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Wi?cej ofert, automatyczne kojarzenie CV z wakatami, wspieranie mobilno?ci – to niektóre
zmiany, jakie niebawem maj? obj?? EURES – unijny portal dla osób szukaj?cych pracy.
Komisja Europejska przypomina, ?e mimo rekordowego bezrobocia w Europie w pierwszym
kwartale 2013 r. nieobsadzonych by?o 2 miliony miejsc pracy. Europejczycy wci?? stosunkowo
niech?tnie decyduj? si? na zmian? miejsce zamieszkania, aby pracowa?.

Dzi?ki przedstawionemu przez Komisj? Europejsk? wnioskowi ogólnoeuropejska
sie? dla osób szukaj?cych pracy EURESmo?e zosta? wzmocniona, aby zawiera? wi?cej ofert
pracy, zwi?kszy? skuteczno?? po?rednictwa pracy i pomóc pracodawcom, szczególnie ma?ym i
?rednim przedsi?biorstwom, w szybkim i sprawnym znalezieniu kandydatów na wolne miejsca
pracy.
Po przyj?ciu przez Rad? Ministrów UE i Parlament Europejski wniosek pomo?e
obywatelom dokona? w pe?ni ?wiadomego wyboru, je?li chodzi o wyjazd za granic? w
celu podj?cia pracy. - Wniosek Komisji jest ambitnym krokiem na drodze praktycznej
walki z bezrobociem. Jego celem jest przywrócenie równowagi na rynkach pracy
poprzez maksymalne zwi?kszenie wymiany oferowanych miejsc pracy w ca?ej UE
oraz zapewnienie lepszego dopasowania ofert i osób poszukuj?cych pracy.
Zmieniony portal EURES ma u?atwia? mobilno?? si?y roboczej i przyczyni? si? do
prawdziwego zintegrowania rynku pracy UE – podkre?li? komisarz ds. zatrudnienia,
spraw spo?ecznych i w??czenia spo?ecznego László Andor.
Proponowane nowe przepisy sprawi?, ?e portal EURES b?dzie skuteczniejszy, rekrutacja –
przejrzystsza, a wspó?praca mi?dzy pa?stwami cz?onkowskimi zacie?ni si?, zw?aszcza dzi?ki
temu, ?e EURES:
b?dzie oferowa? na swojej stronie internetowej wi?cej miejsc pracy w UE, w tym ofert z
prywatnych s?u?b zatrudnienia. Osoby poszukuj?ce pracy z ca?ej Europy b?d? mia?y
natychmiastowy dost?p do tych samych wolnych miejsc pracy, a zarejestrowani
pracodawcy b?d? mogli wybiera? z szerokiej puli CV,
b?dzie automatycznie dopasowywa? CV do wolnych miejsc pracy,
b?dzie podawa? podstawowe informacje o unijnym rynku pracy i o EURES wszystkim
osobom poszukuj?cym pracy lub pracodawcom w ca?ej Unii,
b?dzie oferowa? kandydatom i pracodawcom us?ugi wspieraj?ce mobilno?? w celu
u?atwienia rekrutacji i integracji pracowników w nowym miejscu pracy za granic?,
poprawi koordynacj? i wymian? informacji mi?dzy pa?stwami cz?onkowskimi na temat
krajowych niedoborów i nadwy?ek pracowników, czyni?c mobilno?? integraln? cz??ci? ich
polityki zatrudnienia.
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Zmiany te przynios? korzy?ci poszukuj?cym pracy i firmom ró?nej wielko?ci, a zw?aszcza M?P,
które obecnie mog? nie by? w stanie pozwoli? sobie na rekrutacj? za granic? bez
nieodp?atnych us?ug EURES.
Kontekst
Proponowane rozporz?dzenie w sprawie EURES jest – wraz z
wnioskiem Komisji z kwietnia 2013 r. dotycz?cym poprawy
stosowania prawa pracowników do swobodnego przemieszczania
si? (IP/13/372, MEMO/13/384), który ma by? w najbli?szym czasie
przyj?ty przez Rad? Ministrów UE i Parlament Europejski, oraz
komunikatem z listopada ubieg?ego roku na temat swobodnego
przep?ywu osób (IP/13/1151, MEMO/14/9) – jednym z szeregu ?rodków, których celem jest
u?atwienie swobodnego przemieszczania si? pracowników.
Aktualnie w innym pa?stwie cz?onkowskim pracuje oko?o 7,5 mln Europejczyków, czyli
zaledwie 3,1 proc. ca?ej si?y roboczej. W UE co roku ?rednio oko?o 700 tys. osób przenosi si?,
aby pracowa? za granic?, co stanowi odsetek (0,29 proc.) znacznie ni?szy ni? w przypadku
Australii (1,5 proc. mi?dzy 8 stanami) czy USA (2,4 proc. mi?dzy 50 stanami).
Jak pokazuje Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy, mimo rekordowego bezrobocia w
Europie w pierwszym kwartale 2013 r. nieobsadzonych pozosta?o 2 miliony wolnych miejsc
pracy. Istnienie wolnych miejsc pracy jest normaln? cech? dynamiki rynków pracy, jednak
znaczna cz??? tych wolnych miejsc pracy mo?e wynika? z niedoboru pracowników, którego nie
mo?na zaspokoi? w sposób lokalny.
Jednak w ostatnich latach mobilno?? znacznie wzros?a. Od 2005 r. liczba osób z UE
pracuj?cych w innym pa?stwie cz?onkowskim wzros?a do 4,7 miliona. Wzros?a tak?e
gotowo?? do przeniesienia si?: liczba poszukuj?cych pracy zarejestrowanych w portalu EURES
podskoczy?a z 175 tys. w 2007 r. do 1,1 mln w 2013 r.
Sie? EURES, utworzona w 1993 r., jest sieci? wspó?pracy pomi?dzy Komisj? Europejsk? a
publicznymi s?u?bami zatrudnienia w pa?stwach cz?onkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i
Liechtensteinie i innymi organizacjami partnerskimi. Posiada ona 850 doradców EURES, którzy
pomagaj? osobom poszukuj?cym pracy i pracodawcom w ca?ej Europie.
Sie? dzia?a równie? za po?rednictwem portalu EURES. Portal jest jedyny w swoim rodzaju w
UE, gdy? jest serwisem bezp?atnym i zawiera informacje na temat warunków ?ycia i pracy we
wszystkich krajach uczestnicz?cych w 25 j?zykach. Portal umo?liwia dost?p do ponad 1,4 mln
ofert pracy i 1,1 mln CV w dowolnym czasie w danym miesi?cu.
Szacuje si?, ?e za po?rednictwem sieci EURES rocznie obsadzanych jest 150 tys. stanowisk
(50 tys. za po?rednictwem jej doradców i 100 tys. za po?rednictwem portalu).
Dodatkowe informacje
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Wiadomo?ci na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia
Strona internetowa komisarza László Andora
László Andor na Twitterze
Zaprenumeruj bezp?atny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na
temat zatrudnienia, spraw spo?ecznych i w??czenia spo?ecznego
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