Europski gospodarski i socijalni odbor
Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo
Promatračka skupina za tržište rada

Pilot-istraživanje, na nacionalnoj razini, provedbe politika EU-a za zapošljavanje mladih:
gledište civilnog društva
UPITNIK
POZADINA
Mladi su ljudi posebice teško pogođeni krizom: u EU28 stopa nezaposlenosti mladih bila je 23,5% u rujnu 2013. U nekim zemljama, više no svaki drugi mladi
Europljanin na tržištu rada ne može naći posao. Sedam i pol milijuna mladih Europljana između 15 i 24 godine nije zaposleno, niti je u sustavu obrazovanja, niti
obuke (NEETs).
Rješavanje krize zaposlenosti mladih prvi je prioritet europskih institucija, iz čega je proisteklo nekoliko inicijativa, poput Paketa za zapošljavanje mladih1,
Jamstva za mlade2, Europskog saveza za naukovanje3, Kvalitativnog okvira za pripravništvo4 i reforme mreže za traženje posla EURES5. U okviru
6
Europskog semestra, Vijeće ministara EU-a poticalo je 20 država članica da putem preporuka za pojedine zemlje , poduzmu hitne korake kako bi se borile protiv
nezaposlenosti mladih. Dvanaest država članica izravno se poticalo da provedu Jamstvo za mlade.

1

Paket za zapošljavanje mladih: mrežne stranice Europske komisije; mišljenje EGSO-a

2

Jamstvo za mlade: mrežne stranice Vijeća EU-a; mišljenje EGSO-a

3

Europski savez za naukovanje: mrežne stranice Europske komisije

4

Kvalitativni okvir za pripravništvo (COM(2013) 857 final), mrežne stranice Europske komisije; mišljenje EGSO-a (u toku)

5

EURES portal; mišljenje EGSO-a (u tijeku)

6

Preporuke za pojedine zemlje: mrežne stranice Europske komisije
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Na svom sastanku u lipnju 2013. Europsko vijeće potvrdilo je plan kojemu je cilj ubrzati provedbu tekućih inicijativa i programa te povećati uključenost socijalnih
partnera. Predsjednik Europskog vijeća Herman van Rompuy zatražio je od nacionalnih vlada, socijalnih partnera i europskih institucija da udruže snage u
rješavanju hitnog problema nezaposlenosti mladih.
U tom smislu, Promatračka skupina za tržište rada Europskog gospodarskog i socijalnog odbora provodi pilot-istraživanje o provedbi politika EU-a za zapošljavanje
mladih u izabranih šest država članica (Austriji, Finskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji i Slovačkoj).
Ciljevi istraživanja su:
1.
2.
3.
4.

s gledišta organiziranog civilnog društva, steći bolje razumijevanje politika koje su pokrenute kako bi se mladim ljudima pomoglo naći posao, provedbe tih
politika i njihova stvarnog učinka na nezaposlenost mladih;
procijeniti razinu uključenosti socijalnih partnera i organiziranog civilnog društva i dati im priliku da iznesu svoje primjedbe, zamisli i preporuke o politikama i
o tekućim reformama te im dopustiti da ih se čuje na razini EU-a;
prepoznati i podijeliti dobre prakse ili teškoće na koje se naišlo u državama članicama;
izvijestiti i moguće dati preporuke EGSO-u i raznim njegovim tijelima, europskim institucijama i drugim dionicima uključenim u politiku zapošljavanja EU-a.

Istraživanje se provodi putem:


upitnika koji se posebice bavi praktičnom izobrazbom, naukovanjem, jamstvom za mlade, a koji je poslan nizu organizacija u državama članicama koje su
izabrane za ovo istraživanje (udrugama poslodavaca, sindikatima, omladinskim organizacijama, raznim NVO-ima itd.)



zahtjeva za obavijestima koji je poslan javnim vlastima koje su mjerodavne za zapošljavanje i mlade u izabranim državama članicama;



nizom razgovora na terenu s izabranim organizacijama i, ako je potrebno, s javnim vlastima.

U svrhu promicanja istraživanja o utjecaju te dovršetka toga istraživanja i njegovih mogućih preporuka, Promatračka skupina za tržište rada priredit će početkom
travnja 2014. u Bruxellesu javni događaj na visokoj razini. Na taj će događaj biti pozvani predstavnici organizacija ispitanika, socijalnih partnera i organizacija
civilnog društva, europskih institucija i skupina za strateško promišljanje.
Vrlo smo vam zahvalni na vašoj predanosti, suradnji i na sudjelovanju u ovom upitniku!
Tajništvo Promatračke skupine za tržište rada (Ana Dumitrache, ana.dumitrache@eesc.europa.eu, +32 (0)2 546 8131) stoji vam na raspolaganju za sve druge
informacije o ovom pilot-istraživanju.

2
LMO - EESC-2014-00038-00-00-TCD-TRA (EN) SD/MG/rk

PODATCI O ORGANIZACIJAMA ISPITANIKA
Organizacija
Osoba za kontakt
Položaj
Adresa e-pošte
Telefonski broj

PRIPRAVNIŠTVO
Ne postoji zajednička europska definicija pripravništva pa do zbrke često dolazi među izrazima pripravništvo, stažiranje i naukovanje. U svrhu ovoga
upitnika izraz 'pripravništvo' odnosi se na: radnu praksu uključujući obrazovnu komponentu koja je vremenski ograničena Svrha je ovih pripravništava
pomoći pripravniku u prijelazu s obrazovanja na rad pružajući mu praktično iskustvo, znanje i vještine koja upotpunjuju njegovo/njezino teoretsko
obrazovanje.
Ovaj se upitnik bavi takozvanim pripravništvom na 'otvorenom tržištu', tj. pripravništvom dogovorenim između pripravnika i pružatelja pripravništva
(tvrtke, neprofitne organizacije ili vlade) bez uključivanja treće strane, koje se općenito provodi nakon završetka studija i/ili kao dio potrage za poslom. Ne
bavi se pripravništvima koja čine dio akademskih ili strukovnih programa, niti pripravništvima koja su dio obaveznog stručnog usavršavanja (npr. u
medicini, arhitekturi itd.).
1. Dostupnost pripravničkih položaja
Postoji li dovoljan broj pripravničkih položaja u vašoj zemlji? Pridonosi li vaša organizacija / njezini članovi naporima da se ispuni taj cilj? Imate li
prijedloga za poboljšanje?
Molim vas da objasnite i opišete, gdje je moguće, s primjerima:

2. Poticaji pružateljima
Kako biste ocijenili korake za ohrabrenje poduzeća / organizacija domaćina da ponude pripravništvo omogućujući dobru kakvoću sadržaja za učenje i
pristojne radne uvjete?
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:
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3. Poticaji za mlade
Kako ocjenjujete postojeće poticaje mladim ljudima da preuzmu pripravnički položaj? Imate li prijedloga za poboljšanje?
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

4. Kvalitativni okvir za pripravništvo
Što mislite o nedavnom prijedlogu Europske komisije o kvalitativnom okviru za pripravništvo (npr. u smislu zaključenja pisanog ugovora o pripravništvu,
ciljevima učenja, radnim uvjetima, pravima i obvezama, trajanju, priznavanju, transparentnosti)? Biste li imali kakve prijedloge za provedbu tog
kvalitativnog okvira? Kako vidite djelatno uključenje socijalnih partnera u provedbu Kvalitativnog okvira za pripravništvo?
Molimo objasnite:

NAUKOVANJE
Ovaj se odlomak bavi programima naukovanja koje se shvaća kao oblike Početnog strukovnog obrazovanja i obuke (IVET) koji formalno spajaju i izmjenjuju se
između obuke u tvrtki (razdoblja praktičnog radnog iskustva na radnom mjestu) i obrazovanja u školi (razdoblja teoretskog/praktičnog obrazovanja koje se stječe
u školi ili u središtu za obuku), a čije uspješno okončanje ishodi nacionalno priznatim stupnjevima u svjedodžbi početnog VET-a. Ta definicija ne upućuje izričito na
postojanje ugovornog izravnog odnosa između poslodavca i naučnika7.
5. Svjesnost
Kako biste ocijenili razinu transparentnosti i kakvoće obavijesti o programima i mogućnostima naukovanja? Ako je neophodno, biste li imali prijedloga za
njihovo poboljšanje? Pomaže li vaša organizacija / njezini članovi podići svijest o naukovanju?
Molimo vas da objasnite i opišete, gdje je moguće, s primjerima:

7

Europska komisija, Ponuda naukovanja u državama članicama Europske unije, siječanj 2012.
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6. Raspoloživost
Što mislite o broju dostupnih mjesta za naukovanje i o pokrivenosti sektora (ograničena na tradicionalne sektore / otvorena najinovativnijim sektorima)?
Imate li prijedloge daljnjih mjera za promicanje dostupnosti naukovanja? Pridonosi li vaša organizacija / njezini članovi naporima da se ispuni taj cilj?
Molim vas da objasnite i opišete, gdje je moguće, s primjerima:

7. Sadržaj
Kako ocjenjujete ukupni sadržaj naukovanja (obuku, motrenje i provedbu itd.)? Imate li prijedloga za poboljšanje? Je li vaša organizacija / njezini članovi
uključeni u osmišljanje sadržaja naukovanja?
Molim vas da objasnite i opišete, gdje je moguće, s primjerima:

8. Priznavanje
Koje je vaše mišljenje o certificiranju naukovanja i priznavanju stručne spreme i sposobnosti stečenih naukovanjem?
Molimo objasnite:

9. Poticaji pružateljima:
Kako biste ocijenili poticaje poduzećima da ponude mjesta za naukovanje (potpore plaćama, doprinose za naknadu troškova, obveze primanja naučnika
za poduzeća koja rade za javni sektor itd.)?
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

10. Poticaji za mlade
Kako ocjenjujete postojeće poticaje mladim ljudima da prihvate ponuđena mjesta za naukovanje i postojeće napore na povećanju privlačnosti naukovanja
5
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Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

Europski savez za naukovanje
Europski savez za naukovanje je inicijativa za poboljšanje kvalitete i ponude naukovanja širom EU-a i za promjenu svijesti o učenju putem naukovanja. Cilj joj
je okupiti dionike iz javnih vlasti, socijalnih partnera, poduzeća, pružatelja strukovnoga obrazovanja i obuke (VET), predstavnika mladih i druge ključne
dionike poput gospodarskih komora, s ciljem usklađivanja i poboljšanja različitih inicijativa za uspješne programe naukovanja.
Savez je uspješno pokrenut u Leipzigu 2. srpnja 2013. Zajedničkom deklaracijom europskih socijalnih partnera, Europske komisije i litavskog predsjedništva
Vijeća EU-a te nizom obećanja poduzeća, industrije, gospodarskih komora, industrije i zanata, pružatelja strukovnog obrazovanja i obuke (VET) i predstavnika
mladih.
11. Pridonosi li vaša organizacija / njezini članovi Europskom savezu za naukovanje (npr. obećanjima u kojima opisuju svoje planove da povećaju
ponudu, kvalitetu i privlačnost naukovanja)?
Molimo objasnite:

12. Kako vidite provedbu zajedničkih vodećih načela kojima se Vijeće bavilo u listopadu 2013. u vezi s programima naukovanja?8 Što su, prema vašem
mišljenju, izazovi i jake strane njihove provedbe u vašoj zemlji?
Molimo vas da objasnite i ponudite, ako je moguće, prijedloge za provedbu tih smjernica:

9

13. Partnerstvo

Što mislite o postojećim partnerstvima na polju naukovanja (između zemalja i na nacionalnoj razini, poput onih između javnih vlasti, socijalnih partnera,
gospodarskih zbornica, industrije i zanata, organizacija mladeži itd.)?
Molimo vas da objasnite, dajući ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

8

Vijeće dok. 13568/13

9

http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/reform_en.htm
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14. Učinkovitost programa za pripravništvo i naukovanje
Kako ocjenjujete učinkovitost postojećih programa za pripravništvo i naukovanje pri ostvarenju održivog zapošljavanja?
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

JAMSTVO ZA MLADE
Prema preporuci Vijeća o uspostavi Jamstva za mlade10, države članice trebaju osigurati da mladi ljudi dobiju ponudu radnog mjesta dobre kvalitete,
nastavka obrazovanja, naukovanja ili pripravništva unutar četiriju mjeseci nakon završetka školovanja.
15. Dodana vrijednost
Kako vidite stvaranje jamstva za mlade u vašoj zemlji? Vjerujete li da će ono donijeti dodatnu vrijednost postojećim mjerama kojima je cilj omogućiti brzi
pristup mladih ljudi obrazovanju, obuci, naukovanju i zapošljavanju?
Molimo vas da objasnite:

16. Značajke i provedba
Koje bi, po vašem mišljenju, trebale biti glavne značajke jamstva za mlade (npr. prikladna dob ljudi, vremenski rok unutar kojega mladim ljudima treba
ponuditi rješenje itd.)? Vidite li izazove ili / i jake strane u vezi osmišljanja i / ili provedbe jamstva za mlade?
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

10

Jamstvo za mlade: mrežne stranice Vijeća EU-a
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17. Određivanje prioriteta
U slučaju postupne provedbe jamstva za mlade u vašoj zemlji, kojoj skupini mladih ljudi treba dati prednost (ranjivim skupinama, dugoročno
nezaposlenima, mladima sa složenim potrebama, nezaposlenim mladim ljudima kojima je teško pomoći itd.)?
Molimo vas da objasnite:

18. Informacije o jamstvu za mlade
Po vašem mišljenju, koje mjere treba poduzeti da se podigne svijest o jamstvu za mlade? Prema kome treba te mjere usmjeriti (mladim ljudima,
roditeljima, poslodavcima, pružateljima obrazovanja i obuke, javnim službama za zapošljavanje, službama za uspostavljanje kontakata, centrima za
mlade ljude...)?
Molimo vas da objasnite:

19. Uloga socijalnih partnera i civilnog društva
Kako ocjenjujete ulogu socijalnih partnera i civilnog društva u osmišljanju, provedbi, motrenju i procjeni jamstva za mlade?
Molimo vas da objasnite:

20. Uloga vaše organizacije
Što je točna uloga vaše organizacije / njezinih članova u osmišljanju jamstva za mlade? Kako ocjenjujete ulogu socijalnih partnera i civilnog društva u
budućoj provedbi i upravljanju programom jamstva za mlade?
Molimo vas da objasnite:
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21. Sinergije
Je li uvođenje jamstva za mlade u vašoj zemlji prilika za jačanje sinergija među dionicima poput službi za zapošljavanje, obrazovnih, socijalnih i
zdravstvenih službi, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva?
Molimo vas da objasnite:

MOBILNOST
22. Informacije o mobilnosti
Kako biste ocijenili razinu transparentnosti i kvalitete informacija o transnacionalnoj mobilnosti, uključujući korisnost mreže EURES11? Treba li poduzeti
dodatne mjere da se ta svijest poveća? Ako da, koje su to mjere i prema kome ih treba usmjeriti (mladim ljudima, roditeljima, poslodavcima, pružateljima
obrazovanja i obuke, javnim službama za zapošljavanje, službama za uspostavljanje kontakata, centrima za mlade ljude...)?
Molimo vas da objasnite i opišete, gdje je moguće, s primjerima:

23. Suradnja među državama članicama
Mislite li da bi bilo mogućnosti za poboljšane oblike suradnje među drugim državama članicama kako bi se potaknula mobilnost mladih ljudi u potrazi za
12
pripravništvom, naukovanjem i radnim mjestima - vidi primjer nordijskog tržišta rada?
Molimo vas da objasnite:

11

Odluku da se osuvremeni i poboljša EURES –sveeuropska mreža za traženje posla - usvojila je Europska komisija 26. studenoga 2012., a treba ju provoditi od siječnja 2014. https://ec.europa.eu/eures/

12

Primjer nordijskog tržišta rada12 - Od 1985., nordijske zemlje surađuju na projektu razmjene Nordjobb za mlade ljude u toj regiji. Nordjobb pruža mladim ljudima ljetni posao s normalnom plaćom i radnim uvjetima,
privremeni smještaj kao i kulturne programe i razonodu u drugoj nordijskoj zemlji - http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/labour-market
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OSTALA PITANJA
24. Zakon o radu
Pridonosi li zakon o radu u vašoj zemlji stvaranju neograničenih ugovora o radu / je li neutralan / otežava li stvaranje takvih ugovora?
Molimo vas da objasnite:

25. Poticaji za uključivanje mladih u tržište rada
Po vašem mišljenju, ohrabruje li sustav (država blagostanja - naknade za nezaposlenost, socijalna pomoć, pružanje skrbi za dijete, borba protiv
neprijavljenog rada itd.) mlade ljude da uđu / ponovno se uključe na tržište rada?
Molimo vas da objasnite:

26. Potpora mladim ljudima
Kako ocjenjujete usluge profesionalnog usmjeravanja / savjetovanja za mlade ljude? (Pruža li ih se u dovoljno ranoj fazi? Jesu li prilagođene
individualnim potrebama? Uključuju li obitelji?)
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

27. Kako biste ocijenili trenutačne mjere kojima je cilj ohrabriti mlade ljude da pokrenu vlastiti posao?
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

10
LMO - EESC-2014-00038-00-00-TCD-TRA (EN) SD/MG/rk

28. Kako biste ocijenili mjere koje se poduzimaju za sprečavanje / uklanjanje razočaranja mladih ljudi koji se susreću s teškoćama u nalaženju posla,
pripravništva ili naukovanja?
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

29. Ocjena mjera za zaposlenost mladih
Postoji li djelatan sustav za ocjenu mjera koje se poduzimaju u borbi protiv nezaposlenosti mladih (npr. za prikupljanje povratnih obavijesti od mladih
ljudi o djelotvornosti službi i mjera koje su tu da im pomognu)?
Molimo vas da opišete i date, ako je moguće, svoje viđenje tog sustava:

30. Partnerstvo i uključenost dionika u politike za zapošljavanje mladih
Kako ocjenjujete suradnju među udrugama poslodavaca, sindikatima i organiziranim civilnim društvom u vašoj zemlji u pogledu zapošljavanja mladih? Postoje li
inicijative dogovorene među socijalnim partnerima za pomoć mladim ljudima da pronađu posao?
Molimo vas da objasnite, dajući prijedloge za poboljšanje gdje je to neophodno te praktične primjere:

31. Suradnja među državama članicama
Kako vidite moguću suradnju između vaše i drugih zemalja u vezi s nezaposlenošću mladih? Nudi li vaša zemlja dobre politike i prakse koje mogu
poslužiti kao izvor nadahnuća ostalim državama članicama? Mislite li da vaša zemlja može slijediti primjere drugih zemalja?
Molimo vas da objasnite, dajući, ako je moguće, prijedloge za poboljšanja:

Velika vam hvala što ste sudjelovali u ovom upitniku!
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