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PRIEKŠVĀRDS
Jauniešu īpaši nestabilā situācija darba tirgū jau ilgāku laiku rada bažas gan ES, gan valstu līmenī.
Bezdarba līmenis parasti ir daudz augstāks jauniešu vidū nekā pārējā sabiedrības daļā. Eiropas Savienībā
2008. gadā, pirms finanšu krīzes, aptuveni 16 % jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem bija bez darba —
tas ir apmēram divas reizes augstāks rādītājs nekā pārējā sabiedrības daļā. Jauniešus sevišķi smagi skāra
krīze: 2013. gadā ES 28 dalībvalstīs jauniešu bezdarba līmenis sasniedza 23,5 %, savukārt kopējais ES
bezdarba līmenis bija 10,8 %. Eiropas Savienībā apmēram 7,5 miljoni jauniešu vecumā no 15 līdz
24 gadiem nav iesaistīti ne darba tirgū, ne izglītībā, ne apmācībā (NEET — Not in Employment, Education
or Training).
EESK jau vairākkārt ir paudusi kritiku par jauniešu bezdarba līmeni un mudinājusi visas ieinteresētās
puses steidzami īstenot iedarbīgus un konkrētus pasākumus, lai pārrautu apburto loku, kas apdraud
veselas paaudzes nākotni. Tā ir aicinājusi pienācīgi ieguldīt jauniešos, jo ilgtermiņā šādi ieguldījumi dos
vēlamo rezultātu.
Neapšaubāmi, nodarbinātības līmeņa paaugstināšanās ir lielā mērā atkarīga no ES spējas radīt
ekonomikas izaugsmi, izmantojot atbilstīgus makroekonomikas, rūpniecības un inovācijas politikas
pasākumus.
Tomēr jāpiebilst, ka jauniešu nodarbinātības krīzes risināšanai ES līmenī ir izstrādātas vairākas iniciatīvas,
piemēram, “Jauniešu nodarbinātības pasākumu kopums”, “Garantija jauniešiem”, “Eiropas Māceklību
alianse”, “Stažēšanās kvalitātes sistēma” un darba meklēšanas tīkla “EURES” reforma.
Tāpēc Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba tirgus novērošanas centrs veica pētījumu par
pilsoniskās sabiedrības viedokli attiecībā uz ES jauniešu nodarbinātības rīcībpolitikas īstenošanu sešās
dalībvalstīs: Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Austrijā, Slovākijā un Somijā.
Pētījumā piedalījās daudzi sociālo partneru, jauniešu organizāciju un publisko iestāžu pārstāvji, un
šajā sakarā vēlamies viņiem pateikties par iesaistīšanos un sadarbību.

Christa Schweng
Darba tirgus novērošanas centra priekšsēdētāja un
ziņotāja par pētījumu
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METODOLOĢIJA
Pētījuma mērķis ir sniegt pārskatu par sociālo partneru un organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokli
šādos jautājumos:


valstu līmeņa politikas pasākumi, kas veikti, lai palīdzētu jauniešiem darba meklējumos, un
šādu pasākumu īstenošana un faktiskā ietekme;



dalībvalstīs gūta labā prakse vai radušās problēmas;



iepriekš minēto dalībnieku iesaistīšana jauniešu nodarbinātības politikas pasākumos un
notiekošajās reformās.

Tādā veidā valstu ieinteresētajām personām rodas iespēja gan paust savas piezīmes un ieteikumus par
jauniešu nodarbinātības politikas pasākumiem, gan arī mācīties citam no cita un labāk izprast valstu
sistēmu darbību.
Pamatojoties uz pieejamo informāciju un apspriežoties ar EESK, Komisijas un Pastāvīgo pārstāvniecību
Eiropas Savienībā pārstāvjiem, kā arī ņemot vērā ne tikai bezdarba un NEET (jaunieši, kas nav iesaistīti
ne darba tirgū, ne izglītībā, ne apmācībā) rādītājus, bet arī citas konkrētas problēmas (piemēram,
ilgstošs bezdarbs, romu iekļaušana), tika izvēlētas sešas dalībvalstis, jo tajās jauniešu politikai ir jārēķinās
ar īpašo situāciju.
Bezdarba līmenis 15-24 gadu vecumā, 2013 (Avots: Eurostat)
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2013

Bezdarba līmenis
15-24 gadu vecumā

Bezdarba līmenis
25-74 gadu vecumā

NEET (jaunieši, kas nav
iesaistīti ne darba
tirgū, ne izglītībā, ne
apmācībā)
15-24 gadu vecumā

ES (28
dalībvalstis)

23.5 %

9.5 %

13 %

Grieķija

58.3 %

25.4 %

20.6 %

Horvātija

49.7 %

14.1 %

18.6 %

Itālija

40.0 %

10.3 %

22.2 %

Austrija

9.2 %

4.3 %

7.1 %

Slovākija

33.7 %

12.5 %

13.7 %

Somija

19.9 %

6.5 %

9.3 %

Dalībvalstis

Avots: Eurostat

Pētījuma veikšanai tika izmantotas šādas metodes:


anketa, kas tika nosūtīta svarīgākajiem sociālajiem partneriem un jauniešu organizācijām
sešās izvēlētajās valstīs (sk. pielikumu). Tā attiecās uz mācekļu praksi, stažēšanos, iniciatīvas
“Garantija jauniešiem” īstenošanu, mobilitāti, uzņēmējdarbību un citiem faktoriem, kā
darba tiesības un sociālais nodrošinājums, un vispārīgi uz tādiem pasākumiem, kas
paredzēti, lai jaunieši nezaudētu optimismu;
Respondentu rādītājs bija atšķirīgs katrā valstī: Austrijā un Itālijā uz anketas jautājumiem
atbildēja gan arodbiedrības, gan darba devēju organizācijas. Horvātijā atbildes iesūtīja gan
darba devēju, gan darba ņēmēju organizācijas, gan arī Jauniešu tīkls. Slovākijā atbildēja
arodbiedrības un darba devēju organizācijas, kā arī Nodarbinātības institūts. Somijā anketu
aizpildīja arodbiedrības un jauniešu organizācija, un Grieķijā atbildes saņemtas no vienas
darba devēju organizācijas un Valsts jauniešu padomes, savukārt Darba un sociālo lietu
ministrija un Darbaspēka nodarbināšanas organizācija (publiskais nodarbinātības dienests)
pauda vēlmi piedalīties aptaujā.
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uz vietas rīkotas intervijas, kurās piedalījās svarīgāko arodbiedrību un darba devēju
organizāciju, jauniešu organizāciju un publisko iestāžu pārstāvji un kuras notika DTNC
delegācijas (trīs locekļi un sekretariāta administrators) izpētes braucienu laikā (sk. tabulu
tālāk tekstā).



dokumentu izpēte: tika apkopoti attiecīgie dokumenti no visām ES iestādēm, ideju
laboratorijām, ministrijām un izvēlēto dalībvalstu Pastāvīgajām pārstāvniecībām Eiropas
Savienībā, valstu ekonomikas un sociālo lietu padomēm, sociālajiem partneriem, pilsoniskās
sabiedrības u. c. organizācijām;



publiska apspriešana, ko 2014. gada 1. aprīlī DTNC rīkoja Briselē un kurā piedalījās Eiropas
Parlamenta deputāti, kā arī Eiropas Komisijas, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas
fonda (Eurofound) pārstāvji, ES līmenī darbojošies sociālie partneri un pārstāvji no jauniešu
organizācijām, kas veic darbību ES un valstu līmenī.

NB! Atsauces uz konkrētu valsti turpmākajā tekstā ir jāsaprot kā attiecīgās valsts ieinteresēto personu
viedoklis, nevis attiecīgās valdības nostāja.

Dalībvalsts &
komandējuma
datums

I grupas locekļi
(Darba devēji)

II grupas locekļi
(Darba ņēmēji)

III grupas locekļi
(Dažādu interešu
grupa)

SOMIJA
16.–17.01.2014.

Vladimíra Drbalová

Oliver Röpke

Meelis Joost

SLOVĀKIJA
10.–11.02.2014.

Christa Schweng

Xavier Verboven

Viliam Páleník

HORVĀTIJA
17.-18.02.2014.

Vladimíra Drbalová

Xavier Verboven

Meelis Joost

GRIEĶIJA
4.-5.03.2014.

Irini Ivoni Pari

Daniela Rondinelli

Mette Kindberg

AUSTRIJA
14.03.2014.

Christa Schweng

Xavier Verboven

Kinga Joó

ITĀLIJA
17.03.2014.

Christian Ardhe

Oliver Röpke

Kinga Joó

Treknrakstā ir tā locekļa vārds un uzvārds, kas ziņo par attiecīgo komandējumu
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1.

Ir vajadzīga īpaši pielāgota pieeja, lai samazinātu jauniešu
bezdarba rādītājus

Daži varētu iebilst, ka bez darba esošs jaunietis Grieķijā ir tādā pašā situācijā kā bezdarbnieks Vācijā, un
tāpēc viņam ir vajadzīgs tāds pats risinājums. Tomēr mūsu apsekojumi skaidri parādīja, ka tas tā nav:
jāņem vērā jaunieša individuālie apstākļi — augsta vai zema kvalifikācija, ilgstošs vai tikai pagaidu
bezdarbs, mobilitātes esamība vai neesamība, kā arī izglītības sistēma, publiskajos nodarbinātības
dienestos ieguldītie resursi un attiecīgajā valstī īstenotie ekonomikas politikas pasākumi kopumā.
Visas ieinteresētās personas, ar kurām mēs tikāmies un kuras atbildēja uz mūsu anketas jautājumiem,
skaidri norādīja, ka nepastāv viens visiem piemērots risinājums, lai samazinātu jauniešu bezdarba līmeni.
Dažās dalībvalstīs Eiropas garantija jauniešiem (EGJ), kurā noteikts, ka jauniešiem ir jādabū darbs vai
apmācība 4 mēnešu laikā, pārvirzīja galveno uzmanību no tiem, kam visvairāk ir vajadzīgs atbalsts, proti,
no ilgstošiem bezdarbniekiem, uz cilvēkiem, kurus ir vieglāk no jauna iekārtot darbā, tādējādi novēršot
šādu cilvēku kļūšanu par ilgstošiem bezdarbniekiem. Laikā, kad resursi ir ierobežoti, šādu pieeju var
apšaubīt.
Garantija jauniešiem (GJ) dod dalībvalstīm iespēju veikt strukturālās reformas. Tās īstenošana ir svarīga,
ja dalībvalstis vēlas sniegt pozitīvas nākotnes perspektīvas jaunajai paaudzei.

2.

Ciešas saiknes veidošana starp izglītības sistēmu un darba tirgu
sekmē nodarbināmību un piemērošanās spējas

Veiksmīgas izglītības sistēmas (turpmākās nodarbinātības perspektīvu ziņā) nodrošina ciešu saikni starp
izglītību/apmācību un darba tirgu.
Kā piemēru šajā ziņā var minēt Somiju, kur liela daļa augstskolu studentu jau studiju laikā uzsāk darba
gaitas un gūst praktisku darba pieredzi. Vairāk nekā 60 % mācekļu prakšu laikā ir paredzētas
paaugstināta līmeņa studijas un profesionāla apmācība / kvalifikācijas celšana pieaugušajiem. Mazāk
nekā 20 % mācekļu ir jaunāki par 25 gadiem.
Līdzīga, taču ne tāda pati situācija ir vērojama Austrijā, kur aptuveni 40 % 15 gadu vecu jauniešu uzsāk
mācekļu prakses 4 dienas nedēļā uzņēmumos, gūstot praktisku pieredzi, un 1 dienu mācās skolā.
Horvātija no jauna ieviesa duālo mācekļu prakses sistēmu 1995. gadā; pēc vairākām pārmaiņām tā
nonāca pie sistēmas, kas balstās tikai uz skolām, ar mazāku praktisko apmācību darba vietā un lielāku

7

pievēršanos vispārējās izglītības komponentam. Aptuveni 30 % skolēnu uzsāk mācekļu praksi. Tāpēc
ieinteresētās personas secināja, ka arodskolas ir zaudējušas saikni ar reālo praksi un ka samazinās to
uzņēmumu skaits, kuri vēlas ieguldīt laiku, naudu un enerģiju duālās izglītības sistēmā.
Turpretim Grieķijā izglītības sistēma neņem vērā darba tirgus vajadzības, un stažēšanās iespējas netiek
pietiekami izmantotas. Grieķijā darba devēju iesaistīšanās izglītības sistēmā tiek uztverta ar
neuzticēšanos, jo tiem nav apmācības tradīciju.
Slovākijas izglītības sistēmai ir raksturīgs augsts akadēmisko grādu ieguvēju īpatsvars, galvenokārt
sociālo zinātņu jomā. Pēc studiju beigšanas jaunieši nonāk darba tirgū bez praktiskas pieredzes un ar
tādu kvalifikāciju, kas neatbilst darba tirgus vajadzībām. Samazinās to skolu skaits, kuras piedāvā
mācekļa prakses iespējas. Ņemot vērā, ka darba devēji meklē prasmīgus jauniešus ar kvalifikāciju, kas
vairs nav pieejama, tiek īstenots projekts ar mērķi palielināt pamatskolas skolēnu interesi par
profesionālās izglītības un apmācības iestādēm. Mācekļu prakses kvalitāte ir atkarīga no konkrētās
skolas: ja skolas cieši sadarbojas ar darba devējiem, skolēniem ir lielākas iespējas gūt panākumus darba
tirgū. Programmas ir atkarīgas no konkrētās skolas un profesijas, taču nav saistošas citām skolām.
Itālijā visas ieinteresētās personas uzskatīja, ka izglītības nozare un darba tirgus ir divas atsevišķas
pasaules. Ņemot vērā, ka 2013. gada otrajā ceturksnī stažēšanās izmantošana ir samazinājusies par
40 %, pašlaik tiek veiktas reformas, lai saskaņotu apmācības standartus un mazinātu birokrātiju.
2.1

Profesionālās orientācijas un konsultēšanas nozīme

Profesijas izvēle ir izšķirīgs lēmums. Jauniešu orientēšana šajā periodā, parādot daudzveidīgās mācību
un profesionālās karjeras iespējas, ļauj viņiem izdarīt apzinātu izvēli. Izņemot Somiju un Austriju, kur
profesionālās orientācijas konsultācijas ietilpst izglītības sistēmā, visas citas ieinteresētās personas
sūdzējās par piedāvāto konsultācijas pakalpojumu pieejamības trūkumu un/vai slikto kvalitāti. Daudzi
respondenti uzskatīja, ka garantijas jauniešiem īstenošana ir veids, kā uzlabot šos pakalpojumus.
2.2

Māceklības sistēma

DTNC izmantoja Komisijas sniegto mācekļa prakses definīciju, kur tā raksturota kā “sākotnējā
profesionālā izglītība un apmācība (IVET), kas formāli apvieno uzņēmumos balstītu apmācību (praktiskās
darba pieredzes periodi darba vietā) un skolas izglītību (teorētiskās/praktiskās izglītības periodi skolā vai
apmācību centrā) un kuras sekmīgs noslēgums ļauj saņemt valsts atzītu sākotnējās profesionālās
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izglītības un apmācības sertifikātu” . Šajā definīcijā nav skaidras norādes uz to, vai pastāv tiešas
līgumattiecības starp darba devēju un mācekli.
Duālā profesionālās apmācības sistēma ir pazīstama visām ieinteresētajām personām visās apmeklētajās
valstīs. Tā pastāv ļoti dažādās formās, tāpēc ieinteresēto personu vērtējumi atšķiras, sākot no pārmērīga
regulējuma (Itālija) līdz nesen nesistemātiskā veidā ieviestai sistēmai bez skaidra tiesiskā regulējuma
(Grieķija). Tomēr visas ieinteresētās personas ir vienisprātis, ka pats instruments ir noderīgs cīņā pret
jauniešu bezdarbu un darba tirgus neatbilsmju novēršanā un ka to vajadzētu vēl vairāk pilnveidot ciešā
sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Ir jānodrošina, ka mācību programmas tiek regulāri atjauninātas,
lai nodrošinātu mūsdienīgu apmācību, kas ļauj apmācāmajiem sekot līdzi tehnikas attīstībai. Ne vienmēr
bija pietiekoša skaidrība par abu pušu līgumisko statusu un saistībām (piemēram, Horvātijā, Slovākijā).
Ieinteresētās personas vēlējās pārredzamu tiesisko regulējumu un mazāku administratīvo slogu, jo īpaši
attiecībā uz MVU.
2.2.1

Mācību saturs

Izglītības satura kvalitāte ne vienmēr ir saskaņota attiecīgajā valstī, un tas rada bažas.
Slovākijas darba devēji norādīja, ka profesionālajām organizācijām būtu jāsniedz ieguldījums ne tikai
attiecībā uz gala eksāmenu prasībām, bet arī attiecībā uz mācību programmu veidošanu un
aktualizēšanu, vajadzības gadījumā — saistībā ar katru profesiju.
Saistībā ar nesenajām reformām Horvātijā tika samazināts praktiskajām apmācībām paredzēto stundu
skaits, un skolotāji tika padarīti atbildīgi par mācību saturu sagatavošanu, tostarp praktisko apmācību.
Tirdzniecības un amatniecības kamera uzskata, ka tādējādi skolēni netiek pietiekami sagatavoti
ienākšanai darba tirgū. Horvātijas Jauniešu tīkls pauž bažas par darba devēju nespēju pildīt juridiskās
saistības.
Mācekļu prakses sistēmu Austrijā lielā mērā ietekmē sociālie partneri, kuri kopā ar attiecīgajām
ministrijām palīdz izstrādāt apmācības prasības, ievieš jaunas profesijas, kā arī izvirza eksāmenu komisiju
locekļus. Tādējādi tiek panākta sociālo partneru līdzdalība.
Itālijā visas ieinteresētās personas bija vienisprātis, ka apmācības saturs ir jāsaskaņo ar darba tirgus
vajadzībām. Būtu vairāk jāizplata tāda mācekļu prakse, kas saistīta ar skolas un darba gaitu apvienošanu.
Darba devēji sūdzējās par pārmērīgu regulējumu un par stimulu trūkumu, savukārt arodbiedrības
vēlējās, lai tiktu noteiktas lielākas saistības attiecībā uz stabilizāciju. Gandrīz visas ieinteresētās personas
1

Eiropas Komisija, “Māceklības piedāvājums ES dalībvalstīs”, 2012. gada janvāris.
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norādīja uz sadrumstalotību, kas raksturīga Itālijas tiesību aktiem attiecībā uz stažēšanos, un tas rada
administratīvo slogu uzņēmumiem.
Somijas ieinteresētās personas atzinīgi vērtē augsto stažēšanās kvalitāti, kas tiek regulāri uzraudzīta.
Grieķijā publiskie nodarbinātības dienesti cenšas atrast mācekļu prakses vietas jauniešiem, un tas ir
sarežģīts uzdevums, jo lielākā daļa uzņēmumu, kas piedāvā stažēšanos, ir MVU, kurus ir jo īpaši skārusi
ekonomikas krīze. Tiek īstenota reforma, lai uzlabotu prakses vietu pieejamību, stimulus darba devējiem
(finansējumu) un mācību saturu, kā arī stiprinātu saikni ar sociālajiem partneriem, vietējiem darba
devējiem un tirdzniecības kamerām. Grieķijas Tirgotāju konfederācija pašlaik ir iesaistīta vairākos
izmēģinājuma projektos šajā jomā.
2.2.2

Atzīšana

Slovākijā māceklības gala eksāmeni tiek atzīti, taču, kā norādīja viens no darba devēju pārstāvjiem, “tie
ne vienmēr garantē kvalitāti, jo tie ir ļoti atkarīgi no konkrētās skolas”.
Horvātijā tiek veikts ārējs novērtējums par nepieciešamajām prasmēm. Līdz šim par to atbildēja
komitejas, ko iecēla Tirdzniecības un amatniecības kamera. Tagad tas ietilpst to organizāciju
kompetencē, kuras atbild par izglītību un kurām nav pieredzes māceklības eksāmenu organizēšanā.
Šādas bažas pauž arī Horvātijas Jauniešu tīkls. Kamera arī aicina atzīt mācekļu prakses kā darba pieredzi,
jo tas atvieglotu mācekļu iekļaušanos darba tirgū.
Austrijā mācekļu prakse beidzas ar atzītu gala eksāmenu, kas dod tiesības strādāt profesijā un pāriet uz
augstāku izglītības līmeni.
Itālijā ieinteresētās personas bija vienisprātis par to, ka mācekļu prakses sertificēšana un kvalifikāciju
atzīšana ir lietderīga, ja to veic trešā puse (reģionālajā līmenī), jo tas var sekmēt nodarbinātību.
2.2.3

Pievilcība

Lielākā daļa ieinteresēto personu atzīmēja, ka ir vērojama tendence iegūt augstāko izglītību un ka
samazinās to jauniešu skaits, kuri interesējas par duālo mācību sistēmu. Mācekļu prakses pievilcības
uzlabošana ir svarīgs jautājums Grieķijā, Austrijā, Horvātijā un Itālijā.
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2.2.4

Stimuli

Darba devējiem pieejamie stimuli, lai piedāvātu mācekļu prakses vietas, jau ir labi iedibināti Somijā un
Austrijā. Grieķijā nesen ir ieviesta virkne šādu stimulu, taču tie būtu jāpalielina, kā norāda Grieķijas
Tirgotāju konfederācija.
Horvātijā pastāv vairāki stimuli, taču ieinteresētās personas uzskata, ka to piemērošana ir pārāk
apgrūtinoša. Slovākijā visas ieinteresētās personas bija vienisprātis par to, ka būtu jāapsver ekonomiski
stimuli, savukārt Itālijā ieinteresēto personu viedokļi par to lietderību ievērojami atšķiras.
2.2.5

2

Eiropas Māceklību alianse

Horvātijā viena no arodbiedrībām, kā arī Horvātijas Jauniešu tīkls sniedz ieguldījumu aliansē, taču tajā
nepiedalās nedz Horvātijas Darba devēju organizācija, nedz Tirdzniecības un amatniecības kamera, kuras
pārstāvji uzsvēra, ka nesenās reformas mācekļu prakses sistēmā nesaskan ar ES centieniem šajā jomā.
Slovākijas respondenti nav iesaistīti aliansē, savukārt Itālijā gandrīz visas ieinteresētās personas ir
iesaistītas centienos veicināt informētību par Eiropas aliansi.
Austrijas Federālā ekonomikas kamera ir aktīvi iesaistīta un parakstījusi apņemšanos īstenot divus
izmēģinājuma projektus, ar ko izveido duālās profesionālās apmācības sistēmu Slovākijā un Rumānijā.
Austrijas Federālā darba kamera ir netiešā veidā iesaistīta apmācības garantijas veicināšanā.
2.2.6

3

Padomes pamatprincipi attiecībā uz māceklības shēmām (2013. gada oktobris)

Horvātijas arodbiedrības un Jauniešu tīkls neapstrīdēja pamatprincipu saturu, taču konstatēja, ka trūkst
saiknes ar rūpniecisko stratēģiju un nav skaidri noteikta ieinteresēto personu loma.
Slovākijas ieinteresētās personas nebija informētas par šiem principiem.
Itālijas ieinteresētās personas kopumā atbalstīja pamatprincipus, taču norādīja uz smago ekonomisko
situāciju, neskaidro un sadrumstaloto tiesisko regulējumu un vienkāršošanas nepieciešamību.
Austrijas darba ņēmēju pārstāvji atzīmēja gan priekšrocības, ko sniedz juridiskā garantija attiecībā uz
mācekļa praksi, gan arī sociālo partneru iesaistīšanu. Austrijas Federālā ekonomikas kamera, kas pati ir
atbildīga par mācekļu prakses pārvaldību, uzskatīja, ka tās īstenošanā būtiska nozīme ir sadarbībai starp
sociālajiem partneriem un ar ministriju.
2
3

Eiropas Māceklību alianse: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm.
Padomes paziņojums (2013. gada 18. oktobris) par Eiropas Māceklību aliansi (dok. 14986/13).
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2.3

Stažēšanās sistēma

Tā kā stažēšanās var veidot nozīmīgu saikni starp teorētisko izglītību un iegūto zināšanu piemērošanu
praksē, DTNC jautāja ieinteresētajām personām par iespējām un stimuliem attiecībā uz “atvērtā tirgus”
stažēšanos (stažēšanās, par ko bez trešās personas līdzdalības vienojies stažieris un stažēšanās
nodrošinātājs (uzņēmums, bezpeļņas organizācija vai valdība) un o parasti veic pēc mācību beigšanas
un/vai darba meklējumu ietvaros, bet ne stažēšanās, kas ietilpst akadēmiskajās studijās un/vai
arodizglītības mācību programmās, nedz arī [tās], kas ir daļa no obligātās profesionālās apmācības
(piemēram, medicīnas, arhitektūras u. c. jomās), kā arī viedokli par stažēšanās kvalitātes sistēmu.
Definīcijas un pieejas attiecībā uz stažēšanos ir ļoti atšķirīgas:
piemēram, Horvātijā nav “atvērtā tirgus” stažēšanās, taču ir stažēšanās, kas tiek īstenota kā aktīvi darba
tirgus pasākumi. Tomēr to pieejamība ir atkarīga no publisko nodarbinātības dienestu spējas un
attiecīgajām prasībām atbilstošu uzņēmumu skaita. Šo darba tirgus pasākumu var izmantot tikai
uzņēmumos, kuros darba līgumi nav izbeigti pēdējo sešu mēnešu laikā, neatkarīgi no darba attiecību
izbeigšanās iemesla. Praksē šīs prasības dēļ darba devējiem, kuriem ir nācies pielāgoties mainīgajiem
ekonomiskajiem apstākļiem, nav iespējas piedāvāt stažēšanos. Par to pauž ievērojamas bažas arī
Horvātijas Jauniešu tīkls, kas aicina likvidēt šķēršļus privātajam sektoram izmantot stažēšanos, palielināt
maksājumus un vairāk koncentrēties uz mācību rezultātiem. Horvātijas sociālo partneru pārstāvji arī
aicināja ieviest darbaudzināšanas sistēmu attiecībā uz mācekļiem un praktikantiem, kā arī apmaksāt
darbaudzinātāju izmaksas, lai radītu stimulus.
Itālijas ieinteresētās personas atzīst stažēšanās nozīmību un piekrīt tam, ka stažēšanās noteikumi ir
jāvienkāršo. Itālijas arodbiedrības neuzskata, ka stažēšanās sniegtu priekšrocības, jo mazāk nekā 10 %
gadījumu stažēšanās kļūst par pastāvīgām darba attiecībām. Darba devēju organizācijas uzskata, ka
Itālijas tiesību akti nepalīdz palielināt stažēšanās vietu skaitu, kas ir nepietiekams. Pašreizējās reformas
vieš daudz cerību.
Somijas arodbiedrības iestājas par apmaksātu stažēšanos un tādu stažēšanos, kas ietilpst augstākās
izglītības programmās, jo lielākā daļa somu jau studiju laikā uzsāk darba gaitas.
Slovākijas darba devēji konstatēja, ka stažēšanās kopumā tiek nodrošināta ārvalstīs vai starptautiskās
iestādēs, un to organizē trešās puses. Apmaksāta stažēšanās aprobežojas ar lielākiem uzņēmumiem un
nozīmīgākajām iestādēm.
Grieķijā stažēšanos piedāvā ierobežotā apjomā, un tā ir obligāta dažām augstākās izglītības iestāžu
fakultātēm (ES finansēta mācību prakse). Grieķijas Jauniešu organizācija norāda, ka privātais sektors
izmanto neapmaksātu stažēšanos, lai jauniešus pārbaudītu pirms pieņemšanas darbā. Jauniešu
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organizācija izdod iknedēļas biļetenu ar informāciju par vakancēm, jo uzskata kvalitatīvas mācību
prakses iespējas par saikni starp tirgus vajadzībām un izglītības jomu. Tā aicina noteikt nodokļu
atvieglojumus uzņēmumiem, lai radītu stimulu piedāvāt prakses vietas.
Austrijas Federālā darba kamera uzskata, ka stažēšanās jānodrošina tikai kā daļa no mācību programmas
un publiskā nodarbinātības dienesta ietvaros atbilstīgi sīki izstrādātiem nosacījumiem. Federālā
Ekonomikas kamera uzskata, ka ir būtiski līdz minimumam samazināt administratīvās saistības, tā kā
apmācības veicēju aptauja, ko veica publiskais nodarbinātības dienests, apstiprināja, ka stažēšanās
nodrošināšana rada papildu darbu uzņēmumiem. Tā kā Austrijas tiesību akti nereglamentē stažēšanos,
tas, vai konkrētā stažēšanās ir uzskatāma par darba attiecībām, katrā atsevišķā gadījumā atšķiras.
Stažēšanās neuzliek par pienākumu stažierim veikt darbu, nedz uzņēmumam maksāt atalgojumu.
Tomēr, ja praktikantam tiek brīvprātīgi maksāts atalgojums, sociālās apdrošināšanas sistēmā tiek
pieņemts, ka pastāv pilnvērtīgas darba attiecības ar visām sekām, ko tās rada.
2.3.1

4

Stažēšanās kvalitātes sistēma

Ieinteresēto personu viedokļi par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ievērojami atšķiras. Arodbiedrības
Somijā un Slovākijā to pilnībā atbalsta, savukārt Itālijā un Austrijā tās uzskata, ka kvalitātes sistēmas
saturs nav pietiekami tālejošs un ka tajā būtu jāiekļauj prasība par stažēšanās iekļaušanu mācību
programmās.
Horvātijas arodbiedrības aicina Eiropas Savienībā izveidot vienotu sistēmu un noteikt pienākumu
nodrošināt atalgojumu. Arī darba devēju vidū domas par kvalitātes sistēmu dalās: Horvātija to uzskata
par svarīgu elementu, savukārt dažas Itālijas apvienības un Austrijas darba devēji pauž kritiskāku
attieksmi un izsaka bažas par iespējamu izstumjošu ietekmi, un brīdina, ka pārāk liela birokrātija var
negatīvi ietekmēt stažēšanās piedāvājumu skaitu.
Grieķijas jaunatnes organizācija atzinīgi vērtē šo sistēmu un aicina noteikt, ka stažēšanās ir obligāti
apmaksājama.

4

Padomes 2014. gada 10. marta Ieteikums par stažēšanās kvalitātes sistēmu, OV C 88, 27.3.2014., 1.-4. lpp.; EESK atzinums par
tematu “Priekšlikums Padomes ieteikumam par stažēšanās kvalitātes sistēmu”, CESE 8054/2013 (vēl nav publicēts “Oficiālajā
Vēstnesī”, ziņotāja Indrė Vareikytė).
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3.

Garantija jauniešiem, ja to pienācīgi īstenos, var sekmēt
strukturālās reformas

Attiecībā uz garantiju jauniešiem5 ieinteresētajām personām tika uzdoti vairāki jautājumi par pievienoto
vērtību, īpatnībām un īstenošanu, prioritāšu noteikšanu, saņemto informāciju, sociālo partneru un
pašorganizēšanās lomu, kā arī iespējamajām sinerģijām.
3.1

Pievienotā vērtība

Pievienoto vērtību uzsver visas ieinteresētās personas, izņemot Austriju, kur garantija jauniešiem
pastāvēja jau agrāk un īstenošanas plāns tiek vairāk uzskatīts kā esošo pasākumu inventarizāciju.
Somijā garantija ir palīdzējusi dažādiem dienestiem un publiskajām iestādēm kopīgi darboties
strukturētā sistēmā. Jauniešiem ir kļuvuši pieejami jauni pakalpojumi. Lēmumu pieņēmēji ir parādījuši
lielāku interesi par NEET, un ir kļuvis pieejams lielāks finansējums.
Itālijā, Grieķijā un Slovākijā ieinteresētās personas uzsver garantijas jauniešiem strukturālo ietekmi, ja to
pareizi īstenos.
3.2

Prioritātes

Attiecībā uz prioritātēm visas ieinteresētās personas Slovākijā pauda nožēlu par to, ka trūkst strukturālo
reformu, kas ļautu uzlabot izglītības sistēmu; tas ir izšķirīgs faktors, lai sagatavotu jauniešus darba
tirgum. Attiecībā uz to, kurām grupām vajadzētu būt prioritātei, viedokļi atšķiras: darba devēji aicina
pievērst īpašu uzmanību ilgstošiem bezdarbniekiem, savukārt arodbiedrības vēlas pievērsties jaunajiem
augstskolu absolventiem.
Itālijā arodbiedrības un daži darba devēji vēlas piešķirt prioritāti NEET un visneaizsargātākajām jauniešu
grupām, savukārt darba devēju organizācija vēlētos piešķirt prioritāti tiem, kas nesen beiguši augstskolu.
Tie visi uzsver, ka ir svarīgi pievērst uzmanību jauniešiem no Dienviditālijas, un gandrīz visi piekrīt tam,
ka jāpaaugstina vecuma robeža līdz 29 gadiem.
Garantija jauniešiem Somijā attiecas uz jauniešiem, kas jaunāki par 25 gadiem, kā arī uz mācību iestāžu
absolventiem, kuri jaunāki par 30 gadiem. Somijas arodbiedrības un jaunatnes organizācijas atbalsta
prioritātes noteikšanu vismazāk aizsargātajiem. Tās uzsver preventīvu pasākumu pievienoto vērtību.
5
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Padomes 2013. gada 22. aprīļa Ieteikums par garantijas jauniešiem izveidi, OV C 120, 26.4.2013., 1.-6. lpp. EESK atzinums par tematu
“Garantija jauniešiem”, CESE 3206/2013, OV C 271, 19.09.2013., 101. lpp., ziņotājs Mário Soares.

Austrijas ieinteresētās personas uzskata, ka garantija jauniešiem attiecas uz visām grupām, un atzinīgi
vērtē agrīnu iesaistīšanos. Pēc Austrijas darba devēju domām, garantija jauniešiem ir iespēja ielūkoties
mācekļu prakses sistēmas darbībā un, piemēram, uz suprauzņēmumu mācekļiem attiecināt regulāros
mācekļu prakses līgumus.
Grieķijas ministrija uzskata, ka mērķgrupai vajadzētu būt jauniešiem no tiem reģioniem, kuros ir
visaugstākais bezdarba līmenis, un cilvēkiem no mājsaimniecībām ar ļoti zemu ienākumu līmeni.
Grieķijas jaunatnes organizācija uzsver, ka vecuma robežai vajadzētu būt 30 gadiem un ka sociālie
partneri jāiesaista īstenošanas plānā.
3.3

Sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības loma

Lai gan visi respondenti, kuri atbildēja uz anketas jautājumiem, piekrita, ka īpaši svarīga nozīme ir sociālo
partneru un jaunatnes organizāciju iesaistīšanai garantijas jauniešiem izstrādē, īstenošanā un
uzraudzībā, īstenībā ir vērojama pavisam atšķirīga aina:
Somijā, Austrijā un Horvātijā ieinteresētās personas ir iesaistītas visos garantijas jauniešiem posmos.
Itālijā tikai viena arodbiedrība bija iesaistīta izstrādāšanas posmā, lai gan visas arodbiedrības un darba
devēju organizācijas ir aicinātas, apņēmības pilnas un gatavas sniegt savu ieguldījumu īstenošanas
posmā, veicot informētības veicināšanas pasākumus vai piedāvājot iespējas iekļauties darba dzīvē.
Slovākijā notika konsultēšanās ar vairumu sociālo partneru likumdošanas procesā saistībā ar valdības
izstrādātā garantijas jauniešiem plāna ieviešanu.
Grieķijas sociālie partneri un Grieķijas Valsts jauniešu padome uzsvēra, ka ar viņiem nav bijusi reāla
apspriešanās par īstenošanas plānu. Tomēr “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanas
koordinācijas komiteja” var uz savām sanāksmēm aicināt sociālos partnerus, pilsoniskās sabiedrības
pārstāvjus un ekspertus jauniešu nodarbinātības jautājumos.
3.4

Sinerģijas

Atbildot uz jautājumu par garantiju jauniešiem kā iespēju veidot sinerģiju starp ieinteresētajām
personām, piemēram, nodarbinātības dienestiem, izglītības, sociālajiem un veselības aprūpes
dienestiem, sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, gandrīz visas ieinteresētās
personas ir vienisprātis un uzsver, ka ir nepieciešama pastiprināta sadarbība, kas ir svarīgs faktors, lai
gūtu panākumus. Kā šādas sinerģijas piemērs tika minēta izglītības sistēmas atbilstība darba tirgus
vajadzībām.
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4.

Zināšanas par pārrobežu mobilitāti un EURES ir jāuzlabo

Jaunākajā ES dalībvalstī — Horvātijā — informācija par EURES6 nav plaši izplatīta galvenokārt tādēļ, ka
trūkst attiecīgu publikāciju horvātu valodā. Arodbiedrības uzsver, ka mobilajiem darba ņēmējiem ir
nepieciešama informācija par sociālā nodrošinājuma jautājumiem. Dažās valstīs joprojām ir spēkā
ierobežojumi attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un tas stāvokli padara vēl grūtāku.
Grieķijas jaunatnes organizācija norāda, ka programma Erasmus ir ļoti labi pazīstama, taču krīzes dēļ
Grieķijas iedzīvotāju ģimenēm ir arvien problemātiskāk atļauties studentu dalību Erasmus programmā
ārvalstīs.
Itālijā visas ieinteresētās personas ir vienisprātis, ka darba pieredze ārzemēs neapšaubāmi ir
priekšrocība jaunam darba tirgus dalībniekam. EURES Itālijā ir zināms, taču nepietiekami izmantots.
Viena no arodbiedrībām atzīmēja sadarbību starp EURES birojiem pierobežas reģionos un vietējām
arodbiedrībām kā paraugprakses modeli, kas atbalsta mobilus darba ņēmējus.
Somijā informētība par mobilitāti un EURES kopumā tiek uzskatīta par pietiekamu, taču ar uzlabojuma
iespēju.
Slovākijā viedokļi atšķiras: viena no arodbiedrībām uzskata, ka mobilitāte nav visai populāra, savukārt
darba devēju organizācija atsaucas uz pierobežas reģionos raksturīgo augsto informētības līmeni
attiecībā uz darba ņēmēju mobilitāti. Tās atsaucās uz pārrobežu partnerībām ar Ungāriju, kurās piedalās
sociālie partneri. Ir paustas arī bažas par intelektuālā darbaspēka aizplūšanu.
Austrijā EURES tiek izmantots, taču informētība par to joprojām ir pārāk maza gan attiecībā uz
platformu, gan pieejamo papildu atbalstu. EURES netiek izmantots pilnā mērā, jo tikai dažas dalībvalstis
EURES platformā izvieto informāciju par visām vakancēm. Valodu jautājums ir problemātisks, jo darba
pienākumu aprakstiem un CV vajadzētu būt pieejamiem visās valodās. EURES reformu kopumā atbalsta
darba devēji, kas uzsver pievienoto vērtību, kuru rada pieprasījuma un piedāvājuma automātiskā
saskaņošana. Federālā darba kamera uzsver, ka ir nepieciešams vairāk informācijas par starptautisko
mobilitāti, bet pauž neapmierinātību par EURES reformu, jo īpaši attiecībā uz privāto pagaidu aģentūru
iesaistīšanu, un izsaka bažas par darba ņēmēju datu aizsardzību.

6
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EURES, Eiropas nodarbinātības tīkls, https://ec.europa.eu/eures/page/index; EESK atzinums par EURES, CESE 518/2014, (vēl nav
publicēts “Oficiālajā Vēstnesī”, ziņotāja Vladimíra Drbalová, līdzziņotājs Luis Miguel Pariza Castaños).

5.

Ir nepieciešams uzlabot un veicināt publisko nodarbinātības
dienestu lomu cilvēku iesaistīšanā darba tirgū

Izpētes apmeklējumu laikā tika paustas bažas par publiskajiem nodarbinātības dienestiem: tās bija
galvenokārt saistītas ar uzticēšanās trūkumu starp lietotājiem (Itālija, Slovākija), nepietiekamiem finanšu
resursiem un cilvēkresursiem, lai efektīvi risinātu bezdarbnieku problēmas, un bezdarbnieku vienkāršu
pārvaldību aktivizēšanas vietā. Šie jautājumi acīmredzami ir mazāk nozīmīgi Somijā un Austrijā, jo šajās
valstīs publiskie nodarbinātības dienesti veic aktivizēšanas un darbā iekārtošanas pārvaldības funkcijas.

6.

Viedokļi par darba tirgus regulējuma ietekmi uz darba vietu
radīšanu ir atšķirīgi

Nav pārsteigums, ka viedokļi par darba tirgus regulējuma ietekmi uz uzņēmumu vēlmi nodarbināt
jauniešus ievērojami atšķiras.
Itālijas arodbiedrības uzskata, ka darba ņēmēju aizsardzība ir ievērojami samazinājusies, taču apšauba,
ka darba tiesībām būtu ietekme uz jauniešu nodarbinātību. Darba devēju organizācijas atsaucas uz
nesenajām darba tiesību reformām, kuru mērķis ir palielināt darba tirgus elastīgumu, taču norāda, ka
uzņēmumi vēl nav gatavi pieņemšanai darbā uz nenoteiktu laiku, jo darba tiesības joprojām neatbilst
Itālijas uzņēmumu vajadzībām. Viedokļi atšķiras arī attiecībā uz stimuliem, kas veicinātu jauniešu vēlmi
piedalīties darba tirgū: dažas arodbiedrības raksturo labklājības sistēmu kā labi funkcionējošu, taču ar
nepilnīgu segumu, kas nenodrošina stimulus jauniešiem. Darba devēju organizācijas norāda uz
nepietiekami izstrādātajiem darba un privātās dzīves līdzsvarošanas pasākumiem un vienlaikus brīdina,
ka šiem pasākumiem nevajadzētu radīt papildu slogu MVU. Itālijas Banku asociācijas ietvaros ir
izveidotas bezprecedenta labklājības un aprūpes sistēmas. Tomēr tiek norādīts arī uz augstu
bezdarbnieka pabalstu radītajiem negatīvajiem stimuliem attiecībā uz vēlmi iekārtoties darbā.
Horvātijā viena no arodbiedrībām uzskata, ka darba tiesības nav pietiekami efektīvas, lai novērstu uz
noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, un ka tiesībaizsardzības iestādes ir
nepietiekami sagatavotas, lai pildītu savus pienākumus šajā jomā. Vēl cita arodbiedrība uzskata, ka
plānotā reforma ir labvēlīgāka darba devējiem, nevis darba ņēmējiem. Darba devēju organizācijas
sūdzas, ka darba tiesību noteikumi par atlaišanu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu ir sarežģīti un
apgrūtinoši, jo īpaši MVU gadījumā. Jaunatnes organizācija uzskata, ka pašreizējais darba tiesību kodekss
ir neitrāls attiecībā uz jauniešu nodarbinātību un ka jauniešiem piedāvāto darba līgumu uz noteiktu laiku
skaita palielināšanās ir rezultāts, kas izriet no darba tirgus strukturālajām tendencēm. Viņi ir skeptiski
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attiecībā uz plānoto reformu, kas paplašina pagaidu darba aģentūru darbinieku izmantošanu uz laiku līdz
trim gadiem.
Atbildot uz jautājumu par esošajiem stimuliem jauniešu iekļaušanai darba tirgū, Horvātijas Arodbiedrību
apvienība norāda, ka pašreizējās aktīvā darba tirgus politikas un nepietiekamais darba inspektoru skaits
neveicina jauniešu iekļaušanos darba tirgū. Horvātijas darba devēji norāda, ka ir stimuli, taču
ekonomiskās situācijas dēļ nav pieejamas darba vietas, un ar to ir vienisprātis arī jaunatnes organizācija.
Slovākijas arodbiedrības uzskata darba tiesību nozīmi par relatīvi neitrālu, savukārt, pēc darba devēju
domām, tās apgrūtina elastību attiecībā uz beztermiņa līgumiem. Nodarbinātības institūts uzsver, ka
darba līgumi uz noteiktu laiku neparedz pusēm standarta tiesības un pienākumus. Attiecībā uz
stimuliem, kas paredzēti jauniešiem, visas ieinteresētās personas diezgan vienprātīgi atzīst, ka algas ir
visai zemas, un tas grauj motivāciju. Darba devēju organizācija norāda, ka braukšana uz darbu un no
darba ir visai dārga un tādējādi kavē uzsākt darba attiecības.
Austrijas Federālās ekonomikas kameras pārstāvji uzskata, ka darba tiesības sekmē dinamisku darba
tirgu, kas ir labvēlīgs jaunajiem ienācējiem darba tirgū. 2012. gadā tikai 10 % ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju bija nodarbināti saskaņā ar līgumu uz noteiktu laiku.
Kā norādīja Austrijas darba ņēmēju pārstāvji, stažēšanās pamatā var būt beztermiņa līgums taču var
izpausties arī citos veidos. Abas puses ir vienisprātis, ka stimuli jauniešiem pastāv, daļēji pamatojoties uz
aktivizēšanas pasākumiem un daļēji uz to, ka no sociālā viedokļa ir vēlams strādāt, nevis būt
bezdarbniekam.
Kā norādīja Grieķijas jaunatnes organizācija, darba tiesību akti veicina līgumus uz nenoteiktu laiku, bet
pēc trijotnes iejaukšanās darba attiecības pastāvīgi mainās. Jauniešiem nav stimulu iesaistīties darba
tirgū.

7.

Ir jāveicina atbalsts jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai un
izglītība uzņēmējdarbības jomā

Horvātijas ieinteresētās personas norāda, ka pastāv darba tirgus pasākumi, lai veicinātu
pašnodarbinātību, bet, tā kā tos piemēro tikai pēc bezdarba perioda, kas ilgst no trim līdz sešiem
mēnešiem, tos nevar uzskatīt par patiesi efektīviem. Tā kā publiski pieejamā informācija par
uzņēmējdarbības uzsākšanu ir ierobežota, sociālie partneri sadarbībā ar Horvātijas Nodarbinātības
dienestu un Izglītības aģentūru organizēja ILO rokasgrāmatas “Sāc pats savu uzņēmējdarbību: jauniešu
nodarbinātības veicināšana” tulkošanu. Jauniešu tīkls rosina pievērst uzmanību pasākumu kopumam, lai
sekmētu pārkvalificēšanos, un pasākumiem jaunizveidotu uzņēmumu atbalstam, jo patlaban abas
minētās jomas ir atdalītas viena no otras.
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Itālijas ieinteresētās personas apraksta esošos pasākumus, taču raksturo tos kā neefektīvus, jo trūkst
konsultāciju pakalpojumu un finansējums ir grūti pieejams.
Grieķijas jaunatnes organizācija uzskata, ka jauniešiem pilnībā trūkst motivācijas kļūt par uzņēmējiem.
Pat Eiropas finansētās programmas jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstam cieš neveiksmi
finansējuma apgrūtinātās pieejamības dēļ.
Austrijas darba devēji raksturo tiesiskos pasākumus, kas ieviesti, lai veicinātu uzņēmējdarbības
uzsākšanu: sākot no bezdarba apdrošināšanas pašnodarbinātajām personām un sociālā nodrošinājuma
maksājumiem ilgstošas slimības gadījumiem līdz tam, ka maksimālā summa, kas uzņēmējiem pašiem
jāmaksā par ārstu apmeklējumiem, nepārsniedz 5 % no gada ienākumiem. Austrijas darba ņēmēju
organizācijas uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka publiskais nodarbinātības dienests atbalsta
jaunizveidotus uzņēmumus tikai tad, ja to uzņēmējdarbības idejas īstenošana tiek uzskatīta par
reālistisku un ļauj praktiski nodrošināt iztiku.
Somijā tiek veiktas reformas, kuru ietvaros jau ir uzsākti daži izmēģinājuma pasākumi, taču patlaban par
tiem nav pieejams novērtējums.
Slovākijā ieinteresētās personas ir vienisprātis par to, ka uzņēmumu izveidošana patlaban ir kļuvusi visai
problemātiska un ka atbalsts, kas bija pieejams agrāk, ir samazinājies.

8.

Pastāvīga uzraudzība un novērtēšana sekmē efektīvus politikas
pasākumus jaunatnes jomā

Stratēģiska nozīme politikas veidošanas procesā var būt uzraudzībai un novērtēšanai, kas ļauj uzlabo
politisko lēmumu atbilstību, efektivitāti, iedarbību un piemērotību.
Darba tirgus instrumentu uzraudzība un novērtēšana ir pastāvīgs process Austrijā un Somijā.
Ieinteresētās personas pārējās četrās valstīs pauž neapmierinātību par sistemātisku novērtējumu
trūkumu, bet izsaka cerību, ka garantijas jauniešiem īstenošana novērsīs šo nepilnību. Horvātijas
jaunatnes organizācija atzīmē, ka novērtējumā būtu jāiekļauj arī kvalitātes komponents, proti, jāņem
vērā iepriekšējo saņēmēju viedokļi un pieredze.
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9.

Galvenais secinājums: Sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība
ir gatava aktīvi piedalīties visos jauniešu nodarbinātības politikas
pasākumu posmos, un tas var nodrošināt atbalstu reformām un
to veiksmīgu īstenošanu

DTNC locekļu komandējumu laikā veiktās apspriedes un aptaujas rezultāti atklāja kopīgas bažas par
jauniešu bezdarbu un ieinteresēto personu apņemšanos sniegt ieguldījumu cīņā pret to.
Iesaistītās organizācijas uzsvēra, ka liela nozīme ir izglītības sistēmas reformām, kvalifikācijas celšanai un
pilnveidošanai, kā arī prasmju ciešajai saiknei ar darba tirgu. Dalībvalstīs, kurās ir augsti attīstīta un
efektīva profesionālās izglītības un apmācības sistēma, kas balstīta uz duālo apmācības sistēmu vai citām
uz nodarbinātību balstītām apmācības formām, ir zemāks jauniešu bezdarba līmenis un labākas iespējas
paredzēt turpmāko attīstību un pielāgoties pārmaiņām darba tirgos.
Dalībvalstīs, kurās politikas veidošanā ir aktīvi iesaistīti sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība, krīzes
apstākļos ir bijis — salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm — salīdzinoši zems jauniešu bezdarba līmenis.
Ieinteresētās personas, būdamas labi informētas par darba tirgus apstākļiem, var sniegt patiesu reālu
pievienoto vērtību jaunatnes politikas pasākumiem. Lai nodrošinātu garantijas jauniešiem un citu
jaunatnes nodarbinātības politikas pasākumu sekmīgu īstenošanu, Darba tirgus novērošanas centrs silti
iesaka iesaistīt ieinteresētās personas visos procesa posmos. Tādējādi var radīt piederības sajūtu, kas
veicina sabiedrības atbalstu reformām un to veiksmīgu īstenošanu.
*
*
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PIELIKUMS I
Pētījuma vajadzībām kontaktēto organizāciju saraksts
Lai veiktu pētījumu, tika kontaktētas jumta organizācijas (galvenokārt sociālie partneri un jauniešu
organizācijas), kas saskaņā ar Eurofound Eiropas Rūpniecisko attiecību novērošanas centra (EIRO)7 un
EESK locekļu sniegto informāciju ir visplašāk pārstāvētas attiecīgajās valstīs. Turklāt tika kontaktētas arī
mazākas organizācijas un nozaru organizācijas, pie kurām pieder EESK locekļi.
No 56 organizācijām, kuras tika uzaicinātas piedalīties pētījumā, aktīvi piedalījās 44 organizācijas,
atbildot uz anketas jautājumiem, sūtot dokumentus un/vai tiekoties ar DTNC locekļiem.
Kontaktēto organizāciju saraksts:
GRIEĶIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grieķijas Vispārējā darba konfederācija (GSEE);
Civildienesta ierēdņu konfederācija (ADEDY);
Grieķijas Uzņēmumu federācija (SEV);
Grieķijas Tirgotāju konfederācija (ESEE);
Grieķijas Speciālistu, amatnieku un tirgotāju konfederācija (GSEVEE);
Grieķijas Tūrisma uzņēmumu apvienība (SETE);
Grieķijas Kuģu īpašnieku savienība (EEE);
Grieķijas Valsts jauniešu padome (ESYN).

HORVĀTIJA
9. Horvātijas Autonomo arodbiedrību savienība (SSSH);
10. Horvātijas Neatkarīgās arodbiedrības (NHS);
11. Horvātijas Publiskā sektora apvienību asociācija (MATICA);
12. Horvātijas Arodbiedrību apvienība (HUS);
13. Horvātijas Strādnieku arodbiedrību asociācija (URSH);
14. Horvātijas Darba devēju asociācija (HUP);
15. Horvātijas Tirdzniecības un amatniecības kamera (HOK);
7

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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16. Horvātijas Jauniešu tīkls (MMH);
17. Jauniešu nodarbinātības veicināšanas un profesionālās specializēšanās alianse (ZUM).

ITĀLIJA
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Itālijas Vispārējā darba ņēmēju konfederācija (CGIL);
Itālijas Darba ņēmēju arodbiedrību konfederācija (Cisl):
Itālijas Darba ņēmēju savienība (UIL);
Vispārējā darba ņēmēju savienība (UGL);
Itālijas Autonomo darba ņēmēju arodbiedrību konfederācija (Cisal):
Vispārējā autonomo darba ņēmēju arodbiedrību konfederācija (Confsal):
Valsts civildienesta vadības un vadošā personāla konfederācija (Confedir);
Vadošā personāla un speciālistu konfederācija (CIDA);
Itālijas Darba ņēmēju kristīgā apvienība (ACLI);
Itālijas Akadēmiski izglītotu speciālistu konfederācija (CIU);
Itālijas Vispārējā rūpniecības nozaru konfederācija (Confindustria);
Itālijas Vidējo un mazo uzņēmumu konfederācija (Confapi);
Itālijas Amatniecības uzņēmumu konfederācija (Confartigianato);
Valsts amatnieku un vidējo un mazo uzņēmumu konfederācija (CNA);
Vispārējā uzņēmumu, speciālistu un pašnodarbināto konfederācija (Confcommercio);
Itālijas Banku asociācija (ABI);
Itālijas Vispārējā lauksaimniecības konfederācija (Confagricoltura);
Valsts kooperatīvu un savstarpējo sabiedrību līga (Legacoop);
Itālijas Kooperatīvu konfederācija (Confcooperative);
Itālijas Valsts jauniešu padome (FNG).

AUSTRIJA
38.
39.
40.
41.
42.
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Austrijas Arodbiedrību federācija (ÖGB);
Austrijas Federālā darba kamera (AK);
Austrijas Federālā ekonomikas kamera (WKÖ);
Austrijas Rūpniecības federācija (IV);
Austrijas Federālā jauniešu padome (OJV).

SLOVĀKIJA
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Slovākijas Republikas Arodbiedrību konfederācija (KOZ SR);
Slovākijas Neatkarīgās kristīgās arodbiedrības (NKOS);
Darba devēju apvienību federācija (AZZZ SR);
Slovākijas Republikas Valsts darba devēju savienība (KOZ SR);
Nodarbinātības institūts (IZ Bratislava);
Slovākijas Jauniešu padome;
Slovākijas Neatkarīgo kristīgo arodbiedrību (NKOS) Jauniešu platforma.

SOMIJA
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Somijas Arodbiedrību centrālā organizācija (SAK);
Somijas Algoto darbinieku konfederācija (STTK);
Somijas Akadēmisko aprindu savienību konfederācija (AKAVA);
Somijas Rūpniecības nozaru konfederācija (EK);
Somijas Uzņēmumu federācija (SY);
Garīdznieku darba devēji (KiT);
Somijas Jauniešu sadarbības organizācija — Allianssi
*
*

*
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II PIELIKUMS
Nesenie EESK atzinumi, kas saistīti ar jauniešunodarbinātību
EESK atzinums

Pieņemšanas
datums

Ziņotājs
Līdzziņotājs

Atsauces

Par EURES

04.06.2014.

CESE 518/2014 - SOC/500
Vēl nav publicēts O.V.

Vladimira Drbalová
Luis Miguel Pariza
Castaños

Jauniešu nodarbinātības pasākumi:
paraugprakse

04.06.2014.

CESE 474/2014 - SOC/503
Vēl nav publicēts O.V.

Christa Schweng

Jauniešu nodarbinātība —
apmācības pielāgošana nozaru
vajadzībām taupības apstākļos

30.04.2014.

CESE 5662/2013 - CCMI/118
Vēl nav publicēts O.V.

Dumitru Fornea
Tommaso Grimaldi

Sociālo ieguldījumu ietekme uz
nodarbinātību un publiskā sektora
budžetu

30.04.2014.

CESE 6193/2013 - SOC/496
Vēl nav publicēts O.V.

Wolfgang Greif

Atbalsta pasākumi gados jauno ES
pilsoņu integrācijai

30.04.2014.

CESE 6218/2013 - SOC/495
Vēl nav publicēts O.V.

Renate Heinisch

Stažēšanās kvalitātes sistēma

27.02.2014.

CESE 8054/2013 - SOC/499
Vēl nav publicēts O.V.

Indrė Vareikytė

Izglītības atvēršana

26.02.2014.

CESE 6185/2013 - SOC/493
Vēl nav publicēts O.V.

Gonçalo Lobo Xavier
Pavel Trantina

Ēnu ekonomikas un nedeklarēta
darba apkarošanas stratēģija

21.01.2014.

CESE 2138/2013 - SOC/480
OV C 177, 11.6.2014., 9.-14. lpp.

Stefano Palmieri

Nodarbinātības pamatnostādnes

21.01.2014.

CESE 8193/2013 - SOC/501
OV C 177, 11.6.2014., 40. lpp.

-

Valstu nodarbinātības dienesti
(VND)

17.10.2013.

CESE 5207/2013 - SOC/490
OV C 67, 06.3.2014., 116.-121.
lpp.

Vladimira Drbalová

Izglītības pārvērtēšana

10.07.2013.
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