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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl galimų jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdų
(2013/2045(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl jaunimo galimybių dalyvauti 
darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir praktikos padėties stiprinimo1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Jaunimo galimybių iniciatyva“ 
(COM(2011) 0933) ir į 2012 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
Jaunimo galimybių iniciatyvos bei Komisijai pateiktą klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, 
dėl Jaunimo galimybių iniciatyvos2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Jaunimo galimybių iniciatyvos įgyvendinimo 
(COM(2012) 0727),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Judus jaunimas“ (COM(2010) 0478),

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d. Liuksemburge patvirtintas Europos Vadovų 
Tarybos išvadas dėl jaunimo užimtumo skatinimo siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos lygmens 
socialinių partnerių antro etapo konsultacijos dėl stažuočių kokybės sistemos 
(COM(2012) 0728),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos 
dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo (COM(2012) 0729),

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 
(Eurofound) pranešimą „Jaunimo garantijų iniciatyva. Suomijos ir Švedijos patirtis“,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio mėn. rezoliuciją dėl iniciatyvos „Jaunimo 
garantijos“3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 28 d. Europos Vadovų Taryboje pasiektą politinį 
susitarimą dėl Tarybos rekomendacijos dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES jaunimo strategija. Investicijos ir galimybių 
suteikimas. Atnaujintas atvirasis koordinavimo metodas, taikomas sprendžiant jaunimo 
problemas ir suteikiant jiems daugiau galimybių“ (COM(2009) 0200),

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012 – B7-0113/2012.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0007.



PE508.047v01-00 4/10 PR\931503LT.doc

LT

– atsižvelgdamas į pasiūlymą iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (COM(2011) 0607),

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 30 d. Europos Vadovų Tarybos narių pareiškimą 
„Siekiant ekonomikos augimui palankaus konsolidavimo ir darbo vietų kūrimui palankaus 
ekonomikos augimo“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Regioninės 
plėtros komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi 2013 m. sausio mėn. 23 proc. aktyvaus jaunimo neturėjo darbo, o jaunų bedarbių 
skaičius svyravo nuo 15 proc. ar mažiau Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje ir 
Nyderlanduose iki daugiau kaip 55 proc. Graikijoje ir Ispanijoje – iš to matyti dideli 
geografiniai skirtumai;

B. kadangi 2011 m. 7,5 mln. 15–24 m. jaunimo ir 6,5 mln. 25–29 m. jaunimo nedirbo, 
nesimokė ir nedalyvavo profesiniame mokyme (NEET) ir tarp jų buvo pažeidžiamoms 
grupėms priskiriamų asmenų, pvz., sveikatos problemų turinčio jaunimo, neįgaliųjų ir 
vienišų motinų, o šis reiškinys turi rimtų socialinių padarinių, kaip antai nedidelės ar 
neužtikrintos galimybės įsidarbinti ateityje arba netgi psichinės ir fizinės sveikatos 
sutrikimai; kadangi tikėtina, kad šios problemos netolimoje ateityje didės;

C. kadangi 2011 m. ekonominiai nuostoliai, kurių turėta dėl jaunimo pasitraukimo iš darbo 
rinkos, įvertinti 153 mlrd. EUR, o tai atitinka 1,2 proc. ES BVP1; kadangi ši problema yra 
didelė socialinė ir ekonominė našta;

D. kadangi per ekonomikos krizes jaunimas daug dažniau nei kitos grupės patenka į itin 
nepalankią padėtį; kadangi galima numanyti, kad nemažai daliai jaunimo dabartinis 
nedarbas pavirs ilgalaikiu nedarbu, dėl kurio kyla socialinės atskirties pavojus; kadangi tai 
turi nerimą keliančių padarinių jaunimui: mažėja jo savigarba, jaunimas negali realizuoti 
savo siekių ir atidėlioja nepriklausomo suaugusiųjų gyvenimo pradžią, įskaitant šeimos 
kūrimą, taigi tai turi padarinių ir visuomenei ir daromas neigiamas poveikis Europos 
socialinei, ekonominei ir demografinei padėčiai;

E. kadangi, įgyvendindama Lisabonos strategiją 2000–2010 m., ES įsipareigojo kelti 
švietimo lygį, iki 2020 m. sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių iki mažiau kaip 
10 proc. ir bent iki 40 proc. padidinti aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą įgijusių asmenų 
skaičių;

F. kadangi dėl ekonomikos krizės MVĮ, kurios yra ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo 
ir strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo varomoji jėga, panaikino daugiau kaip 
3,5 mln. darbo vietų, o tai turi įtakos visiems darbuotojams, įskaitant jaunimą;

                                               
1 2012 m. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo ataskaita „NEET – nedirbantis, nesimokantis ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujantis jaunimas. Ypatumai, sąnaudos ir politiniai sprendimai Europoje“. 
Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas.
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G. kadangi 2008 m. prasidėjusi ekonomikos krizė turėjo neigiamos įtakos tiek darbo rinkos 
pasiūlai, tiek paklausai, todėl itin smarkiai didėja netikrumas dėl galimybių įsidarbinti 
ateityje ir tampa labai svarbu visus bedarbius geriau informuoti apie užimtumo galimybes;

1. pabrėžia, kad reikia įvairinti valstybių narių įgyvendinamas politikos priemones ir kad jos 
turėtų padėti panaikinti visas kliūtis, su kuriomis jaunimas gali susidurti siekdamas 
tvaraus užimtumo, itin daug dėmesio skiriant pažeidžiamoms grupėms, kurios labiau 
linkusios patirti daugialypių sunkumų;

2. pabrėžia, kad norint veiksmingai įgyvendinti įvairias priemones, kuriomis integruotai 
skatinamas jaunimo užimtumas ir didinamos jo įsidarbinimo galimybės, būtina užtikrinti, 
kad įsitrauktų visi susiję suinteresuotieji subjektai, įskaitant mokymo ir švietimo paslaugų 
teikėjus, pavienius darbdavius, valstybines ir privačias užimtumo tarnybas, socialinius 
partnerius, trečiojo sektoriaus organizacijas ir sveikatos bei kitas institucijas; pabrėžia, kad 
šios priemonės turi būti lanksčios, kad būtų patenkinti nuolat besikeičiantys darbo rinkos 
poreikiai;

3. pripažįsta, kad tam tikruose regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis viršija 25 proc., 
susiklostė itin sudėtinga padėtis; palankiai vertina tai, kad įgyvendinant pasiūlytą ES 
Jaunimo užimtumo iniciatyvą bus toliau didinama ES parama jaunimo užimtumui didinti, 
o septynerių metų laikotarpiui (2014–2020 m.) skirtas 6 mlrd. EUR biudžetas;

4. palankiai vertina 2013 m. vasario 28 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir 
vartotojų reikalų (EPSCO) tarybos sprendimą susitarti dėl Tarybos rekomendacijos dėl 
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo; rekomenduoja išplėsti tinkamumo 
reikalavimus įtraukiant vyresnius kaip 30 m. absolventus; pabrėžia, kad veiksmingas šios 
priemonės įgyvendinimas labai priklausys nuo kitų veiksnių, pvz., nuo infrastruktūros ir 
valstybinių bei sustiprintų privačių užimtumo tarnybų pajėgumų, studijavimo vietų 
prieinamumo, mokymo ir praktikos organizavimo ir nuo galimybių perkelti bei praktiškai 
įgyvendinti sėkmingos kitų valstybių narių patirties pavyzdžius; pabrėžia, kad Jaunimo 
garantijų iniciatyvą privalu įtraukti į platesnę aktyvios darbo rinkos politikos sistemą, 
kartu užtikrinant aukštus kokybės standartus;

5. ragina valstybes nares didinti savo paramą įmonėms, kooperatyvams ir trečiojo sektoriaus 
organizacijoms, kurios nori dalyvauti įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos 
programas, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybinėmis ir privačiomis užimtumo 
tarnybomis, be kita ko, fiksuotoms užimtumo išlaidoms teikiant mokesčių lengvatas ir 
skiriant subsidijas bei užtikrinant galimybę gauti mokymui vietoje skiriamą finansavimą, 
nes tai padės įmonėms organizuoti aukštos kokybės užimtumo ir mokymo programas ir 
bus veiksmingos ir tikslinės investicijos į jaunimo galimybes;

6. ragina valstybes nares rengti papildomas konkrečias į nedirbantį, nesimokantį ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujantį jaunimą orientuotas informavimo strategijas, 
kuriose turėtų būti derinami veiksmingi intervencijos, kuria siekiama mažinti mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičių ir didinti jų reintegravimą, būdai, strategijos, kuriomis 
sudaromos palankesnės sąlygos sklandžiai pereiti nuo mokymosi prie darbo, ir jaunimo 
įsidarbinimo galimybių didinimas, kartu šalinant praktines ir logistines kliūtis, su kuriomis 
susiduria sudėtingesnių poreikių turintis jaunimas;
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7. palaiko pasiūlymą sukurti programą „Erasmus visiems“, o jaunimui – atskirą biudžeto 
skyrių, taip pat jaunimui skirti lėšas atskirai, didesnę paramą numatant aktyviai, tačiau ne 
per oficialias institucijas su jaunimu dirbantiems asmenims; laikosi nuomonės, kad 
įgydamas daugiau ir įvairesnių įgūdžių, taip pat studijuodamas užsienyje jaunimas bus 
skatinamas dalyvauti visuomenės gyvenime ir kad taip bus didinamos jo galimybės 
įsitvirtinti darbo rinkoje;

8. ragina valstybes nares remti savarankiškai dirbantį jaunimą suteikiant galimybių ir 
sudarant palankias sąlygas pradėti savo verslą, pvz., mažinant biurokratiją ir pradedant 
įgyvendinti palankią mokesčių politiką;

9. turėdamas omenyje jaunimo skatinimą dirbti savarankiškai, palankiai vertina siūlomą 
mikrofinansų priemonės „Progress“ tęsinį, kuris įtrauktas į 2014–2020 m. ES socialinių 
pokyčių ir inovacijų programą, siekiant geriau patenkinti poreikius, taip pat ir jaunimo;

10. ragina vadovautis plataus užmojo visa apimančiu politiniu požiūriu, pagal kurį švietimo, 
mokymo, užimtumo ir savarankiško darbo iniciatyvos viso jaunimo atžvilgiu ir visais 
lygmenimis vertinamos integruotai;

11. ragina valstybes nares užtikrinti aukšto lygio stažuočių kokybės sistemas, kurios būtų 
grindžiamos finansine parama ir privaloma stebėsena, taip pat bendru stažuočių ir 
mokomosios praktikos kokybės standartu; pabrėžia, kad reikia aktyviai skatinti 
verslininkus dalyvauti tokiose programose ir didinti jų informuotumą apie jas;

12. pabrėžia, kad Europos praktikos aljansas taip pat turėtų remti Europos ir nacionaliniu 
lygmeniu organizuojamas kampanijas, per kurias siekiama pakeisti profesinio mokymo 
sampratą, ir rengti nuolatinius forumus, skirtus diskusijoms dėl Europos praktikos 
strategijos stebėsenos su visais atitinkamais Europos ir valstybių narių suinteresuotaisiais 
subjektais; pabrėžia, kad taip pat reikėtų skatinti palengvinti tarpvalstybinės mokymo 
veiklos finansavimą, kad įmonės ir socialinių partnerių organizacijos galėtų įsitraukti į 
dvejopų švietimo sistemų kūrimo procesą;

13. ragina valstybes nares skatinti jaunų darbuotojų judumą toliau darant pažangą abipusio 
kvalifikacijų ir įgūdžių pripažinimo bei geresnio nacionalinių socialinės apsaugos sistemų, 
ypač pensijų sistemų, koordinavimo srityse, taip pat toliau nemažai investuojant į kalbų 
mokymąsi;

14. pabrėžia, kad reikia pradėti Europos užimtumo tarnybos (EURES) reformas, siekiant 
aktyviai derinti darbo ieškančių ir darbą ketinančių keisti asmenų poreikius su esamomis 
laisvomis darbo vietomis, ir, jeigu reikia, pertvarkyti valstybines užimtumo tarnybas, kad 
jų veikla ir požiūris būtų geriau orientuoti į jaunimą; pabrėžia, kad reikia didinti 
informuotumą apie EURES, siekiant didinti jos, kaip konsultavimo karjeros klausimais 
sistemos, padedančios studentams geriau suvokti savo siekius ir gebėjimus, taip pat 
esamas darbo galimybes, matomumą ir prieinamumą;

15. ragina valstybes nares tinkamai pripažinti ir įteisinti neformalųjį švietimą ir įgytus 
įgūdžius, nes tai yra vienas iš darbo rinkai reikalingos kompetencijos nustatymo ir 
reguliavimo būdų;
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16. pabrėžia, kad reikia spręsti vadinamąją protų švaistymo problemą, nes, jei aukštos 
kvalifikacijos ir įgudęs jaunimas dirba toli gražu neišnaudodamas visų savo galimybių, jis 
nesinaudoja turimais įgūdžiais ir kvalifikacija, o tai jam daro neigiamą socialinį ir 
psichologinį poveikį;

17. ragina valstybes nares plėtoti asmeninės karjeros konsultavimo ir orientavimo programas 
ir jas pradėti įgyvendinti jau vidurinėje mokykloje, kad jaunimas galėtų priimti gerai 
apsvarstytus sprendimus dėl aukštojo mokslo, ir kartu diegti priemones, kuriomis 
naudojantis būtų galima stebėti teikiamas galimybes ir įvertinti, kiek tokio jaunimo vėliau 
sėkmingai pereina nuo mokymosi prie darbo;

18. pabrėžia, kad visi finansiniai ištekliai, kurie buvo investuoti į aktyvią kovą su jaunimo 
nedarbu, turėtų būti naudojami veiksmingai; ragina valstybes nares įdiegti įgyvendinamų 
užimtumo srities priemonių stebėsenos ir vertinimo sistemą, taip pat sistemą, skirtą šių 
priemonių veiksmingumui patikrinti, siekiant rengti vis labiau moksliniais įrodymais 
grindžiamas politikos kryptis, kurias taip pat būtų galima kartu įgyvendinti ES lygmeniu;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Jaunų žmonių padėtis darbo rinkoje šiuo metu yra labai sunki. Visų darbingo amžiaus asmenų 
nedarbas siekia 11 proc., o jaunų asmenų – dvigubai didesnis, taigi sudaro 23 proc. Šiuo metu 
visoje Europos Sąjungoje bedarbių iki 25 metų amžiaus yra daugiau kaip 5,5 mln. Atskirose 
valstybėse narėse šie rodikliai smarkiai skiriasi – Vokietijoje ir Austrijoje jaunimo nedarbo 
lygis neviršija 9 proc., o nuo krizės nukentėjusiose Graikijoje ir Ispanijoje jis jau pasiekė 
55 proc. Dėl finansų krizės, mažesniu ar didesniu mastu paveikusios ir toliau veikiančios 
atskiras ES valstybes, ne tik nekuriamos naujos darbo vietos, bet dar ir mažinamas jau esamų 
skaičius, nes darbdaviai siekia sutaupyti. Dažniausiai ir daugiausia atleidžiami darbuotojai, 
dirbantys pagal laikinojo darbo arba civilines sutartis, t. y. būtent jauni žmonės, įsiliejantys į 
darbo rinką arba esantys joje neseniai. Pagal Europos statistinius duomenis net 40 proc. 
laikinųjų darbuotojų yra jauni žmonės, nors jie sudaro 13 proc. visų darbuotojų. Šiuo atveju 
dar reikia pridėti patirties trūkumą ir rinkos poreikių neatitinkančią kvalifikaciją. Kartu visa 
tai sukuria nelabai optimistinę perspektyvą jauniems žmonėms, tampantiems suaugusiais. Tai, 
kad jaunimas neturi darbo ir nesitiki greito nepalankių prognozių pokyčio, atspindi blogėjanti 
demografinė Europos padėtis. Jauni žmonės neribotam laikui atideda sprendimą kurti šeimą ir 
susilaukti vaikų, nes nėra tikri dėl savo profesinės ateities.

Dėl to veiksmai, kurių imamasi kovojant su jaunimo nedarbu, turi būti derinami su veiksmais, 
kuriais skatinamas bendrasis ekonomikos atsigavimas ir įgyvendinamos užimtumo politikos 
reformos. Reikalingos iniciatyvos, kuriomis remiamas verslumas, padedančios išlaikyti kuo 
daugiau jau esamų darbo vietų, be to, reikia imtis veiksmų, kuriais verslininkai būtų skatinami 
kurti naujas darbo vietas. Faktinis jaunų žmonių padėties pagerėjimas dideliu mastu priklauso 
nuo valstybės paramos, stiprinamo užimtumo tarnybų, profesinio konsultavimo paslaugas 
teikiančių subjektų, mokymo įstaigų ir jaunimo paramos tarnybų bendradarbiavimo, įskaitant 
aktyvų visuomeninių partnerių ir jaunimo atstovų ar jaunimo organizacijų dalyvavimą. 

EPSCO tarybos priimtos „Jaunimo garantijos“ yra svarbi politinė paskata. Šia iniciatyva 
siekiama užtikrinti užimtumą, tolesnį lavinimąsi, profesinį pasirengimą arba stažą jauniems 
iki 25 metų žmonėms. Tačiau, kaip matyti pagal neginčijamus duomenis, kurie rodo jaunimo 
nedarbo struktūrą, reikia išplėsti šios paramos gavėjų ratą įtraukiant absolventus iki 30 metų. 
Pinigai, skiriami šiam tikslui pagal atskirą biudžeto eilutę ir iš Europos socialinio fondo, yra 
realios valstybių narių paramos priemonė sunkiu krizės laikotarpiu. Ypatingą dėmesį reikia 
skirti svarbiems veiksniams, kurie turi atsirasti, kad būtų garantuotas sėkmingas šio 
sumanymo įgyvendinimas, kaip antai: sukurta atitinkama viešųjų ir privačių užimtumo 
tarnybų veikimo bei socialinio veiksmingumo struktūra ir užtikrinta aukšta jų teikiamo 
mokymo bei profesinės praktikos kokybė.

Visi šie veiksmai turi būti įgyvendinami kartu didinant paramą verslininkams ir trečiojo 
sektoriaus organizacijoms, kurios nori dalyvauti įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos 
programas, glaudžiai bendradarbiaudamos su socialinėmis tarnybomis, be kita ko, teikiant 
mokesčių lengvatas, subsidijas pastovioms užimtumo išlaidoms ir suteikiant galimybę gauti 
finansavimą, kurio lėšomis bus remiamos įmonės, užtikrinančios aukštą mokymo kokybę. 
Svarbu, kad valstybės narės neapsiribotų sprendimais, išsamiai išvardytais Europos Komisijos 
pasiūlyme, o taikytų ir priemones, kurių veiksmingumas patikrintas kitose valstybėse narėse ir 
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kurios leidžia geriau prisitaikyti prie atskirų darbo rinkų specifikos.

Aptariant jaunų žmonių padėtį būtina paminėti NEET grupei priskiriamus asmenis, t. y. 
nesimokančius, nedirbančius ir nedalyvaujančius profesiniame mokyme arba nebaigusius 
mokyklos. Jų skaičius Europoje pastaraisiais metais padidėjo ir dabar sudaro daugiau kaip 
15 proc. Šį reiškinį reikia išnagrinėti nuodugniau, nes tie, kurie meta mokslą neįgiję net 
pagrindinės kvalifikacijos, pasmerkia save socialinei atskirčiai. Valstybės narės turi parengti 
konkretesnes NEET grupei taikytinas priemones, kuriomis kartu būtų galima veiksmingai 
įsikišti, kad mokslas nebūtų baigiamas pirma laiko, ir reintegruoti mokyklą metusius žmones, 
taip pat jos turi imtis veiksmų, kuriais būtų palengvinamas perėjimas iš mokyklos į darbą, 
didinamas jaunų žmonių užimtumas ir šalinamos praktinės bei logistinės kliūtys, su kuriomis 
susiduria sudėtingesnių poreikių turintys jauni žmonės.

Be abejo, viena iš pagrindinių priežasčių, lemiančių didelį jaunimo nedarbą, kartu su patirties 
stoka yra tinkamos kvalifikacijos neturėjimas. Dėl to būtina modernizuoti švietimą 
pertvarkant švietimo politiką, kad ji taptų pagrindine investavimo į jaunimo ateitį priemone, 
leidžiančia pagerinti jaunimo padėtį rinkoje, nes mokymo programos būtų pritaikytos pagal 
esamus ir būsimus darbo rinkos poreikius. Pasiekti šį tikslą padės patobulinta individualaus 
profesinio konsultavimo sistema. Ji turi būti prieinama jau vidurinės mokyklos lygmeniu 
kartu su būsimų darbo pasiūlymų stebėsenos sistema ir taikoma atsižvelgiant į vėlesnį 
užimtumą, tada tolesnio lavinimosi krypties pasirinkimas bus geriau įsisąmonintas ir 
apgalvotas. 

Vienas iš svarbiausių jaunimo įtraukimo į darbo rinką politikos uždavinių yra skatinimas imtis 
savarankiškos veiklos. Visi veiksmai, kuriais skatinamas verslumo, savarankiškų iniciatyvų ir 
individualių gabumų plėtojimas, turi būti tęsiami ir remiami. Jauni žmonės turi žinoti, kaip 
patiems pradėti ūkinę veiklą, kur kreiptis administracinės pagalbos, o sukurta pranašumų ir 
lengvatinių sąlygų sistema – atleidimas nuo mokesčių arba mokesčių lengvatos – turi skatinti 
juos imtis savarankiškos veiklos. Todėl labai svarbu, kad savarankiškos veiklos rėmimo ir 
pranašumų, teikiamų siekiant gauti finansavimą veiklai pradėti, idėja būtų toliau plėtojama 
Socialinių pokyčių ir inovacijų programoje (2014–2020 m.).

Kovos su jaunimo nedarbu priemonė yra ir profesinis judumas. Sąjungoje užregistruota 
daugiau kaip milijonas darbo pasiūlymų. Tačiau šios darbo vietos lieka neužimtos dėl to, kad 
ten nėra jomis besidominčių asmenų. Gyventi ne savo kilmės šalyje nėra populiaru. 
Pažymėtina, kad tik 2 proc. Sąjungos piliečių gyvena kitoje Sąjungos valstybėje negu jų 
kilmės šalis. Kadangi jauni žmonės labiau linkę ir lengviau geba persikelti ieškodami darbo, 
jiems reikia šį persikėlimą palengvinti. Būtini dalykai remiant judumą yra tolesnė pažanga 
siekiant abipusio kvalifikacijos pripažinimo ir nacionalinių socialinės apsaugos sistemų, ypač 
pensijų sistemos, koordinavimas bei reikšmingas investavimas į užsienio kalbų mokymą. Taip 
pat toliau turi būti reformuojamas EURES tinklas, kad jauni žmonės turėtų prieigą prie 
informacijos ir galėtų aktyviai ieškoti darbo vietų. Šią instituciją reikia remti ir toliau, didinti 
jos atpažįstamumą ir prieinamumą, taip pat tobulinti profesinio konsultavimo sistemą.

Pagal programą „Erasmus visiems“ turi būti sukurtas atskiras skyrius jaunimui su atskira 
biudžeto eilute ir remiamos jaunimo grupės, kurios veikia siekdamos padidinti jaunų žmonių 
aktyvumą, tačiau daro tai ne per oficialias institucijas. Naujų įgūdžių įgijimas, taip pat ir 
neformaliu būdu, skatins jaunimą dalyvauti visuomenės gyvenime ir pagerins jaunų žmonių 
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gebėjimą konkuruoti darbo rinkoje.

Nepaprastai svarbu užtikrinti jauniems asmenims aukštos kokybės baigiamąją praktiką 
skiriant reikiamą finansinę paramą subjektams, organizuosiantiems šią praktiką, diegiant 
privalomąją sistemos stebėseną, garantuojančią reikiamo praktikos lygio išlaikymą ir jos 
veiksmingumą. Reikia, kad baigiamąją praktiką toliau stipriai remtų darbdaviai, kurie šią 
sistemą turi laikyti galimybe parengti asmenį į konkrečią darbo vietą, taigi ir galimybe rasti 
bei išlaikyti parengtą ir gerą kvalifikaciją įgijusį darbuotoją. Reikia toliau skatinti ir profesinio 
mokymo plėtojimą, organizuoti ir remti Europos ir nacionalines profesinio mokymo rėmimo 
kampanijas, stebėti Europoje taikomos profesinės praktikos strategiją. 

Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės pripažintų ir patvirtintų neformalųjį išsilavinimą, 
t. y. įgūdžius, įgytus ne oficialioje švietimo sistemoje. Tai gali būti geras indėlis, suteikiantis 
galimybę tobulėti jauno žmogaus asmenybei, taip pat leidžiantis padidinti jo pilietinį 
aktyvumą, sustiprinti socialinę integraciją ir pagerinti padėtį darbo rinkoje.

Reikia atkreipti dėmesį ir į „protų švaistymo“ problemą, kai kvalifikuoti ir kompetentingi 
jauni žmonės priversti dirbti darbą, gerokai prastesnį, negu leidžia jų potencialios galimybės, 
o tai turi neigiamų padarinių – ne tik socialinių, bet ir psichologinių jiems patiems. 

Apibendrinant reikia pažymėti, kad visi veiksmai, kurių imasi valstybės narės, turi būti 
vertinami jų veiksmingumo požiūriu, taip pat turi būti patikrintas įdiegtų mechanizmų 
veiksmingumas, o už panaudotas lėšas turi būti tinkamai atsiskaitoma. Dėl labai sunkios 
jaunimo padėties reikia ryžtingai įsikišti ir investuoti atitinkamus išteklius, tačiau pagal 
dabartinę Europos ekonominę padėtį, kai vyrauja finansinių lėšų konsolidavimo politika, šios 
lėšos turi būti skiriamos labai tikslingai ir jos turi pastebimai pagerinti padėtį.


