir darbo 

rinkos ryšį. 

 

Galima pateikti Suomijos pavyzdį, kur didelė aukštojo mokslo diplomų siekiančių studentų procentinė 

dalis pradeda dirbti ir įgyti praktinės patirties studijų metu. Daugiau nei 60 proc. pameistrystės 

programų yra aukštesnės pakopos studijos ir yra susijusios su profesiniu (tolesniu) mokymu darbo 

vietoje, kurį vykdo suaugusieji. Mažiau nei 20 proc. pameistrių yra jaunesni nei 25 metų amžiaus. 

 

Panaši, tačiau ne identiška, padėtis yra ir Austrijoje, kur apie 40 proc. penkiolikmečių pradeda 

pameistrystės programą įmonėje praleisdami keturias dienas per savaitę, įgydami praktinės patirties ir 

vieną dieną praleisdami mokykloje. 

 

1995 m. Kroatija iš naujo įdiegė dvejopą pameistrystės sistemą; po keleto pakeitimų ji tapo grynai 

mokyklai skirta sistema, mažiau dėmesio skiriančia praktiniam mokymui darbo vietoje ir daugiau – 

bendrajam lavinimui. Pameistrystės mokymosi forma mokosi apie 30 proc. mokinių. Dėl šios priežasties, 
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suinteresuotųjų subjektų nuomone, profesinių mokyklų pobūdis pradėjo prarasti ryšį su tikra praktika ir 

sumažėjo įmonių, norinčių investuoti laiką, pinigus ir energiją į dvejopą mokymo sistemą, skaičius. 

 

Graikijoje, priešingai, švietimo sistema neatsižvelgia į darbo rinkos poreikius ir pameistrystė nėra 

populiari. Graikijos darbdavių dalyvavimas švietimo sistemoje kelia nepasitikėjimą, nes jie neturi jokių 

mokymo tradicijų. 

 

Slovakijos švietimo sistemoje įgyjama daug universiteto diplomų, daugiausiai socialinių mokslų srityje. 

Baigę studijas jauni žmonės darbo rinkoje atsiduria be jokios praktinės patirties ir turėdami darbo rinkos 

poreikių neatitinkančią kvalifikaciją. Mokyklų, siūlančių pameistrystės mokymo formą, skaičius mažėja. 

Kadangi darbdaviai ieško kvalifikuotų jaunų žmonių, turinčių kvalifikaciją, kuriai jau neberengiama, 

ruošiamas projektas, skirtas padidinti pradinių mokyklų mokinių susidomėjimą profesinio mokymo 

mokyklomis. Pameistrystės kokybė priklauso nuo konkrečios mokyklos; jei mokyklos glaudžiai 

bendradarbiauja su darbdaviais, jų mokiniai turi daugiau galimybių sėkmingai patekti į darbo rinką. 

Mokymo programos priklauso nuo konkrečios mokyklos ir specialybės, bet jos nėra privalomos kitoms 

mokykloms. 

 

Italijoje, visų suinteresuotųjų subjektų nuomone, švietimo sektorius ir darbo rinka yra du skirtingi 

pasauliai. Kadangi 2013 m. antrąjį pusmetį mokymas pameistrystės forma sumažėjo 40 proc., šiuo metu 

rengiamos reformos mokymo standartams suderinti ir biurokratijai sumažinti. 

 

2.1 Profesinio orientavimo ir konsultavimo svarba 

 

Profesijos pasirinkimas – itin svarbus sprendimas. Jaunimui teikiant pagalbą šiuo laikotarpiu – parodant 

esamų mokymo ir profesinės karjeros galimybių įvairovę – jauniems žmonėms suteikiama galimybė 

apsispręsti turint pakankamai informacijos. Išskyrus Suomiją ir Austriją, kur profesinis orientavimas 

įtrauktas į mokyklų sistemą, visi kiti suinteresuotieji subjektais skundėsi, kad teikiama nepakankamai 

profesinio orientavimo paslaugų ir (arba) kad jų kokybė prasta. Daugelio iš jų nuomone, jaunimo 

garantijos įgyvendinimas yra būdas pagerinti šių paslaugų kokybę. 

 

2.2 Pameistrystės sistema 

 

Darbo rinkos observatorija pasinaudojo Komisijos suformuluota pameistrystės apibrėžtimi: 

pameistrystė – tai pirminio profesinio rengimo forma, formaliai suderinanti ir atskirianti mokymą 

įmonėse (laikotarpiai, kai darbo vietoje įgyjama praktinė darbo patirtis) ir švietimą mokyklose 

(laikotarpiai, kai mokykloje arba mokymo įstaigoje teikiamas teorinis (praktinis) švietimas), kurią 
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sėkmingai užbaigus įgyjamas nacionaliniu lygiu pripažįstamas pirminio profesinio rengimo sertifikatas
1
. 

Šioje apibrėžtyje aiškiai nenurodoma, kad darbdavį ir pameistrį sieja tiesioginiai sutartiniai santykiai. 

 

Visų aplankytų šalių suinteresuotieji subjektai buvo susipažinę su dvejopa profesinio mokymo sistema. 

Yra daugybė labai skirtingų jos formų – nuo pernelyg reguliuojamos sistemos (Italija), iki neseniai ir 

nesistemingai įdiegtos sistemos be aiškaus teisinio pagrindo (Graikija), todėl suinteresuotųjų subjektų 

vertinimai skiriasi. Tačiau visi suinteresuotieji subjektai pritaria, kad sistema pati savaime yra naudinga 

priemonė kovojant su jaunimo nedarbu ir darbo rinkos poreikių neatitikimu ir kad ją reikėtų toliau 

vystyti glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Reikia užtikrinti nuolatinį mokymo 

programų atnaujinimą, kad būtų teikiamas moderniausias mokymas, besimokantiems asmenims 

suteikiantis galimybę prisitaikyti prie technologijų pažangos. Sutartiniai santykiai ir abiejų šalių pareigos 

ne visada yra aiškūs (pvz., Kroatijoje, Slovakijoje). Suinteresuotieji subjektai pageidavo skaidrios teisinės 

sistemos ir mažesnės administracinės naštos, visų pirma MVĮ. 

 

2.2.1 Mokymosi turinys 
 

Atskirose šalyse mokymosi turinio kokybė dažnai yra nesuderinta ir kelia susirūpinimą. 

 

Slovakijos darbdaviai nurodė, kad profesinės organizacijos turėtų prisidėti ne tik prie baigiamųjų 

egzaminų reikalavimų, bet ir prie mokymo programos, kurią, prireikus, reikia sudaryti ir atnaujinti 

kiekvienai specialybei. 

 

Neseniai įgyvendintomis reformomis Kroatijoje buvo sumažintas praktinio mokymosi valandų skaičius ir 

mokytojai tapo atsakingi už mokymo programų turinio sudarymą, įskaitant praktinį mokymą; Profesijų ir 

amatų rūmų nuomone, tai mokinių tinkamai neparengia patekimui į darbo rinką. Kroatijos jaunimo 

tinklui susirūpinimą kelia tai, kad darbdaviai nesilaiko teisinių įsipareigojimų. 

 

Austrijoje pameistrystės turiniui didelę įtaką daro socialiniai partneriai, kurie kartu su atitinkamomis 

ministerijomis padeda parengti mokymo reikalavimus, rengti naujas specialybes ir paskirti egzaminų 

komisijų narius. Tokiu būdu su socialiniais partneriais pasidalijama atsakomybe. 

 

Italijoje visi suinteresuotieji subjektai pritarė tam, kad mokymo turinį reikėtų derinti su darbo rinkos 

poreikiais. Turėtų būti plačiau paplitusi tokia pameistrystė, kai derinamas mokymasis mokykloje ir darbo 

vietoje. Darbdaviai skundėsi dėl perteklinio reguliavimo ir paskatų stygiaus, o profesinės sąjungos 

pageidautų daugiau įsipareigojimų, susijusių su stabilumu. Beveik visi suinteresuotieji subjektai nurodė, 

                                            
1  „Siūlomos pameistrystės vietos Europos Sąjungos valstybėse narėse“, Europos Komisija, 2012 m. sausio mėn. 
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kad Italijos teisė pameistrystę reglamentuoja nenuosekliai ir dėl to įmonėms užkraunama administracinė 

našta. 

 

Suomijos suinteresuotieji subjektai palankiai vertina aukštą pameistrystės kokybę, kuri nuolat stebima. 

 

Graikijos valstybinė užimtumo tarnyba stengiasi rasti pameistrystės vietų jaunimui, o tai labai sudėtinga 

užduotis, nes dauguma mokymą pameistrystės forma siūlančių įmonių yra MVĮ ir itin nukentėjusios nuo 

ekonomikos krizės. Šiuo metu vykdoma reforma siekiant pagerinti pameistrystės prieinamumą, paskatas 

darbdaviams (finansavimas), mokymo programų turinį ir sustiprinti ryšius su socialiniais partneriais, 

vietos darbdaviais bei prekybos rūmais. Šiuo metu Graikijos prekybininkų nacionalinė konfederacija 

dalyvauja kelete šios srities bandomųjų projektų. 

 

2.2.2 Pripažinimas 
 

Slovakijoje baigiamieji pameistrystės egzaminai yra pripažįstami, tačiau, kaip nurodė darbdavių atstovas, 

„tai nebūtinai užtikrina kokybę, nes ji priklauso nuo atskiros mokyklos“. 

 

Kroatijoje atliekamas reikalaujamų įgūdžių išorės vertinimas. Dar visai neseniai už tai buvo atsakingas 

Profesijų ir amatų rūmų paskirtas komitetas. Dabar tai priklauso už švietimą atsakingų organizacijų, 

neturinčių pameistrystės egzaminų rengimo patirties, kompetencijai. Tai ir Kroatijos jaunimo tinklo 

problema. Šie Rūmai taip pat ragina pripažinti pameistrystę darbo patirtimi; tai leistų pameistriams 

lengviau patekti į darbo rinką. 

 

Austrijoje pameistrystės programa baigiama pripažintu baigiamuoju egzaminu, suteikiančiu teisę 

užsiimti tam tikra profesija ir pradėti aukštesnės pakopos studijas. 

 

Italijos suinteresuotieji subjektai pritarė nuomonei, kad naudinga sertifikuoti pameistrystę ir pripažinti 

kvalifikaciją, jei tai atlieka trečioji (regioninė) šalis, nes tai gali padidinti galimybes įsidarbinti. 

 

2.2.3 Patrauklumas 
 

Dauguma suinteresuotųjų subjektų pastebėjo aukštojo mokslo siekimo tendenciją, sumažinančią 

dvejopa mokymo sistema susidominčių jaunų žmonių skaičių. Pameistrystės patrauklumo didinimas yra 

svarbus klausimas Graikijoje, Austrijoje, Kroatijoje ir Italijoje. 
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2.2.4 Paskatos 
 

Suomijoje ir Austrijoje jau gerai įtvirtinta paskatų darbdaviams sistema, kad šie siūlytų pameistrystę. 

Graikija neseniai pradėjo taikyti keletą tokių paskatų, tačiau, Nacionalinės Graikijos verslininkų 

konfederacijos manymu, jas reikėtų didinti. 

 

Kroatijoje yra keletas paskatų galimybių, bet suinteresuotieji subjektai mano, kad jomis pasinaudoti 

pernelyg sudėtinga. Visi suinteresuotieji subjektai Slovakijoje pritarė tam, kad reikėtų numatyti 

ekonominių paskatų, o Italijos suinteresuotųjų subjektų nuomonė dėl jų tikslingumo iš esmės skiriasi. 

 

2.2.5 Europos pameistrystės aljansas
2
 

 

Nors viena Kroatijos profesinė sąjunga ir Kroatijos jaunimo tinklas prisideda prie tinklo veiklos, jame 

nedalyvavo nei Kroatijos darbdavių organizacija, nei Profesijų ir amatų Rūmai; šie Rūmai pabrėžė, kad 

neseniai įgyvendintos pameistrystės sistemos reformos neatitiko ES pastangų šioje srityje. 

 

Slovakijos respondentai nedalyvauja Aljanso veikloje, o beveik visi Italijos suinteresuotieji subjektai 

didina informuotumą apie šį Europos aljansą. 

 

Austrijos federaliniai ekonomikos rūmai aktyviai dalyvauja ir pasirašė savo įsipareigojimą įgyvendinti du 

bandomuosius projektus, sukuriančius dvejopą profesinio mokymo sistemą Slovakijoje ir Rumunijoje. 

Austrijos federaliniai darbo rūmai netiesiogiai dalyvauja prisidėdami prie mokymo garantijų. 

 

2.2.6 Tarybos pagrindiniai pameistrystės sistemos principai (angl. Council’s Guiding Principles 

regarding Apprenticeship Schemes) (2013 m. spalio mėn.)3 
 

Kroatijos profesinės sąjungos ir Jaunimo tinklas neprieštaravo šiems pagrindiniams principams, tačiau 

nurodė, kad trūksta sąsajos su pramonės strategija ir aiškios pagrindinių suinteresuotųjų subjektų 

vaidmens apibrėžties. 

 

Slovakijos suinteresuotieji subjektai nebuvo susipažinę su šiais principais.  

 

Italijos suinteresuotieji subjektai plačiai pritarė pagrindiniams principams, tačiau atkreipė dėmesį į 

sudėtingas ekonomikos aplinkybes, esamą neaiškų ir nenuoseklų teisinį pagrindą ir supaprastinimo 

poreikį. 

 

                                            
2
  Europos pameistrystės aljansas: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. 

3
  2013 m. spalio 18 d. Tarybos deklaracija dėl Europos pameistrystės aljanso, 14986/13. 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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Austrijos darbuotojų atstovų nuomone, jų privalumai yra pameistrystės teisinės garantijos ir socialinių 

partnerių dalyvavimas. Austrijos federaliniai ekonomikos rūmai nurodė, kad socialinių partnerių 

bendradarbiavimas su ministerija įgyvendinimo procese yra būtinas ir kad jie patys yra atsakingi už 

pameistrystės programos administravimą. 

 

2.3 Stažuočių sistema 

 

Kadangi stažuotės gali tapti svarbia sąsaja tarp teorinio mokymo ir įgytų žinių praktinio taikymo, Darbo 

rinkos observatorija suinteresuotųjų subjektų paklausė, ar prieinamos „atvirosios rinkos stažuotės“ („ t. 

y. stažuotės, dėl kurių susitaria stažuotojas ir stažuotės organizatorius (įmonė, ne pelno organizacija ar 

valdžios institucija) be trečiosios šalies įsitraukimo, paprastai vykstančias po studijų baigimo ar kaip 

darbo paieškos proceso dalis, <...> [bet ne] stažuotės, kurios yra studijų ar profesinio mokymosi 

programos dalis, ir stažuotės, kurios yra privaloma specialistų (pavyzdžiui, medicinos, architektūros ir 

pan.) rengimo dalis“), ar joms teikiamos paskatos ir kokia jų nuomonė apie stažuočių kokybės sistemą. 

 

Stažuočių apibrėžtys ir suvokimas labai skiriasi. 

 

Pavyzdžiui, Kroatijoje nėra jokių atvirosios rinkos stažuočių, tačiau yra stažuočių, kurios yra aktyvios 

darbo rinkos priemonės. Tačiau jų prieinamumas priklauso nuo valstybinių užimtumo tarnybų pajėgumų 

ir reikalavimus atitinkančių įmonių skaičiaus. Ši darbo rinkos priemonė gali būti naudojama tik įmonėse, 

kuriose per pastaruosius šešis mėnesius nebuvo nutraukta nei viena darbo sutartis, kad ir kokia būtų 

nutraukimo priežastis. Iš tikrųjų šis reikalavimas neleidžia darbdaviams, kurie turi prisitaikyti prie 

pasikeitusių ekonomikos sąlygų, priimti stažuotojų. Tai taip pat itin aktualus klausimas Kroatijos jaunimo 

tinklui, raginančiam pašalinti kliūtis, kurios privačiajam sektoriui neleidžia organizuoti stažuočių, 

didinant išmokas ir daugiau dėmesio skiriant švietimo rezultatams. Kroatijos socialiniai partneriai taip 

pat pageidavo, kad pameistriams ir stažuotojams būtų sukurta mentorystės sistema ir, siekiant sukurti 

paskatą, būtų padengtos mentorių išlaidos. 

 

Italijos suinteresuotieji subjektai pripažįsta stažuočių svarbą ir pritaria, kad reikia supaprastinti stažuočių 

sistemą. Italijos profesinės sąjungos nemato stažuotės baigimo privalumų, nes į nuolatinius darbo 

santykius perauga mažiau nei 10 proc. stažuočių. Darbdavių organizacijos mano, kad Italijos teisės aktai 

nepadeda padidinti nepakankamo siūlomų stažuočių vietų skaičiaus. Vykdomos reformos suteikia 

nemažai vilčių. 

 

Suomijos profesinės sąjungos pritaria mokamoms stažuotėms ir stažuotėms, kurios yra aukštojo mokslo 

studijų dalis, nes dauguma suomių pradeda dirbti jau studijų metu. 
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Slovakijos darbdaviai mano, kad stažuotės dažniausiai vyksta užsienyje arba tarptautinėse institucijose ir 

kad jas organizuoja trečioji šalis. Mokamas stažuotes organizuoja tik didesnės įmonės ir pagrindinės 

institucijos. 

 

Graikijoje stažuotės siūlomos ribotai ir yra privalomos kai kuriuose universitetų fakultetuose (ES 

finansuojamos stažuotės). Graikijos jaunimo organizacija nurodė, kad privatusis sektorius naudoja 

nemokamas stažuotes jauniems žmonėms patikrinti prieš juos įdarbinant. Jaunimo organizacija kas 

savaitę leidžia naujienlaiškį su informacija apie laisvas vietas, nes, jos nuomone, kokybiškos stažuotės 

yra rinkos poreikių ir švietimo jungiamoji grandis. Ji įmonėms siūlo mokesčio lengvatą, kaip paskatą 

siūlyti daugiau stažuočių vietų. 

 

Austrijoje Federaliniai darbo rūmai laikosi nuomonės, kad stažuotės turėtų būti organizuojamos tik kaip 

mokymo programos dalis ir pagal valstybinės įdarbinimo tarnybos sistemą, kurioje taikomos konkrečios 

sąlygos. Federalinių ekonomikos rūmų nuomone, svarbu, kad administracinių reikalavimų būtų kuo 

mažiau, nes valstybinės įdarbinimo tarnybos dėstytojų apklausa patvirtino, kad stažuočių organizavimas 

įmonėms reiškia papildomą darbą. Kadangi pagal Austrijos teisę stažuotės nereguliuojamos, tai 

klausimas, ar stažuotės laikomos darbo santykių dalimi ar ne, priklauso nuo konkretaus atvejo. Stažuotė 

neįpareigoja stažuotojo dirbti, o įmonės – atlyginti. Tačiau jei stažuotojui mokama savanoriškai, 

socialinio draudimo sistema tai laiko visaverčiais darbo santykiais su visomis atitinkamomis pasekmėmis. 

 

2.3.1 Stažuočių kokybės sistema
4
 

 

Suinteresuotųjų subjektų požiūriai į stažuočių kokybės sistemą labai skiriasi. Suomijos ir Slovakijos 

profesinės sąjungos jai visiškai pritaria, o Italijos ir Austrijos atstovai mano, kad stažuočių kokybės 

sistemos turinys nepakankamai išsamus, į jį reikėtų įtraukti ir reikalavimą, kad stažuotės būtų mokymo 

programų dalis. 

 

Kroatijos profesinės sąjungos ragina sukurti visoje ES vienodą sistemą ir įpareigoti numatyti atlyginimą. 

Darbdavių nuomonės apie kokybės sistemą taip pat skiriasi: kroatų manymu, ji rodo svarbias pastangas, 

o kai kurios Italijos asociacijos ir austrų darbdaviai kritiškai vertina siūlomą sistemą ir turi abejonių dėl 

galimo išstūmimo poveikio ir įspėja, kad pernelyg didelė biurokratija gali lemti mažesnį siūlymų stažuotis 

skaičių. 

 

Graikijos jaunimo organizacija palankiai vertina sistemą ir reikalauja, kad už stažuotes būtų privaloma 

mokėti. 

 

                                            
4
  2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos, OL C 88, 2014 3 27, p. 1–4); EESRK nuomonė dėl 

stažuočių kokybės sistemos, CESE 8054/2013, dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje, pranešėja Indrė Vareikytė. 
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3. Jei Jaunimo garantijos bus tinkamai įgyvendintos, jos gali skatinti 
struktūrines reformas 

 

Kai dėl jaunimo garantijų iniciatyvos
5
, suinteresuotiesiems subjektams buvo pateikta nemažai klausimų 

apie jos pridėtinę vertę, bruožus ir įgyvendinimą, prioritetų nustatymą, suteiktą informaciją, socialinių 

partnerių vaidmenį ir jų pačių organizacijų vaidmenį bei galimas sinergijas. 

 

3.1 Pridėtinė vertė 

 

Visi suinteresuotieji subjektai pabrėžė pridėtinę vertę – išskyrus Austriją, kurioje Jaunimo garantijų 

iniciatyva egzistavo jau iki tol, todėl įgyvendinimo planas laikomas veikiau esamų priemonių aprašu. 

 

Suomijoje garantijų iniciatyva prisidėjo prie struktūruotos įvairių tarnybų ir valdžios institucijų 

bendradarbiavimo sistemos sukūrimo. Jauniems žmonėms pradėta teikti naujas paslaugas. Sprendimus 

priimančios institucijos pradėjo daugiau domėtis nesimokančiu, nedirbančiu ir mokyme nedalyvaujančiu 

(NEET) jaunimu ir skyrė daugiau lėšų. 

 

Italijos, Graikijos ir Slovakijos suinteresuotieji subjektai atkreipė dėmesį į potencialų jaunimo garantijų 

iniciatyvos poveikį, jei ji bus tinkamai įgyvendinama. 

 

3.2 Prioritetai 

 

Prioritetų klausimu visi Slovakijos suinteresuotieji subjektai apgailestavo, kad trūksta struktūrinių 

reformų, skirtų tobulinti švietimo sistemą, kuri labai svarbi parengiant jaunimą darbo rinkai. Dėl su 

grupėmis susijusių prioritetų nustatymo nuomonės išsiskyrė: darbdaviai ragina daugiausia dėmesio skirti 

ilgalaikiams bedarbiams, o profesinės sąjungos pageidautų pagrindinį dėmesį skirti ką tik mokslą 

baigusiems asmenims. 

 

Italijos profesinės sąjungos ir kai kurie darbdaviai prioritetą nori teikti nesimokančiam, nedirbančiam ir 

mokyme nedalyvaujančiam (NEET) jaunimui ir labiausiai pažeidžiamam jaunimui, o viena darbdavių 

organizacija pirmenybę teiktų ką tik mokslą baigusiems asmenims. Visi jie pabrėžia, kad daugiausia 

dėmesio reikia skirti Pietų Italijos jaunimui, ir beveik visi pritaria amžiaus ribos padidinimui iki 29 metų. 

 

Suomijoje jaunimo garantijų iniciatyva taikoma jaunimui iki 25 metų ir ne vyresniems kaip 30 metų ką tik 

mokslą baigusiems asmenims. Suomijos profesinės sąjungos ir jaunimo organizacijos pritaria, kad 

                                            
5

 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo, OL C 120, 2013 4 26, p. 1–6; EESRK 

nuomonė dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos, CESE 3206/2013, OL C 271, 2013 9 19, p. 101,pranešėjas Mário Soares. 
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prioritetą reikia suteikti labiausiai pažeidžiamam jaunimui. Jos pabrėžia prevencinių priemonių pridėtinę 

vertę. 

 

Austrijos suinteresuotieji subjektai mano, kad Jaunimo garantijų iniciatyva taikoma visoms grupėms, ir 

pritaria ankstyvai intervencijai. Austrijos darbdavių nuomone, Jaunimo garantijų iniciatyva yra galimybė 

įvertinti pameistrystės sistemos veikimą, ypač įprastinių pameistrystės sutarčių taikymą pameistriams, 

neturintiems įmonės suteiktos „mokymo garantijos“. 

 

Graikijos ministerija mano, kad tikslinės grupės turėtų būti jaunimas iš regionų, kuriuose nedarbo lygis 

didžiausias, ir labai mažas pajamas gaunančiuose namų ūkiuose gyvenantys asmenys. Graikijos jaunimo 

organizacijos pabrėžia, kad amžiaus riba turėtų būti 30 metų ir kad į įgyvendinimo planą reikėtų įtraukti 

socialinius partnerius. 

 

3.3 Socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės vaidmuo 

 

Nors visi apklausos dalyviai sutinka, kad socialinių partnerių ir jaunimo organizacijų dalyvavimas 

rengiant, įgyvendinant ir prižiūrint jaunimo garantijų iniciatyvą yra nepaprastai svarbus, tačiau realybė 

visiškai kitokia:  

 

Suomijoje, Austrijoje ir Kroatijoje suinteresuotieji subjektai dalyvauja visais jaunimo garantijų iniciatyvos 

etapais. Italijoje iniciatyvos rengimo etapu dalyvavo tik viena profesinė sąjunga, nors visos profesinės 

sąjungos ir darbdavių organizacijos buvo raginamos, įsipareigoję ir pasirengę prisidėti prie įgyvendinimo 

etapo – informuotumo didinimo priemonėmis arba siūlant galimybes pradėti profesinį gyvenimą. 

 

Slovakijoje su dauguma socialinių partnerių buvo konsultuojamasi teisėkūros proceso, skirto įgyvendinti 

vyriausybės parengtą jaunimo garantijų iniciatyvos planą, metu. 

 

Graikijos socialiniai partneriai ir Graikijos jaunimo taryba pabrėžė, kad su jais dėl įgyvendinimo plano 

konsultuojamasi nebuvo. Tačiau „Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinavimo komitetas“ 

gali į savo posėdžius kviesti socialinius partnerius, pilietinės visuomenės atstovus ir jaunimo užimtumo 

ekspertus. 

 

3.4 Sinergija 

 

Atsakydami į klausimą apie jaunimo garantijų iniciatyvos galimybę skatinti sinergiją tarp suinteresuotųjų 

subjektų, pavyzdžiui, užimtumo tarnybų, švietimo įstaigų, socialinių ir sveikatos priežiūros tarnybų, 

socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų, beveik visi suinteresuotieji subjektai vieningai 

pritarė šioms galimybėms ir pabrėžė būtinybę stiprinti bendradarbiavimą, nes tai pagrindinis sėkmę 
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užtikrinantis veiksnys. Kaip vienas tokios sinergijos pavyzdžių buvo nurodytos darbo rinkos poreikius 

atitinkančios švietimo sistemos. 

 

4. Reikia gerinti žinias apie tarptautinį judumą ir EURES poreikius 
 

Naujausioje valstybėje narėje Kroatijoje apie EURES
6
 žinoma nedaug – pagrindinė to priežastis yra 

leidinių kroatų kalba trūkumas. Profesinės sąjungos pabrėžia poreikį informuoti mobiliųjų darbuotojų 

socialinės apsaugos klausimais. Kai kuriose šalyse iki šiol taikomi laisvo darbuotojų judėjimo apribojimai, 

o tai dar labiau apsunkina padėtį. 

 

Graikijos jaunimo organizacija nurodė, kad Erasmus programa yra gana gerai žinoma, tačiau – dėl krizės 

– Graikijos šeimoms vis sunkiau finansuoti vienerius metus užsienyje pagal Erasmus programą 

besimokantį studentą. 

 

Visi Italijos suinteresuotieji subjektai pritarė, kad užsienyje įgyta darbo patirtis yra didelis pranašumas 

jauniems darbo rinkos naujokams. Italijoje EURES žinoma, tačiau ja nepakankamai naudojamasi. Viena 

profesinė sąjunga nurodė, kad pasienio regionuose esančių EURES tarnybų bendradarbiavimas su vietos 

profesinėmis sąjungomis yra geriausios praktikos pavyzdys remiant mobiliuosius darbuotojus. 

 

Suomijoje visuomenės informuotumas apie judumą ir EURES apskritai laikomas patenkinamu, tačiau dar 

daug ką galima tobulinti. 

 

Slovakijoje nuomonės išsiskiria: viena profesinė sąjunga teigia, kad judumas nėra labai populiarus, o 

darbdavių organizacija nurodo, kad pasienio regionų darbuotojų žinios apie judumą yra aukšto lygio. Jos 

atkreipia dėmesį į tarpvalstybines partnerystes su Vengrija, kuriose dalyvauja ir atitinkami socialiniai 

partneriai. Buvo pareikšta nuogąstavimų ir dėl „protų nutekėjimo“. 

 

Austrijoje EURES yra naudojamasi, tačiau kol kas pernelyg mažai žinoma apie turimą informaciją, tiek 

susijusią su platforma, tiek ir su papildoma parama. EURES potencialas nėra visapusiškai išnaudojamas, 

nes tik keletas valstybių narių visas turimas darbo vietas skelbia EURES platformoje. Kyla ir su kalbomis 

susijusių problemų, nes pareiginės instrukcijos ir gyvenimo aprašymai turėtų būti pateikiami visomis 

kalbomis. Darbdaviai apskritai pritaria EURES reformai, pabrėždami automatinio darbo jėgos pasiūlos ir 

paklausos derinimo pridėtinę vertę. Federaliniai darbo rūmai pabrėžia, kad reikia daugiau informacijos 

apie tarptautinį mobilumą, tačiau kritiškai vertina EURES reformos projektą, visų pirma dėl privačių 

laikinojo įdarbinimo tarnybų įtraukimo, ir išreiškia savo nerimą dėl darbuotojų duomenų apsaugos. 

                                            
6

 Eures, Europos darbo vietų tinklas, https://ec.europa.eu/eures/page/index; EESRK nuomonė dėl EURES, CESE 518/2014, dar 

nepaskelbta Oficialiajame leidinyje, pranešėja Vladimíra Drbalová, bendrapranešėjis Luis Miguel Pariza Castaños. 

https://ec.europa.eu/eures/page/index
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5. Reikia stiprinti ir remti valstybinių įdarbinimo tarnybų vaidmenį 
įtraukiant žmones į darbo rinką 

 

Pažintinių vizitų metu iškelta nemažai susirūpinimą keliančių klausimų dėl valstybinių užimtumo 

tarnybų: pirmiausia šie klausimai buvo susiję su pasitikėjimo tarp naudotojų trūkumu (Italija, Slovakija), 

nepakankamais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, reikalingais veiksmingai spręsti nedarbo 

problemą, ir tuo, kad bedarbiai yra paprasčiausiai administruojami, užuot didinus jų aktyvumą. Atrodo, 

kad Suomijoje ir Austrijoje šie klausimai yra mažiau svarbūs, nes šiose šalyse valstybinės užimtumo 

tarnybos atlieka aktyvumo didinimo ir įdarbinimo valdymo vaidmenį. 

 

6. Nuomonės dėl darbo rinkos reguliavimo poveikio darbo vietų 
kūrimui labai skiriasi 

 

Nenuostabu, kad nuomonės apie darbo rinkos reguliavimo poveikį įmonių pasirengimui įdarbinti 

jaunimą labai skiriasi. 

 

Italijos profesinės sąjungos teigia, kad darbuotojų apsauga labai sumažinta, tačiau abejoja, kad darbo 

teisė turi kokį nors poveikį jaunų žmonių užimtumui. Darbdavių organizacijos atkreipia dėmesį į 

naujausias darbo teisės reformas, skirtas sumažinti darbo rinkos nelankstumą, tačiau nurodo, kad 

įmonės vis dar nepasirengę įdarbinti neterminuotam laikotarpiui, nes darbo teisė kol kas neatitinka 

Italijos įmonių poreikių. Nuomonės išsiskiria ir dėl paskatų jaunimui aktyviai dalyvauti darbo rinkoje: kai 

kurios profesinės sąjungos gerovės sistemą apibūdina kaip iš esmės gerai veikiančią, tačiau turinčią su 

paskatomis jaunimui susijusių spragų. Darbdavių organizacijos atkreipia dėmesį į nepakankamai 

parengtas priemones darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai užtikrinti ir kartu perspėja, kad šios 

priemonės neturėtų sukurti papildomos naštos MVĮ. Italijos bankų sistemoje sukurtos revoliucinės 

gerovės ir priežiūros sistemos. Tačiau atkreipiamas dėmesys ir į neigiamas paskatas, kad didesnės 

bedarbių pašalpos mažina norą pradėti dirbti. 

 

Viena Kroatijos profesinė sąjunga teigia, kad darbo teisės turinys yra nepakankamas piktnaudžiavimui 

terminuotomis darbo sutartimis išvengti ir kad vykdymo užtikrinimo institucija yra nepakankamai 

parengta prisiimti savo įsipareigojimus šioje srityje. Kita profesinė sąjunga mano, kad planuojamoje 

reformoje suteikiamas pranašumas darbdaviams prieš darbuotojus. Darbdavių organizacijos skundžiasi, 

kad su darbuotojų atleidimu susijusios darbo teisės taisyklės yra sudėtingos ir, visų pirma, MVĮ atveju, 

susijusios su didele našta. Jaunimo organizacijos mano, kad esamas darbo kodeksas yra neutralus 

jaunimo įdarbinimo atžvilgiu ir mano, kad jauniems žmonėms siūlomų terminuotų darbo sutarčių 

padidėjimas susijęs su struktūrinėmis darbo rinkos tendencijomis. Jos skeptiškai vertina planuojamą 

reformą, pagal kurią laikinųjų darbuotojų įdarbinimo laikas prailginamas iki trejų metų. 
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Atsakydama į klausimą dėl esamų paskatų jaunimui aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, Kroatijos profesinių 

sąjungų konfederacija teigia, kad nei dabar taikomos darbo politikos priemonės, nei nepakankamas 

darbo inspektorių skaičius nepadeda jaunimui patekti į darbo rinką. Kroatijos darbdaviai nurodo, kad 

paskatos egzistuoja, tačiau dėl ekonominės padėties nėra darbo vietų – tam pritaria ir jaunimo 

organizacija. 

 

Slovakijos profesinių sąjungų nuomone, darbo teisės vaidmuo yra gana neutralus, o darbdaviai teigia, 

kad jis trukdo neterminuotų darbo sutarčių lankstumui. Užimtumo institutas pabrėžia, kad terminuotų 

darbo sutarčių atveju jų dalyviams neužtikrinamos standartinės teisės ir pareigos. Paskatų jaunimui 

klausimu visi suinteresuotieji subjektai beveik vienbalsiai sutaria, kad darbo užmokestis yra gana žemas, 

o tai laikoma demotyvacija. Darbdavių organizacijos nurodo, kad kelionės tarp gyvenamosios ir darbo 

vietos yra labai brangios, todėl tai neskatina sukurti darbo santykių. 

 

Austrijos federaliniai ekonomikos rūmai mano, kad darbo teisė leidžia sukurti aktyvią darbo rinką, 

kurioje užtikrinamos palankios sąlygos profesinį gyvenimą pradedantiems jauniems žmonėms. 2012 m. 

tik 10 proc. visų dirbančiųjų dirbo pagal terminuotą darbo sutartį. Austrijos darbuotojų atstovų teigimu, 

stažuotės gali būti laikomos atviromis darbo sutartimis, tačiau gali įgyti ir kitokias formas. Ir vieni, ir kiti 

sutinka, kad paskatos jaunimui egzistuoja, iš dalies dėl aktyvumo didinimo priemonių ir iš dalies dėl to, 

kad socialiniu požiūriu labiau pageidautina dirbti nei būti bedarbiu. 

 

Graikijos jaunimo organizacijos teigimu, darbo teisė palanki neribotos trukmės darbo sutartims, tačiau 

po Trejeto intervencijų darbo santykiai nuolat kinta. Paskatų jaunimui patekti į darbo rinką nėra. 

 

7. Reikia skatinti veiklą pradedančias įmones ir propaguoti 
verslumo ugdymą 

 

Kroatijos suinteresuotieji subjektai nurodo, kad savarankišką darbo skatinančios darbo rinkos priemonės 

egzistuoja, tačiau, kadangi jos taikomos tik po trijų – šešių mėnesių trukmės nedarbo laikotarpio, jos 

nelaikomos labai veiksmingomis. Kadangi viešai prieinamos informacijos apie pradedančiąsias įmones 

trūksta, socialiniai partneriai, bendradarbiaudami su Kroatijos užimtumo tarnyba ir Švietimo agentūra, 

išvertė TDO vadovą „Start your own business – Increasing youth employment“ („Pradėk savo verslą: 

jaunimo užimtumo didinimas“). Jaunimo tinklas ragina daugiausia dėmesio skirti perkvalifikavimo 

priemonių ir priemonių, skirtų pradedančiosioms įmonėms, derinimui, nes šiuo metu šios priemonės yra 

atskirtos. 

 

Italijos suinteresuotieji subjektai apibūdina esamas priemones, tačiau dėl konsultavimo paslaugų 

trūkumo ir sunkumų gauti finansavimą, laiko jas neveiksmingomis. 
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Graikijos jaunimo organizacijų teigimu, jaunimas visiškai neturi motyvacijos kurti savo verslą. Nepadeda 

netgi Europos lėšomis finansuojamos pradedančiųjų įmonių paramos programos, nes gauti lėšų labai 

sudėtinga. 

 

Austrijos darbdaviai apibūdina įmonių steigimui skatinti pradėtas taikyti teisines priemones – nuo 

savarankiškai dirbančių asmenų draudimo nuo nedarbo iki socialinių išmokų ilgalaikės ligos atveju ir 

sumos, kurią verslininkai privalo patys mokėti apsilankę pas gydytoją, apribojimo iki 5 proc. jų metinių 

pajamų. Austrijos darbuotojų organizacijos pabrėžia poreikį užtikrinti, kad valstybinės užimtumo 

tarnybos pradedančiąsias įmones remtų tik tuo atveju, jei verslo idėjos įgyvendinimas laikomas 

realistišku ir užtikrina tinkamą pragyvenimo lygį. 

 

Suomijoje vykdomos reformos, kai kurie bandomieji projektai jau pradedami įgyvendinti, tačiau 

vertinimų kol kas nėra. 

 

Slovakijos suinteresuotieji subjektai pritaria, kad pastaruoju metu tapo labai sudėtinga steigti įmones ir 

kad dabar teikiama parama labai sumažėjo. 

 

8. Nuolatinė stebėsena ir vertinimas padeda vykdyti veiksmingą 
jaunimo politiką 

 

Politikos formavimo procese stebėsena ir vertinimas gali atlikti strateginį vaidmenį gerinant politinių 

sprendimų aktualumą, rezultatyvumą ir efektyvumą. 

 

Austrijoje ir Suomijoje darbo rinkos priemonės yra nuolat stebimos ir vertinamos. 

 

Kitų keturių šalių suinteresuotieji subjektai skundėsi dėl sistemingo vertinimo nebuvimo, tačiau išreiškė 

viltį, kad įgyvendinus jaunimo garantijų iniciatyvą šis trūkumas bus pašalintas. Kroatijos jaunimo 

organizacijos patikslino, kad vertinimas turėtų apimti ir kokybinius elementus ir atsižvelgti į ankstesnių 

naudos gavėjų požiūrį ir patirtį. 

 

9. Pagrindinė išvada: socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė 
yra pasiryžę aktyviai dalyvauti visuose jaunimo užimtumo 
politikos proceso etapuose, o tai gali padėti užtikrinti pritarimą 
reformoms ir sklandų reformų įgyvendinimą 

 

Darbo rinkos observatorijos informacinių vizitų metu vykusios diskusijos ir su tuo susijusios apklausos 

rezultatai rodo bendrą susirūpinimą dėl jaunimo bedarbystės ir suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimą 

padėti su ja kovoti. 
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Dalyvaujančios organizacijos pabrėžė švietimo sistemos reformų, įgūdžių atnaujinimo ir tobulinimo 

svarbą ir glaudų jų ryšį su darbo rinka. Puikiai išvystytas ir veiksmingas profesinio rengimo ir mokymo 

sistemas, pagrįstas dualiojo profesinio mokymo sistemomis arba kitomis mokymosi darbo vietoje 

formomis, turinčiose valstybėse narėse jaunimo nedarbas yra mažesnis, jos gali reaguoti į būsimus 

pokyčius ir prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. 

 

Valstybės narės, kuriose socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė aktyviai dalyvauja politikos 

formavimo procese, krizės laikotarpiu išsiskyrė gana žemu jaunimo nedarbo lygiu, palyginti su kitomis 

Europos šalimis. 

 

Suinteresuotieji subjektai gali iš tikrųjų suteikti pridėtinės vertės jaunimo politikos priemonėms, nes jie 

yra glaudžiai susiję su darbo rinkos realijomis. Norint užtikrinti sėkmingą jaunimo garantijų iniciatyvos ir 

kitų jaunimo užimtumo politikos priemonių įgyvendinimą, Darbo rinkos observatorija primygtinai 

rekomenduoja įtraukti suinteresuotuosius subjektus į visus proceso etapus. Tai gali padėti išugdyti 

atsakomybės jausmą, kuris prisideda prie to, kad visuomenė priims reformas ir jos bus sklandžiai 

įgyvendintos. 

 

* 

 

* * 
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I PRIEDAS  
Organizacijų, į kurias buvo kreiptasi tyrimo tikslais, sąrašas 

 

Atliekant šį tyrimą buvo kreiptasi į jungtines organizacijas (daugiausia į socialinius partnerius ir jaunimo 

organizacijas), kurios, remiantis Eurofound Europos pramoninių ryšių stebėjimo centro (EIRO)7 ir EESRK 

narių pateikta informacija, yra atitinkamos šalies svarbiausios atstovaujamosios organizacijos. Be to, 

buvo susisiekta ir su kitomis smulkesnėmis organizacijomis ir sektorių organizacijomis, kurioms 

atstovauja EESRK nariai.  

 

Iš 56 organizacijų, kurios buvo kviečiamos dalyvauti tyrime, aktyviai prisidėjo 44: jos atsakė į klausimyną, 

atsiuntė dokumentus ir (arba) susitiko su Darbo rinkos observatorijos nariais. 

 

Organizacijų, į kurias buvo kreiptasi, sąrašas: 

 

GRAIKIJA 

 

1. Graikijos generalinė darbo konfederacija (GSEΕ),  

2. Valstybės tarnautojų konfederacija (ADEDY), 

3. Graikijos įmonių federacija (SEV), 

4. Graikijos nacionalinė prekiautojų konfederacija (ESEE),  

5. Graikijos laisvųjų profesijų, amatininkų ir prekiautojų konfederacija (GSEVEE), 

6. Graikijos turizmo bendrovių asociacija (SETE),  

7. Graikijos laivų savininkų sąjunga (EEE), 

8. Graikijos nacionalinė jaunimo taryba (ESYN). 

 

 

KROATIJA 

 

9. Kroatijos autonominių profesinių sąjungų aljansas (SSSH), 

10. Kroatijos nepriklausomos profesinės sąjungos (NHS), 

11. Kroatijos viešojo sektoriaus profesinių sąjungų asociacija (MATICA), 

12. Kroatijos profesinių sąjungų asociacija (HUS), 

13. Kroatijos darbininkų profesinės sąjungos (URSH),  

14. Kroatijos darbdavių asociacija (HUP), 

                                            
7 

 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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15. Kroatijos prekybos ir amatų rūmai (HOK), 

16. Kroatijos jaunimo tinklas (MMH), 

17. Jaunimo užimtumo skatinimo ir profesinio specializavimo aljansas (ZUM). 

 

 

ITALIJA 

 

18. Italijos generalinė darbininkų konfederacija (CGIL), 

19. Italijos darbininkų profesinių sąjungų konfederacija (Cisl), 

20. Italijos darbininkų sąjunga (UIL), 

21. Generalinė darbininkų sąjunga(UGL), 

22. Italijos nepriklausomų darbininkų profesinių sąjungų konfederacija (Cisal), 

23. Generalinė nepriklausomų darbininkų profesinių sąjungų konfederacija (Confsal), 

24. Nacionalinė valstybės tarnybos vadovų ir vadovaujančiojo personalo konfederacija (Confedir), 

25. Vadovaujančiojo personalo ir specialistų konfederacija (CIDA), 

26. Italijos krikščioniškosios darbininkų asociacijos (ACLI), 

27. Italijos aukštųjų mokyklų darbuotojų konfederacija (CIU), 

28. Italijos generalinė pramonės konfederacija (Confindustria),  

29. Italijos mažų ir vidutinių pramonės įmonių konfederacija (Confapi), 

30. Italijos amatų įmonių konfederacija (Confartigianato), 

31. Nacionalinė amatų, mažų ir vidutinių įmonių konfederacija (CNA), 

32. Generalinė įmonių, laisvųjų profesijų ir savarankiško darbo konfederacija (Confcommercio), 

33. Italijos Bankų asociacija (ABI), 

34. Italijos generalinė žemės ūkio konfederacija (Confagricoltura), 

35. Nacionalinė kooperatyvų ir savidraudos įmonių sąjunga (Legacoop), 

36. Italijos kooperatyvų konfederacija (Confcooperative), 

37. Italijos nacionalinė jaunimo taryba (FNG). 

 

 

AUSTRIJA 

 

38. Austrijos profesinių sąjungų federacija (ÖGB), 

39. Austrijos federaliniai darbo rūmai (AK), 

40. Austrijos federaciniai ekonomikos rūmai (WKÖ), 

41. Austrijos pramonininkų federacija (IV), 

42. Austrijos nacionalinė jaunimo taryba (OJV). 
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SLOVAKIJA 

 

43. Slovakijos Respublikos profesinių sąjungų konfederacija (KOZ SR), 

44. Slovakijos nepriklausomos krikščioniškosios profesinės sąjungos (NKOS), 

45. Darbdavių asociacijų federacija (AZZZ SR), 

46. Slovakijos Respublikos nacionalinė darbdavių sąjunga (RUZ SR), 

47. Užimtumo institutas (IZ Bratislava),  

48. Slovakijos jaunimo taryba, 

49. Slovakijos nepriklausomų krikščioniškųjų profesinių sąjungų jaunimo platforma (NKOS). 

 

 

SUOMIJA 

 

50. Suomijos centrinė profesinių sąjungų organizacija (SAK), 

51. Suomijos tarnautojų konfederacija (STTK),  

52. Suomijos aukštųjų mokyklų darbuotojų profesinių sąjungų konfereracija (AKAVA), 

53. Suomijos pramonės konfederacija (EK), 

54. Suomijos įmonių federacija (SY), 

55. Bažnytiniai darbdaviai (KiT), 

56. Suomijos jaunimo bendradarbiavimas (Allianssi). 

  

* 

 

* * 
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II PRIEDAS  
Ankstesnės EESRK nuomonės jaunimo užimtumo tema 
 

EESRK nuomonė Priėmimo data Nuoroda 
Pranešėjas 

Bendrapranešėjis 

EURES 2014 06 04 CESE 518/2014 - SOC/500 

Dar nepaskelbta OL 

Vladimíra Drbalová 

Luis Miguel Pariza 

Castaños 

Jaunimo užimtumo priemonių. 

Geriausios praktikos pavyzdžiai 

2014 06 04 CESE 474/2014 - SOC/503 

Dar nepaskelbta OL 

Christa Schweng 

Jaunimo įsidarbinimo galimybių. 

Mokymo ir pramonės poreikių 

derinimas griežto taupymo 

laikotarpiu 

2014 04 30 CESE 5662/2013 - CCMI/118 

Dar nepaskelbta OL 

Dumitru Fornea 

Tommaso Grimaldi 

Socialinių investicijų poveikio 

užimtumui ir viešiesiems 

biudžetams  

2014 04 30 CESE 6193/2013 - SOC/496 

Dar nepaskelbta OL 

Wolfgang Greif 

Jaunųjų ES piliečių integraciją 

skatinančios priemonės 

2014 04 30 CESE 6218/2013 - SOC/495 

Dar nepaskelbta OL 

Renate Heinisch 

Stažuočių kokybės sistema  2014 02 07 CESE 8054/2013 - SOC/499 

Dar nepaskelbta OL 

Indrė Vareikytė 

Atviresnis švietimas 2014 02 26 CESE 6185/2013 - SOC/493 

Dar nepaskelbta OL 

Gonçalo Lobo Xavier 

Pavel Trantina 

Kovos su šešėline ekonomika ir 

nedeklaruojamu darbu strategija 

2014 01 21 CESE 2138/2013 - SOC/480 

OL C 177, 2014 06 11 , p. 9-14 

Stefano Palmieri 

Užimtumo gairės 2014 01 21 CESE 8193/2013 - SOC/501 

OL C 177, 2014 06 11, p. 40 

- 

Valstybinės užimtumo tarnybos 

(VUT) 

2013 10 17 CESE 5207/2013 - SOC/490 

OLC 67, 2014 03 06, p. 116-121 

Vladimíra Drbalová 

Švietimo persvarstymas 2013 07 10 CESE 658/2013 - SOC/476 

OL C 327, 2013 11 12, p. 58–64 

 

Mário Soares 

Pavel Trantina 

Iaunimo garantijų iniciatyva 

(ESF) 

2013 05 22 CESE 3206/2013 - SOC/485 

OL C 271, 2013 09 19, p. 101-103 

Mário Soares 
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Įmonių vaidmuo Europos 

Sąjungos švietimo srityje 

2013 03 20 CESE 2308/2012 - SOC/469 

OL C 161, 2013 06 06, p. 27-34 

Vladimíra Drbalová 

Darbuotojų dalyvavimas 

priimant sprendimus 

2013 03 20 CESE 2096/2012 - SOC/470 

OL C 161, 2013 06 06, p. 35-39 

Wolfgang Greif 

Užimtumo politikos gairės 2013 02 13 CESE 112/2013 - SOC/477 

OL C 133, 2013 05 09, p. 77-80 

Wolfgang Greif 

Jaunimo užimtumo priemonių 

rinkinys 

2013 03 21 CESE 2419/2012 - SOC/474 

OL C 161, 2013 06 06, p. 67-72 

Pavel Trantina 

Philippe de Buck 

Ekonomikos atsigavimas kuriant 

darbo vietas 

2012 11 15 CESE 1279/2012 - SOC/463 

OL C 11, 2013 01 15, p. 65–70 

Gabriele Bischoff 

Jaunimo galimybių iniciatyva 2012 07 12 CESE 1579/2012 - SOC/450 

OL C 299, 2012 10 04, p. 97-102 

Tomasz Jasiński 

Profesinių kvalifikacijų 

pripažinimas ir administracinis 

bendradarbiavimas 

2012 04 26 CESE 1046/2012 - SOC/451 

OL C 191, 2012 06 29, p. 103-107 

Arno Metzler 

Erasmus visiems 2012 03 29 CESE 825/2012 - SOC/438 

OL C 181/154, 2012 06 21 

Indrė Vareikytė 

Aukštojo mokslo 

modernizavimas 

2012 03 28 CESE 823/2012 - SOC/429 

OL C 181, 2012 06 21, p. 143-149 

Joost van Iersel 

Juraj Stern 

Neįgalaus jaunimo. Užimtumas, 

integracija ir dalyvavimas 

visuomenėje 

2012 03 28 CESE 826/2012 - SOC/439 

C 181/2, 2012 06 21 

Ioannis Vardakastanis 

Užimtumo gairės 2012 02 22 CESE 479/2012 - SOC/435 

OL C 143, 2012 05 22, p. 94–101 

Wolfgang Greif 

 

Profesinio mokymo po vidurinės 

mokyklos patrauklumo 

didinimas 

2012 01 19 CESE 147/2012 - SOC/409 

OL C 68, 2012 03 06, p. 1–10 

Vladimíra Drbalová 

Jaunimo užimtumas, profesinių 

kvalifikacijos ir judumas. 

2012 01 18 CESE 148/2012 - SOC/421 

OL C 68, 2012 03 06, p. 11-14 

Dorthe Andersen 

 

_____________ 
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