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CUVÂNT ÎNAINTE
Situația deosebit de vulnerabilă a tinerilor pe piaţa forţei de muncă constituie de multă vreme un motiv
de îngrijorare, atât la nivel național, cât și european. De regulă, șomajul este mult mai ridicat în rândul
tinerilor decât la nivelul ansamblului populației. În 2008, înainte de criza financiară, aproximativ 16% din
tinerii din UE cu vârsta între 15 și 24 de ani erau șomeri, ceea ce reprezintă un procent de circa două ori
mai mare decât în cazul întregii populații. Tinerii au fost deosebit de grav afectați de criză: în 2013, rata
şomajului în rândul tinerilor în UE28 s-a ridicat la 23,5%, în timp ce rata șomajului la nivelul UE era de
10,8%. Aproximativ 7,5 milioane de tineri europeni cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani nu sunt
încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (așa numiții NEETs - Not
in employment, education or training).
CESE a denunțat adesea existența acestor rate ale șomajului și a îndemnat toate părțile interesate să ia
măsuri urgente, eficiente și definitive pentru a ieși din cercul vicios care riscă să compromită viitorul
unei întregi generații. Comitetul a solicitat investiții adecvate în favoarea tinerilor, ale căror roade vor fi
culese pe termen lung.
Este evident că perspectivele de creștere a gradului de ocupare a forței de muncă depind în mare
măsură de capacitatea Uniunii de a asigura creșterea economică prin intermediul unor politici
corespunzătoare în domeniile macroeconomiei, industriei și inovării.
Cu toate acestea, abordarea crizei locurilor de muncă în rândul tinerilor a dat naștere mai multor
inițiative la nivelul UE, precum Pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, Garanția
pentru tineret, Alianța europeană pentru ucenicii, Cadrul de calitate pentru stagii și reforma rețelei de
căutare de locuri de muncă EURES.
În acest context, Observatorul pieţei forţei de muncă din cadrul Comitetului Economic şi Social
European a elaborat prezentul studiu privind implementarea politicilor UE de ocupare a forţei de muncă
în rândul tinerilor în șase state membre (Grecia, Croația, Italia, Austria, Slovacia și Finlanda), din
perspectiva societății civile. La realizarea studiului au participat numeroși reprezentanți ai partenerilor
sociali, ai organizațiilor de tineret și ai autorităților publice, cărora le mulțumim călduros pentru
angajamentul și spiritul de colaborare de care au dat dovadă.

Christa Schweng
președinta Observatorului pieței forței de muncă și
raportor al studiului
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METODOLOGIE
Studiul are ca scop ilustrarea punctelor de vedere ale partenerilor sociali și ale societății civile organizate
cu privire la:


politicile instituite la nivel național pentru a-i ajuta pe tineri să-și găsească un loc de muncă,
inclusiv în ceea ce privește implementarea și impactul concret al acestor politici;



bunele practici sau obstacolele identificate în statele membre;



propria lor implicare în politicile pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și în
reformele în curs.

Pentru părțile interesate, acest exercițiu reprezintă o ocazie de a-și face cunoscute observațiile și
recomandările privind politicile de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor, precum și posibilități de
învățare reciprocă și de mai bună înțelegere a modului de funcționare a sistemelor naționale.
Cele șase state membre au fost alese pe baza situației lor specifice în ce privește politica pentru tineret,
luându-se în considerare rata șomajului și rata tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează
niciun program educațional sau de formare, dar și alte provocări specifice (cum ar fi șomajul pe termen
lung sau incluziunea romilor). De asemenea, s-a ținut cont de informațiile disponibile și de discuțiile cu
reprezentanții CESE, ai Comisiei Europene și ai reprezentanțelor permanente pe lângă UE.
Rata șomajului 15-24 ani, 2013 (Sursa: Eurostat)
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Rata șomajului
15-24 ani

Rata șomajului
25-74 de ani

NEET
(persoane care nu sunt
încadrate profesional
și nu urmează niciun
program educațional
sau de formare)
15‒24 de ani

UE (28 de state
membre)

23.5 %

9.5 %

13 %

Grecia

58.3 %

25.4 %

20.6 %

Croația

49.7 %

14.1 %

18.6 %

Italia

40.0 %

10.3 %

22.2 %

Austria

9.2 %

4.3 %

7.1 %

Slovacia

33.7 %

12.5 %

13.7 %

Finlanda

19.9 %

6.5 %

9.3 %

State Membre

Sursa: Eurostat

Studiul are la bază


un chestionar, care a fost transmis principalilor parteneri sociali și principalelor organizații
de tineret din cele șase țări selectate (a se vedea anexa). Chestionarul se referea la ucenicii,
stagii, implementarea garanției pentru tineret, mobilitate, antreprenoriat, precum și la alți
factori, ca de exemplu legislația muncii, securitatea socială și, la un nivel mai general,
măsurile care previn descurajarea tinerilor.
Rata de răspuns a variat de la o țară la alta: în Austria și Italia au răspuns la chestionar atât
sindicatele, cât și organizațiile patronale. Din Croația s-au primit răspunsuri atât din partea
lucrătorilor, cât și a angajatorilor, precum și din partea Rețelei pentru tineret. În Slovacia, au
răspuns atât organizațiile patronale, cât și cele sindicale, precum și Institutul pentru
ocuparea forței de muncă. În Finlanda, au răspuns sindicatele și organizația de tineret; în
sfârșit, în Grecia, au răspuns o organizație a angajatorilor și Consiliul naţional pentru tineret,
iar Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale și organizația Manpower (serviciul public pentru
ocuparea forței de muncă) s-au oferit să participe și ele la anchetă.
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interviuri pe teren cu reprezentanți ai principalelor organizații-umbrelă ale sindicatelor și
patronatului, organizațiilor de tineret și autorităților publice, desfășurate cu ocazia unor
vizite de studiu ale unor echipe formate din câte trei membri ai OPFM, asistați de un
administrator din partea secretariatului (a se vedea tabelul de mai jos);



documentare – reunirea documentelor relevante elaborate de instituțiile europene, grupuri
de reflecție, ministere și reprezentanțele permanente pe lângă UE ale statelor membre,
CES naționale, partenerii sociali, societatea civilă etc.;



o audiere publică organizată de OPFM la 1 aprilie 2014, la Bruxelles, la care au participat
membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Eurofound, ai
partenerilor sociali de la nivelul UE și ai organizațiilor de tineret de la nivel național și
european.

N.B. Referirile la o anumită țară din secțiunile prezentate în cele ce urmează trebuie interpretate ca
reflectând poziția părților interesate din țara respectivă, și nu cea a guvernului țării respective.
Statul membru și
data misiunii

Membri ai Grupului I
(Angajatori)

Membri ai Grupului II
(Lucrători)

Membri ai Grupului III
(Activități diverse)

FINLANDA
16-17/1/2014

Vladimíra Drbalová

Oliver Röpke

Meelis Joost

SLOVACIA
10-11/2/2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Viliam Páleník

CROAȚIA
17-18/2/2014

Vladimíra Drbalová

Xavier Verboven

Meelis Joost

GRECIA
4-5/3/2014

Irini Ivoni Pari

Daniela Rondinelli

Mette Kindberg

AUSTRIA
14/3/2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Kinga Joó

ITALIA
17/3/2014

Christian Ardhe

Oliver Röpke

Kinga Joó

Numele raportorilor pentru fiecare misiune sunt indicate prin caractere aldine.
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PRINCIPALELE CONCLUZII
1.

Pentru reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor este nevoie de o abordare adaptată de la
caz la caz.

2.

Instituirea unor legături puternice între învățământ și piața forței de muncă vine în sprijinul
capacității de inserție profesională și al adaptabilității.

3.

Garanția pentru tineri poate încuraja reformele structurale în cazul în care este aplicată
corect.

4.

Trebuie îmbunătățită cunoașterea în ceea ce privește mobilitatea transnațională și EURES.

5.

Este necesară consolidarea și sprijinirea rolului serviciilor publice de ocupare a forţei de
muncă în identificarea de locuri de muncă.

6.

Opiniile în ceea ce privește influența reglementării pieței forței de muncă asupra creării de
locuri de muncă sunt foarte diferite.

7.

Întreprinderile nou-înființare au nevoie de încurajare, iar educația antreprenorială trebuie
promovată.

8.

Monitorizarea și evaluarea continue vin în sprijinul eficienței politicilor pentru tineret.

9.

Concluzia principală: partenerii sociali și societatea civilă s-au angajat să participe în mod activ
la toate etapele procesului de elaborare a politicii pentru ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor, ceea ce poate facilita acceptarea reformelor și implementarea lor în condiții optime.
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1.

Pentru reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor este nevoie
de o abordare adaptată de la caz la caz

Există voci care ar putea susține că un tânăr șomer din Grecia este la fel cu un tânăr șomer din Germania
și că are, prin urmare, nevoie de aceleași soluții. Misiunile noastre au dovedit însă cu claritate că nu este
așa: trebuie să fie luate în calcul circumstanțele personale ale tânărului - cu competențe ridicate sau nu,
șomer pe termen lung sau, dimpotrivă, pe termen scurt, mobil sau nu - , la fel ca și sistemul de
învățământ, resursele investite în serviciile publice de ocupare a forței de muncă și, la nivel mai general,
politicile economice aplicate în țara respectivă.
Toate părțile interesate cu care ne-am întâlnit și care au răspuns la chestionarele noastre au arătat că
nu există o soluție unică pentru reducerea ratelor șomajului.
În unele state membre, Garanția europeană pentru tineret, care stipulează că unui tânăr trebuie să i se
ofere un loc de muncă sau un curs de formare în termen de patru luni, a deturnat atenția dinspre
persoanele care au cel mai mult nevoie de ajutor - șomerii pe termen lung - către persoanele care sunt
mai ușor de (re)angajat, preîntâmpinând situația în care și aceștia ar putea deveni șomeri pe termen
lung. Într-o perioadă în care resursele sunt limitate, această abordare poate fi pusă sub semnul
întrebării.
Garanția pentru tineret le oferă statelor membre o ocazie de a întreprinde reforme structurale.
Implementarea acesteia este esențială, în cazul în care statele membre doresc să creeze o perspectivă
pozitivă generației tinere.

2.

Instituirea unor legături puternice între învățământ și piața forței
de muncă vine în sprijinul capacității de inserție profesională și
al adaptabilității

Sistemele de învățământ de succes (din perspectiva șanselor ulterioare de inserție profesională) oferă o
legătură strânsă între educație/formare și piața forței de muncă.
Aceasta este situația Finlandei, unde un procent însemnat din tinerii încadrați în învățământul superior
încep să lucreze și să dobândească experiență practică de muncă în cursul studiilor. Peste 60% dintre
ucenicii au loc în cadrul unor studii de nivel avansat și presupun formări profesionale la locul de
muncă/suplimentare urmate de adulți. Mai puțin de 20% din ucenici sunt sub 25 de ani.
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O situație similară, dar nu identică, se regăsește în Austria, unde cca. 40% dintre tinerii de 15 ani încep
uceniciile petrecând 4 zile pe săptămână într-o întreprindere, pentru a câștiga experiență, și o zi la
școală.
Croația a reintrodus sistemul de ucenicii duale în 1995; după mai multe modificări, a ajuns la un sistem
bazat exclusiv pe învățământul în școală, cu mai puțină formare practică la locul de muncă și o
concentrare mai mare pe componenta educației generale. Aproximativ 30% dintre elevi fac o ucenicie.
Ca urmare, părțile interesate consideră că natura școlilor profesionale începe să-și piardă relația cu
practica reală și că numărul întreprinderilor care doresc să investească timp, bani și energie în învățarea
duală este în scădere.
În schimb, în Grecia, sistemul de învățământ nu ia în considerare nevoile de pe piața forței de muncă,
uceniciile nefiind folosite prea mult. În cazul Greciei, implicarea angajatorilor în sistemul de învățământ
este privită cu neîncredere, deoarece aceștia nu au nicio tradiție în domeniul didactic.
Sistemul de învățământ din Slovacia produce o proporție ridicată de diplome universitare, în special în
științe sociale. La finalul studiilor, tinerii se regăsesc pe piața forței de muncă lipsiți de orice experiență
practică și cu o calificare care nu se potrivește cu nevoile de pe piață. Numărul școlilor care oferă
ucenicii este în scădere. Având în vedere că angajatorii caută tineri cu calificări care nu mai sunt
disponibile, s-a demarat un proiect destinat promovării interesului copiilor de școală primară pentru
învățământul profesional și tehnic. Calitatea uceniciilor depinde de școală: dacă școlile colaborează
îndeaproape cu angajatorii, elevii au șanse mai mari de succes pe piața forței de muncă. Programele
școlare depind de fiecare școală și profil în parte și nu sunt obligatorii pentru alte școli.
În Italia, toate părțile interesate consideră că sectorul învățământului și piața forței de muncă sunt două
lumi diferite. Având în vedere că utilizarea uceniciilor s-a redus cu 40% în al doilea trimestru al anului
2013, sunt în curs de aplicare reforme care să armonizeze standardele de formare și să reducă
birocrația.
2.1

Importanța orientării și a consilierii profesionale

Alegerea unei profesiuni este o decizie esențială. Ghidarea tinerilor în această perioadă prin
familiarizarea lor cu varietatea de cariere de formare și profesionale disponibilă le permite să ia decizii
în mod informat. În afară de Finlanda și Austria, unde consilierea de carieră este integrată în sistemul
școlar, toate celelalte părți interesate s-au plâns de lipsa și/sau de slaba calitate a serviciilor de
consiliere oferite. Mulți consideră că implementarea Garanției pentru tineret ar putea fi o modalitate de
îmbunătățire a acestor servicii.
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2.2

Sistemul de ucenicii

OPU a utilizat definiția uceniciilor așa cum a fost aceasta formulată de Comisie, și anume „Învățământ
profesional și tehnic (VET) inițial care combină și alternează structural formarea în cadrul unei
întreprinderi (perioade de experiență practică de lucru într-un loc de muncă) cu educația în școală
(perioade de educație teoretică/practică urmate într-o școală sau un centru de formare), și la încheierea
căruia se obțin certificate de VET inițial recunoscute la nivel național”1. Această definiție nu face nicio
referire explicită la existența unei relații contractuale directe între angajator și ucenic.
Sistemul dual de formare profesională le este cunoscut tuturor părților interesate din toate țările
vizitate. Acesta există în forme foarte diferite și, prin urmare, opiniile părților diferă, mergând de la
„suprareglementat” (Italia) la „introdus recent fără un cadru juridic limpede” (Grecia). Cu toate acestea,
toate părțile consultate au fost de acord că instrumentul în sine este util atât pentru combaterea
șomajului în rândul tinerilor, cât și a dezechilibrelor în raport cu piața forței de muncă, precum și că
acesta ar trebui dezvoltat în continuare în strânsă colaborare cu partenerii sociali. Trebuie să se asigure
o actualizare periodică a programelor de învățământ pentru a se oferi o formare de cea mai bună
calitate, care să le permită elevilor să facă față evoluțiilor tehnice. Statutul juridic al contractului și
obligațiile ambelor părți nu sunt considerate a fi întotdeauna clare (de exemplu în Croația și în Slovacia).
Părțile interesate au solicitat crearea unui cadru juridic transparent și reducerea sarcinilor
administrative - mai ales pentru IMM-uri.
2.2.1

Conținutul didactic

Calitatea conținutului didactic nu este, adesea, armonizată în interiorul statelor membre, ceea ce
constituie un motiv de preocupare.
Angajatorii din Slovacia afirmă că organizațiile profesionale ar trebui să-și aducă propria contribuție nu
numai în ceea ce privește cerințele cuprinse în examenele finale, ci și la elaborarea și actualizarea
programelor, în funcție de necesități, pentru fiecare ocupație.
Reformele recente din Croația au redus numărul de ore de învățare practică și au transferat profesorilor
responsabilitatea pentru conceperea conținutului programei, inclusiv în materie de formare practică;
Camera de meserii și meșteșuguri consideră că această abordare nu pregătește suficient absolvenții
pentru intrarea pe piața forței de muncă. Rețeaua tineretului din Croația este îngrijorată cu privire la
nerespectarea obligațiilor legale de către angajatori.

1

Comisia Europeană, Disponibilitatea uceniciilor în statele membre ale Uniunii Europene, ianuarie 2012.
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Conținutul didactic al sistemelor de ucenicii din Austria este influenţat masiv de partenerii sociali, care împreună cu ministerele de resort - contribuie la elaborarea cerințelor de formare, la introducerea unor
noi meserii și numesc membri în comisiile de examinare. Astfel, partenerii sociali sunt angajați în proces.
În Italia, toate părțile consultate au împărtășit opinia conform căreia conținutul diverselor tipuri de
formare trebuie aliniat cu nevoile pieței de muncă. Tipul de ucenicie care presupune alternarea dintre
școală și muncă ar trebui folosit pe scară mai largă. Angajatorii s-au plâns de reglementarea excesivă și
de absența stimulentelor, în timp ce sindicatele ar prefera să existe mai multe obligații în ceea ce
privește stabilizarea. Aproape toate părţile interesate au făcut referire la modul fragmentar în care
legislația italiană reglementează uceniciile, ceea ce creează sarcini administrative pentru întreprinderi.
În Finlanda, părțile consultate apreciază calitatea ridicată a uceniciilor, care este monitorizată
sistematic.
În Grecia, serviciile publice de ocupare a forței de muncă încearcă să găsească locuri de ucenicie pentru
tineri, ceea ce constituie o provocare, având în vedere că majoritatea întreprinderilor care oferă stagii
sunt IMM-uri și că acestea sunt deosebit de afectate de criza economică. Este în curs de aplicare o
reformă pentru îmbunătățirea disponibilității stagiilor, a stimulentelor pentru angajatori (finanțare), a
conținutului programelor școlare și pentru consolidarea relației cu partenerii sociali, angajatorii de la
nivel local și camerele de comerț locale. Confederația națională a comercianților din Grecia este
implicată în prezent în mai multe proiecte-pilot în acest domeniu.
2.2.2

Recunoaștere

Examenele finale pentru ucenicii din Slovacia sunt recunoscute, însă, în formularea unui reprezentant al
angajatorilor, „certificatele nu garantează neapărat calitatea, deoarece aceasta depinde în mare măsură
de școală”.
În Croația se desfășoară o evaluare externă a competențelor necesare. Până de curând, aceasta era de
responsabilitatea comitetelor numite de Camera de meserii și meșteșuguri. În prezent, competența a
fost transferată organizațiilor responsabile pentru învățământ, care nu au experiența organizării unor
examene de finalizare a uceniciilor. Această preocupare este împărtășită de Rețeaua tineretului din
Croația. Camera solicită totodată recunoașterea uceniciilor drept experiență de muncă, ceea ce le-ar
facilita ucenicilor intrarea pe piața forței de muncă.
Uceniciile din Austria se încheie cu un examen final pentru obținerea unui certificat care îi oferă
deținătorului dreptul de a exercita o meserie și de a urma un nivel superior de învățământ.
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Părțile consultate din Italia au împărtășit opinia că certificarea uceniciilor și recunoașterea calificărilor
este utilă în cazul în care este efectuată de o parte terță (regională), deoarece aceasta ar putea spori
capacitatea de inserție profesională.
2.2.3

Atractivitatea

Majoritatea părților interesate au observat că există o tendință în favoarea studiilor superioare, ceea ce
reduce numărul tinerilor interesați de sistemele de formare duale. Sporirea atractivității uceniciilor este
o problemă importantă în Grecia, Austria, Croația și Italia.
2.2.4

Stimulente

În Finlanda și Austria sunt deja încetățenite stimulentele pentru angajatori în vederea oferirii de ucenicii.
Grecia a introdus recent mai multe asemenea stimulente, însă conform opiniei Confederației naționale a
comercianților din Grecia, acestea ar trebui sporite.
În Croația există anumite astfel de stimulente, însă părțile consultate afirmă că aplicarea lor este prea
împovărătoare. Toate părțile implicate din Slovacia au fost de acord că ar trebui avute în vedere
stimulente economice, în timp ce părțile interesate din Italia au opinii considerabil diferite cu privire la
măsura în care acestea sunt recomandabile.
2.2.5

Alianța europeană pentru ucenicii2

La Alianță contribuie un sindicat din Croația și Rețeaua tineretului din Croația, însă nici organizația
angajatorilor din Croația, nici Camera de meserii și meșteșuguri nu au luat parte, acestea din urmă
subliniind că reformele recente ale sistemului de ucenicii nu sunt pe linia eforturilor UE în domeniu.
Respondenții slovaci nu sunt implicați în Alianță, în vreme ce aproape toate părțile consultate din Italia
sunt implicate în efortul de sensibilizare a publicului cu privire la Alianța europeană.
Camera economică federală din Austria este implicată activ și s-a angajat oficial să implementeze două
proiecte-pilot prin care se introduce formarea profesională în Slovacia și România. Camera de muncă
federală din Austria este implicată indirect, contribuind la garanția de formare.

2

Alianța europeană pentru ucenicii: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm.
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2.2.6

Principii orientative ale Consiliului privind sistemele de ucenicii (octombrie 2013)

3

Sindicatele croate și Rețeaua tineretului nu au contestat conținutul principiilor orientative, dar au
constatat absența unei relații cu strategia industrială, precum și a unei definiții clare a rolului
principalelor părți implicate.
Respondenții slovaci nu erau conștienți de existența acestor principii.
Părțile consultate din Italia susțin în general principiile orientative, însă fac referire la climatul economic
dificil, la cadrul juridic neclar și fragmentat existent și la necesitatea de simplificare.
Reprezentanții lucrătorilor din Austria consideră că punctele forte sunt reprezentate de garanția juridică
pentru ucenicii și de implicarea partenerilor sociali. Camera economică federală din Austria consideră că
în procesul de aplicare este esențială cooperarea dintre partenerii sociali și cu ministerul; Camera este
ea însăși responsabilă cu administrarea uceniciilor.
2.3

Sistemul de stagii

Având în vedere că stagiile pot furniza o legătură importantă între învățământul teoretic și aplicarea în
practică a cunoștințelor dobândite, OPFM a pus întrebări părților consultate cu privire la disponibilitatea
și la stimulentele pentru „stagii pe piața liberă” („stagiile convenite între un stagiar și un ofertant de
stagii (societăți comerciale, organizații fără scop lucrativ sau administrația publică) fără implicarea unei
părți terțe, în general efectuate după finalizarea studiilor și/sau ca parte a căutării unui loc de
muncă...[dar nu și] stagiile care fac parte din programa școlară și profesională, și nici [...]cele care fac
parte din formarea profesională obligatorie (de exemplu, medicină, arhitectură etc.)”, precum și cu
privire la opinia lor privind cadrul de calitate pentru stagii.
Definițiile și percepţiile privind stagiile diferă amplu:
Croația, de pildă, nu deține stagii pe piața liberă, însă dispune de stagii care constituie măsuri active
pentru piața forței de muncă. Disponibilitatea acestora depinde însă de capacitatea serviciilor publice de
ocupare a forței de muncă și de numărul întreprinderilor eligibile. Această măsură destinată piețe forței
de muncă poate fi folosită numai în întreprinderi în care nu a fost desfăcut niciun contract de muncă în
ultimele șase luni, independent de motivul pentru desfacerea lui. În realitate, această cerință face ca
angajatorii care au trebuit să se adapteze schimbării condițiilor economice să fie în imposibilitatea de a
oferi stagii. Aceasta constituie o îngrijorare gravă și pentru Rețeaua tineretului din Croația, care se

3
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Declarația Consiliului 14986/13 din 18 octombrie 2013 privind Alianța europeană pentru ucenicii.

exprimă în favoarea eliminării obstacolelor care împiedică sectorul privat să recurgă la stagii, să
mărească plățile și să se concentreze mai mult asupra rezultatului educativ. Partenerii sociali din Croația
au solicitat și ei introducerea unui sistem de mentori pentru ucenici și stagiari, precum și rambursarea
costurilor pentru mentori, în scopul stimulării acestei abordări.
În Italia, părțile consultate recunosc importanța stagiilor și sunt de acord că trebuie simplificate normele
privind stagiile. Sindicatele italiene nu văd, în general, avantajul unui stagiu, având în vedere că mai
puțin de 10% din stagii se transformă într-o relație de muncă permanentă. Organizațiile angajatorilor
din Italia consideră că legislația națională nu contribuie la sporirea numărului de locuri de stagiu,
insuficient în prezent. Reformele în curs stârnesc multe așteptări.
Sindicatele finlandeze se exprimă în favoarea unor stagii plătite și care să facă parte din programa
universitară, având în vedere că majoritatea finlandezilor își încep activitatea profesională încă din
timpul studiilor.
Angajatorii slovaci observă că stagiile sunt în general oferite fie în străinătate, fie în instituții
internaționale și că ele sunt organizate de părți terțe. Stagiile plătite există doar în societățile și
instituțiile de dimensiuni mai mari.
În Grecia, stagiile sunt oferite în măsură mai redusă și sunt obligatorii pentru unele facultăți (stagii
finanțate de UE). Organizația tineretului din Grecia observă că sectorul privat folosește stagiile neplătite
pentru a testa tinerii înainte de angajare. Organizația tineretului publică un buletin informativ
săptămânal cu informații privind posturi libere, deoarece consideră că existența unor stagii de calitate
reprezintă veriga dintre nevoile pieței și învățământ. Aceasta sugerează că deducerea fiscală pentru
întreprinderi ar putea fi un stimulent pentru a oferi mai multe locuri de stagiu.
În Austria, Camera de muncă federală este de părere că stagiile ar trebui oferite numai ca parte a unei
programe și în cadrul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, unde se aplică anumite condiții
detaliate. Pentru Camera economică federală, menținerea sarcinilor administrative la un nivel minim
este esențială, având în vedere că o anchetă în rândul formatorilor serviciului public pentru ocuparea
forței de muncă a confirmat că furnizarea de stagii creează un efort suplimentar pentru întreprinderi.
Dat fiind că stagiile nu sunt reglementate juridic în Austria, problema clasificării unui stagiu drept relație
de muncă sau nu variază de la caz la caz. Un stagiu nu obligă stagiarul să muncească, și nici
întreprinderea să plătească. Cu toate acestea, dacă stagiarul este plătit în mod voluntar, sistemul de
asigurări sociale presupune că este vorba de o relație de muncă deplină, cu toate consecințele acesteia.
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2.3.1

4

Un cadru de calitate pentru stagii

Opiniile părților consultate privind cadrul de calitate diferă considerabil. Sindicatele din Finlanda și
Slovacia sprijină pe deplin acest cadru, în timp ce cele din Italia și Austria consideră că acesta are un
conținut care lasă de dorit și că ar trebui să includă cerința ca stagiile să facă parte din programele de
învățământ.
Sindicatele croate solicită un cadru uniform în UE și obligativitatea remunerării. Și de partea
angajatorilor, sentimentele privind cadrul ce calitate sunt împărțite: Croația consideră că este un efort
important, în timp ce anumite asociații din Italia și angajatorii din Austria au puncte de vedere mai
critice și exprimă preocupări cu privire la posibila încărcare administrativă, avertizând că prea multă
birocrație ar putea duce la o ofertă mai redusă de locuri de stagiu.
Organizația tineretului din Grecia salută cadrul și solicită ca stagiile să fie plătite în mod obligatoriu.

3.

Garanția pentru tineri poate încuraja reformele structurale în
cazul în care este aplicată corect

În ce privește Garanția pentru tineret5, părțile consultate au primit o serie de întrebări cu privire la
valoarea adăugată, la caracteristici și la implementare, la prioritizare, a informațiile furnizate, la rolul
partenerilor sociali și la rolul propriei lor organizații, precum și la posibilele sinergii.
3.1

Valoarea adăugată

Valoarea adăugată este subliniată de toți respondenții, cu excepția Austriei, unde exista deja o garanție
pentru tineret și unde planul de punere în aplicare este considerat a reprezenta mai degrabă un
inventar al măsurilor deja în vigoare.
În Finlanda, garanția a ajutat diversele servicii și autorități publice să coopereze în cadrul unui sistem
structurat. Au fost puse la dispoziție noi servicii pentru tineri. Factorii de decizie au dat dovadă de mai
mult interes pentru NEET și au fost eliberate mai multe fonduri.

4
5
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Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un Cadru de calitate pentru stagii, JO C 88, 27.3.2014, p. 1-4; Avizul CESE
privind un Cadru de calitate pentru stagii, CESE 8054/2013, nepublicat încă în JO. Raportor: dna Indrė VAREIKYTĖ
Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret; Avizul CESE privind Garanția pentru
tineret, CESE 3206/2013, JO C 271, 19.9.2013, p.101. Raportor: dl Mário SOARES.

În Italia, Grecia și Slovacia părțile consultate subliniază potențialele efecte structurale pe care le va avea
Garanția pentru tineret în cazul în care este implementată corect.
3.2

Priorități

În ceea ce privește prioritățile, toate părțile consultate din Slovacia deplâng absența reformelor
structurale menite să îmbunătățească sistemul de învățământ, ceea ce este esențial pentru a pregăti
tinerii pentru piața forței de muncă. Opiniile diferă în ceea ce privește acordarea de prioritate anumitor
grupuri: angajatorii solicită focalizarea atenției asupra șomerilor pe termen lung, în timp ce sindicatele
doresc ca atenția să se concentreze asupra proaspeților absolvenți.
În Italia, sindicatele și unii dintre angajatori doresc să se acorde prioritate NEET și tinerilor celor mai
vulnerabili, în timp ce una dintre organizațiile angajatorilor are prefera prioritizarea absolvenților
recenți. Toți respondenții subliniază necesitatea concentrării asupra tinerilor din sudul Italiei și aproape
toți sunt în favoarea ridicării plafonului de vârstă la 29 de ani.
În Finlanda, Garanția pentru tineret se aplică tinerilor sub 25 de ani și absolvenților recenți de sub 30 de
ani. Sindicatele finlandeze și organizația de tineret sunt în favoarea acordării de prioritate grupurilor
celor mai vulnerabile. Acestea subliniază valoarea adăugată a măsurilor de prevenire.
Părțile consultate din Austria consideră că toate grupurile sunt cuprinse în Garanția pentru tineret și
salută intervenția timpurie. Pentru angajatorii din Austria, Garanția pentru tineret reprezintă o șansă de
a analiza funcționarea sistemului de ucenicii și în special integrarea uceniciilor care au loc la nivel
superior celui de întreprindere în contracte de ucenicie obișnuite.
Ministerul din Grecia consideră că grupul-țintă ar trebui să fie alcătuit din tineri domiciliați în regiunile
cu rata cea mai ridicată a șomajului și din persoane din gospodăriile cu veniturile cele mai scăzute.
Organizația tineretului din Grecia subliniază că limita de vârstă ar trebui să fie de 30 de ani și că
partenerii sociali trebuie implicați în planul de implementare.
3.3

Rolul partenerilor sociali și al societății civile

Deși toate părțile care au răspuns la chestionare sunt de acord că implicarea partenerilor sociali și a
organizațiilor de tineret în elaborarea implementarea și monitorizarea Garanției pentru tineret este
vitală, realitatea oferă o imagine destul de diferită:
În Finlanda, Austria și Croația părțile interesate sunt implicate în toate etapele Garanției pentru tineret.
În Italia numai un sindicat a fost implicat în etapa de concepție, deși toate sindicatele și organizațiile
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angajatorilor sunt chemate, angajate și gata să contribuie în faza de implementare, fie prin măsuri de
sensibilizare, fie oferind oportunități de intrare în universul muncii salariate.
În Slovacia, majoritatea partenerilor sociali sunt consultați în cursul procesului legislativ de
implementare a planului Garanției pentru tineret conceput de guvern.
Partenerii sociali din Grecia și Consiliul național elen pentru tineret au subliniat că nu au fost consultați
în mod efectiv cu privire la planul de punere în aplicare. Cu toate acestea, „Comitetul de coordonare
pentru implementarea inițiativei pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” poate invita
partenerii sociali, reprezentanți ai societății civile și experți pe teme de ocupare a forței de muncă tinere
la ședințele sale.
3.4

Sinergii

Întrebați despre capacitatea Garanției pentru tineret de a constitui o oportunitate de stimulare a
sinergiilor dintre părțile implicate, cum ar fi serviciile de ocupare a forței de muncă, învățământul,
serviciile sociale și de sănătate, partenerii sociali și organizațiile societății civile, aproape toate părțile
consultate sunt de acord și subliniază că un factor important de succes îl reprezintă o mai bună
cooperare. Un exemplu al acestor sinergii sunt sistemele de educație care satisfac nevoile pieței forței
de muncă.

4.

Trebuie îmbunătățită cunoașterea în ceea ce privește mobilitatea
transnațională și EURES

În Croația, cel mai nou stat membru, informațiile despre EURES6 nu sunt răspândite, în principal din
pricina absenței publicațiilor în limba croată. Sindicatele subliniază necesitatea informării cu privire la
chestiuni de securitate socială pentru lucrătorii mobili. În unele țări se aplică încă restricții cu privire la
libertatea de deplasare a lucrătorilor, ceea ce face lucrurile și mai dificile.
Organizația tineretului din Grecia afirmă că programul Erasmus este destul de binecunoscut, însă că din pricina crizei - familiile elene își permit cu tot mai mare dificultate să trimită un student să facă un an
de program Erasmus în străinătate.

6
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EURES, Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă, Avizul CESE privind EURES, CESE 518/2014, nepublicat încă în
JO. Raportor: dna Vladimíra DRBALOVÁ, coraportor: dl Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS.

În Italia, toate părțile consultate împărtășesc opinia că dobândirea de experiență de muncă în
străinătate reprezintă în mod clar un avantaj pentru o tânără persoană care intră pe piața forței de
muncă. Portalul EURES este cunoscut, dar folosit prea puțin în Italia. Un sindicat a menționat că
colaborarea dintre birourile EURES din regiunile de frontieră și sindicatele locale constituie un model de
bune practici pentru sprijinirea lucrătorilor mobili.
În Finlanda, cunoștințele despre mobilitate și EURES sunt considerate în general satisfăcătoare, însă ar fi
loc pentru îmbunătățire.
În Slovacia, opiniile diferă: un sindicat afirmă că mobilitatea nu este foarte populară, în timp ce o
organizație de angajatori face referire la nivelul ridicat al cunoștințelor privind mobilitatea lucrătorilor
existent în regiunile de frontieră. Ei au menționat existența unor parteneriate transfrontaliere cu
Ungaria, cu participarea partenerilor sociali. Au fost exprimate și preocupări cu privire la exodul
creierelor.
În Austria este folosit EURES, însă se conștientizează încă în prea mică măsură cantitatea de informații
disponibile, atât ca platformă în sine, cât și ca sprijin suplimentar disponibil. EURES nu este folosit la
capacitate maximă, deoarece numai câteva dintre statele membre anunță toate posturile vacante pe
platforma EURES. Limba constituie o problemă, fiindcă descrierile locurilor de muncă și CV-urile ar
trebui să fie disponibile în toate limbile. Reformarea EURES este salutată în general de angajatori, care
subliniază valoarea adăugată a îmbinării automate dintre cerere și ofertă. Camera de muncă federală
subliniază necesitatea mai multor informații cu privire la mobilitatea internațională, însă critică proiectul
de reformă EURES, în special în ceea ce privește implicarea agențiilor private de forță de muncă
temporară, fiind totodată preocupată de protecția datelor salariaților.

5.

Este necesară consolidarea și sprijinirea rolului serviciilor publice
de ocupare a forţei de muncă în identificarea de locuri de muncă

În cadrul vizitelor de studiu au fost exprimate diverse preocupări cu privire la serviciile publice de
ocupare a forței de muncă: acestea au vizat în principal neîncrederea utilizatorilor (Italia, Slovacia),
resursele financiare și umane insuficiente pentru a face față eficient numărului șomerilor și simpla
administrare a șomerilor în locul activării lor. Aceste teme sunt aparent mai puțin importante în
Finlanda și Austria, deoarece în aceste țări serviciile publice de ocupare a forței de muncă execută rolul
de activare și de gestionare a plasamentelor.

17

6.

Opiniile în ceea ce privește influența reglementării pieței forței
de muncă asupra creării de locuri de muncă sunt foarte diferite

Așa cum ar fi de așteptat, sunt mari diferențe între opiniile privind influența reglementării pieței forței
de muncă asupra disponibilității întreprinderilor de a angaja persoane tinere.
Sindicatele din Italia afirmă că protecția lucrătorilor a fost redusă considerabil, însă se îndoiesc că
legislația muncii va avea vreun efect asupra inserției profesionale a tinerilor. Organizațiile angajatorilor
menționează reforme recente ale legislației muncii menite să reducă rigiditatea pieței forței de muncă,
însă afirmă că întreprinderile încă nu sunt dispuse să ofere contracte de muncă permanente, deoarece
legislația muncii nu satisface, în continuare, nevoile întreprinderilor italiene. Opiniile sunt împărțite și în
ceea ce privește stimulentele oferite tinerilor pentru a intra pe piața forței de muncă: unele sindicate
descriu sistemul de asigurări sociale drept unul funcțional în principiu, însă cu lacune de acoperire și
care nu oferă stimulente pentru tineri. Organizațiile angajatorilor atrag atenția asupra măsurilor
insuficient dezvoltate pentru echilibrarea vieții profesionale cu viața privată și avertizează în același timp
că aceste măsuri nu ar trebui să introducă sarcini suplimentare pentru IMM-uri. În Asociația bancară
italiană au fost instituite sisteme inovatoare de asigurări sociale și de îngrijire. Se face însă referire și la
stimulentele negative pe care le constituie ajutoarele de șomaj mai ridicate în raport cu disponibilitatea
de a accepta un loc de muncă.
Un sindicat din Croația este de părere că legislația în domeniu muncii nu face îndeajuns pentru a
preîntâmpina abuzurile privind contractele cu durată determinată și că autoritatea de punere în aplicare
nu este suficient de pregătită să-și asume responsabilitățile în acest domeniu. Alt sindicat consideră că
reforma planificată favorizează angajatorii în raport cu salariații. Organizațiile angajatorilor se plâng că
normele din dreptul muncii cu privire la desfacerea contractelor de muncă sunt complicate și
împovărătoare, mai ales pentru IMM-uri. Organizațiile de tineret consideră că actualul cod al muncii
este neutru în ce privește angajarea tinerilor și observă o sporire a proporției de contracte cu durată
determinată oferite acestora, ca rezultat al unor tendințe structurale ale pieței de muncă. Acestea sunt
sceptice cu privire la reforma planificată, care extinde la trei ani perioada maximă de utilizare a
lucrătorilor angajați temporar prin agenții de plasare.
Ca răspuns la o întrebare privind stimulentele existente pentru tineri spre a lua parte la piața forței de
muncă, Confederația sindicatelor croate a răspuns că nici politicile în vigoare privind o piață activă a
forței de muncă, nici numărul insuficient de inspectori de muncă nu sprijină intrarea tinerilor pe piața
forței de muncă. Angajatorii croați afirmă că există stimulente, dar că din pricina situației economice nu
sunt disponibile locuri de muncă, observație împărtășită de organizația de tineret.
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Sindicatele din Slovacia consideră că rolul legislației muncii este relativ neutru, în timp ce angajatorii
consideră că aceasta stă în calea flexibilității în cazul contractelor pe termen nelimitat. Institutul pentru
ocuparea forței de muncă subliniază că prin contractele cu durată determinată, părțile nu primesc
drepturi și obligații standard. În ce privește stimulentele oferite tinerilor, toate părțile afirmă în mod
aproape unanim că salariile sunt relativ scăzute, ceea ce are un rol demotivant. Organizația angajatorilor
afirmă că transportul spre și dinspre serviciu este destul de costisitor și că acest lucru nu stimulează
intrarea într-o relație de muncă.
Camera economică federală din Austria consideră că legislația muncii face posibilă o piață a forței de
muncă dinamică, favorabilă tinerilor care intră pe piața forței de muncă. În 2012, numai aproximativ
10% din populația salariată era angajată cu un contract de muncă cu durată determinată.
Conform reprezentanților lucrătorilor din Austria, stagiile pot avea forma unor contracte cu durată
nedeterminată, dar și alte forme. Ambele sunt de acord că există stimulente pentru tineri, parțial
datorate măsurilor de activare și parțial fiindcă este dezirabil din punct de vedere social să muncești în
loc să fii șomer.
Conform organizației tineretului din Grecia, dreptul muncii favorizează contractele cu durată
nedeterminată, însă în urma intervenției Troikăi, relațiile de muncă sunt în continuă mutație. Nu există
stimulente pentru intrarea tinerilor pe piața forței de muncă.

7.

Întreprinderile nou-înființare au nevoie de încurajare, iar
educația antreprenorială trebuie promovată

Părțile consultate din Croația observă că există măsuri în vigoare pe piața forței de muncă pentru
încurajarea activității independente însă, dat fiind că acestea se aplică abia după o perioadă de șomaj de
trei până la șase luni, nu sunt considerate cu adevărat eficiente. Având în vedere că informațiile
disponibile cu privire la întreprinderile nou înființate sunt insuficiente, partenerii sociali au colaborat cu
Biroul pentru ocuparea forței de muncă din Croația și cu Agenția pentru învățământ la traducerea
ghidului OIM „Demararea propriei întreprinderi - creșterea gradului de inserție profesională a tinerilor”.
Rețeaua tineretului propune ca accentul să se pună pe măsurile de recalificare și a celor pentru
demararea propriei întreprinderi, deoarece cele două căi sunt în prezent separate.
Respondenții italieni descriu măsurile existente, însă consideră că acestea nu sunt eficiente din pricina
absenței serviciilor de consiliere și a dificultății de acces la finanțare.
Organizația tineretului din Grecia afirmă că există o completă lipsă de motivație pentru demararea unei
întreprinderi în rândul tinerilor. Până și programele dedicate întreprinderilor nou înființate care dispun
de finanțare europeană nu își ating scopul din pricina accesului dificil la finanțare.
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Angajatorii austrieci descriu măsurile juridice introduse pentru a se încuraja întreprinderile nou
înființate, de la asigurare de șomaj pentru independenți până la plăți de asigurări sociale în caz de boală
pe termen lung și la limitarea la 5% din venitul anual a sumelor pe care întreprinzătorii trebuie să le
plătească personal pentru vizitele medicale. Organizațiile lucrătorilor din Austria subliniază necesitatea
de a se asigura susținerea întreprinderilor nou înființate de către serviciile publice de ocupare a forţei de
muncă numai dacă implementarea ideii de afaceri este considerată realistă și dacă aceasta permite o
manieră viabilă de a trăi din câștigul obținut.
În Finlanda sunt în curs reforme, fiind deja demarate câteva proiecte-pilot, pentru care nu există încă
evaluări.
Părțile consultate din Slovacia au fost de acord că în prezent înființarea unei întreprinderi a devenit
foarte dificilă și că sprijinul care era disponibil în trecut a scăzut.

8.

Monitorizarea și evaluarea continue vin în sprijinul eficienței
politicilor pentru tineret

Monitorizarea și evaluarea joacă un rol strategic în procesul de concepere a politicilor, îmbunătățind
relevanța, eficiența și eficacitatea deciziilor politice.
Monitorizarea și evaluarea instrumentelor pieței forței de muncă reprezintă un exercițiu continuu în
Austria și Finlanda.
Părțile consultate din celelalte patru state se plâng de lipsa unei evaluări sistematice, dar își exprimă
speranța că implementarea Garanției pentru tineri va remedia această lacună. Organizația de tineret din
Croația menționează că evaluarea ar trebui să conțină și o componentă calitativă, ținând seama de
opiniile și experiențele foștilor beneficiari.
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9.

Concluzia principală: partenerii sociali și societatea civilă s-au
angajat să participe în mod activ la toate etapele procesului de
elaborare a politicii pentru ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor, ceea ce poate facilita acceptarea reformelor și
implementarea lor în condiții optime

Discuțiile desfășurate în cadrul misiunilor OPFM și rezultatele sondajului realizat în contextul acestui
exercițiu au arătat că șomajul în rândul tinerilor constituie o preocupare comună și că părțile consultate
se angajează să contribuie la efortul de combatere a acestuia.
Organizațiile implicate au evidențiat importanța reformării sistemelor de învățământ, a actualizării și
îmbunătățirii competențelor și relația strânsă dintre acestea și piața forței de muncă. Statele membre cu
sisteme de educație și formare profesională deosebit de dezvoltate și de eficace, bazate pe sisteme de
formare duală sau pe alte forme de învățare prin aplicare practică au rate mai scăzute ale șomajului și
au capacitatea de a anticipa mai ușor evoluțiile viitoare și de a se adapta la mutațiile pe piețele forței de
muncă.
Statele membre în care partenerii sociali și societatea civilă sunt implicate activ în conceperea politicilor
s-au distins în timpul crizei printr-o rată a șomajului în rândul tinerilor relativ scăzută în comparație cu
nivelul european.
Părțile interesate pot aduce, într-adevăr, o valoare adăugată veritabilă politicilor pentru tineret,
deoarece se află în proximitatea realităților pieței forței de muncă. Pentru implementarea cu succes a
Garanției pentru tineret și a altor politici pentru ocuparea forței de muncă tinere, Observatorul pieţei
forţei de muncă recomandă călduros implicarea părților interesate în toate etapele acestui proces.
Astfel se încurajează apariția unui sentiment de răspundere comună, care contribuie la acceptarea
socială și la buna implementare a reformelor.
*
*

*
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ANEXA I
Lista organizațiilor contactate în vederea realizării studiului
Pentru realizarea acestui studiu, s-au stabilit contacte cu organizațiile-umbrelă (în special cu cele ale
partenerilor sociali și organizațiilor de tineret) cele mai reprezentative din țările respective, conform
informațiilor furnizate de Observatorul European pentru Relații Industriale (EIRO)7 al Eurofound și de
membri ai CESE. Pe lângă acestea, au fost contactate și organizațiile mai mici, inclusiv sectoriale, din
care fac parte membri ai CESE.
Dintre cele 56 de organizații invitate să contribuie la studiu, 44 au participat activ, prin răspunsuri la
chestionar, trimiterea de documente și/sau reuniuni cu membrii Observatorului pieței forței de muncă
(OPFM).
Lista organizațiilor contactate:
GRECIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Confederația generală elenă a muncii (GSEE);
Confederația funcționarilor publici (ADEDY);
Federația elenă a întreprinderilor (SEV);
Confederația națională a comercianților eleni (ESEE);
Confederația elenă a profesioniștilor, meșteșugarilor și comercianților (GSEVEE);
Asociația întreprinderilor elene din domeniul turismului (SETE);
Uniunea armatorilor eleni (EEE);
Consiliul național elen pentru tineret (ESYN).

CROAȚIA
9. Uniunea sindicatelor autonome din Croația (SSSH);
10. Sindicatul independent din Croația (NHS);
11. Asociația sindicatelor croate din sectorul public (MATICA);
12. Asociația sindicatelor croate (HUS);
13. Asociația sindicatelor lucrătorilor din Croația (URSH);
7
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14.
15.
16.
17.

Asociația angajatorilor din Croația (HUP);
Camera de comerț și meșteșuguri din Croația (HOK);
Rețeaua pentru tineret din Croația (MMH);
Alianța pentru stimularea ocupării forței de muncă și specializare profesională în rândul
tinerilor (ZUM).

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

Confederația generală a muncii (CGIL);
Confederația italiană a sindicatelor lucrătorilor (Cisl);
Uniunea italiană a muncii (UIL);
Uniunea generală a lucrătorilor (UGL);
Confederația italiană a sindicatelor autonome ale lucrătorilor (Cisal);
Confederația generală a sindicatelor autonome ale lucrătorilor (Confsal);
Confederația autonomă a personalului de conducere din administrația publică(Confedir);
Confederația managerilor și profesioniștilor (CIDA);
Asociațiile creștine ale lucrătorilor italieni (ACLI);
Confederația italiană de uniune a profesiunilor intelectuale (CIU);
Confederația generală a industriei italiene (Confindustria);
Confederația italiană a industriei mici și mijlocii (Confapi);
Confederația meșteșugarilor italieni (Confartigianato);
Confederația națională a meșteșugarilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (CNA);
Confederația generală a întreprinderilor, profesiilor și lucrătorilor independenți
(Confcommercio);
Asociația băncilor italiene (ABI);
Confederația națională a agriculturii italiene (Confagricoltura);
Liga națională a cooperativelor și a societăților mutuale (Legacoop);
Confederația cooperativelor italiene (Confcooperative);
Consiliul național italian pentru tineret (FNG).

AUSTRIA
38.
39.
40.
41.
42.

Federația sindicatelor austriece (ÖGB);
Camera federală a muncii din Austria (AK);
Camera economică federală din Austria (WKÖ);
Federația industriei austriece (IV);
Consiliul național pentru tineret din Austria (OJV).
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SLOVACIA
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Confederația sindicatelor din Republica Slovacia (KOZ SR);
Sindicatele creștine independente din Slovacia (NKOS);
Federația asociațiilor angajatorilor (AZZZ SR);
Uniunea națională a angajatorilor din Republica Slovacia (RUZ SR);
Institutul pentru ocuparea forței de muncă (IZ Bratislava);
Consiliul pentru tineret din Slovacia;
Platforma pentru tineret a Sindicatelor creștine independente din Slovacia (NKOS).

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

Organizația centrală a sindicatelor finlandeze (SAK);
Confederația finlandeză a lucrătorilor salariați (STTK);
Confederațiile uniunilor personalului universitar din Finlanda (AKAVA);
Confederația industriilor finlandeze (EK);
Federația întreprinderilor finlandeze (SY);
Organizația angajatorilor din domeniul ecleziastic (KiT);
Serviciul finlandez de cooperare pentru tineret - Allianssi.
*
*
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ANEXA II
Avize recente ale CESE pe teme legate de ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor
Aviz CESE

Data adoptării

Raportor
Coraportor

Referință

EURES

4.6.2014

CESE 518/2014 - SOC/500
Nepublicat încă în JO

Vladimíra Drbalová
Luis Miguel Pariza
Castaños

Ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor – cele mai bune
practici

4.6.2014

CESE 474/2014 - SOC/503
Nepublicat încă în JO

Christa Schweng

Capacitatea de inserție
profesională a tinerilor adaptarea formării
profesionale la necesitățile
mediului economic într-o epocă
de austeritate

30.4.2014

CESE 5662/2013 - CCMI/118
Nepublicat încă în JO

Dumitru Fornea
Tommaso Grimaldi

Impactul investițiilor sociale
asupra ocupării forței de
muncă și a bugetelor publice

30.4.2014

CESE 6193/2013 - SOC/496
Nepublicat încă în JO

Wolfgang Greif

Măsuri de sprijin pentru
integrarea tinerilor cetățeni ai
UE

30.4.2014

CESE 6218/2013 - SOC/495
Nepublicat încă în JO

Renate Heinisch

Un cadru de calitate pentru
stagii

27.2.2014

CESE 8054/2013 - SOC/499
Nepublicat încă în JO

Indrė Vareikytė

Deschiderea educației

26.2.2014

CESE 6185/2013 - SOC/493
Nepublicat încă în JO

Gonçalo Lobo Xavier
Pavel Trantina

O strategie de combatere a
economiei subterane și a
muncii fără forme legale

21.1.2014

CESE 2138/2013 - SOC/480
JO C 177, 11.6.2014, p. 9-14

Stefano Palmieri

Orientări pentru politicile de
ocupare a forței de muncă

21.1.2014

CESE 8193/2013 - SOC/501
JO C 177, 11.6.2014, p. 40

-

Serviciile publice de ocupare a
forței de muncă (SPOFM)

17.10.2013

CESE 5207/2013 - SOC/490
JO C 67, 6.3.2014, p. 116-121

Vladimíra Drbalová
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Regândirea educației

10.7.2013

CESE 658/2013 - SOC/476
JO C 327, 12.11.2013; p. 58-64.

Mário Soares
Pavel Trantina

Garanția pentru tineret (FSE)

22.5.2013

CESE 3206/2013 - SOC/485
JO C 271, 19.9.2013, p. 101-103

Mário Soares

Rolul mediului economic în
procesul educaţional din
Europa

20.3.2013

CESE 2308/2012 - SOC/469
JO C 161, 6.6.2013, p. 27-34

Vladimíra Drbalová

Implicarea și participarea
lucrătorilor

20.3.2013

CESE 2096/2012 - SOC/470
JO C 161, 6.6.2013, p. 35-39

Wolfgang Greif

Orientări privind ocuparea
forței de muncă

13.2.2013

CESE 112/2013 - SOC/477
JO C 133, 9.5.2013, p. 77-80

Wolfgang Greif

Pachetul de măsuri pentru
încadrarea în muncă a tinerilor

21.3.2013

CESE 2419/2012 - SOC/474
JO C 161, 6.6.2013, p. 67-72

Pavel Trantina
Philippe de Buck

Către o redresare generatoare
de locuri de muncă

15.11.2012

CESE 1279/2012 - SOC/463
JO C 11, 15.1.2013, p. 65–70

Gabriele Bischoff

Inițiativa privind oportunitățile
pentru tineri

12.7.2012

CESE 1579/2012 - SOC/450
JO C 299, 4.10.2012, p. 97-102

Tomasz Jasiński

Recunoașterea calificărilor
profesionale și cooperarea
administrativă

26.4.2012

CESE 1046/2012 - SOC/451
JO C 191, 29.6.2012, p. 103-107

Arno Metzler

Erasmus pentru toți

29.3.2012

CESE 825/2012 - SOC/438
JO C 181/154, 21.6.2012

Indrė Vareikytė

Modernizarea învățământului
superior

28.3.2012

CESE 823/2012 - SOC/429
JO C 181, 21.6.2012, p. 143–149

Joost van Iersel
Juraj Stern

Tineri cu handicap: ocuparea
forţei de muncă, incluziunea şi
participarea la viaţa socială

28.3.2012

CESE 826/2012 - SOC/439
JO C 181/2, 21.6.2012

Ioannis Vardakastanis

Orientările privind ocuparea
forței de muncă

22.2.2012

CESE 479/2012 - SOC/435
JO C 143, 22.5.2012, p. 94–101

Wolfgang Greif

Creșterea atractivității
programelor postliceale de
educație și formare
profesională

19.1.2012

CESE 147/2012 - SOC/409
JO C 68, 6.3.2012, p. 1–10

Vladimíra Drbalová

Ocuparea forței de muncă
tinere, calificările profesionale
și mobilitatea

18.1.2012

CESE 148/2012 - SOC/421
JO C 68, 6.3.2012, p. 11–14

Dorthe Andersen
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