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Auditoriai teigia, kad Jaunimo garantijų iniciatyva 
neatitinka pradinių lūkesčių 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, įgyvendinant ES Jaunimo garantijų iniciatyvą, 
kuria siekiama padėti nedirbantiems, nesimokantiems ar mokymuose nedalyvaujantiems 
jaunuoliams, pasiekta mažai pažangos, o jos rezultatai neatitinka pradinių lūkesčių. 
Įgyvendinamos Jaunimo garantijų iniciatyvą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi 
jaunuoliai gautų kokybišką pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar 
stažuotę per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo netekimo. Be to, Europos 
Vadovų Taryba įsteigė Jaunimo užimtumo iniciatyvą, skirtą padidinti paramą tiems regionams ir 
asmenims, kurie patiria daugiausiai sunkumų. Jos biudžetas sudaro 6,4 milijardo eurų.  

Auditoriai lankėsi Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Slovakijoje. 
Šios valstybės narės padarė pažangą įgyvendindamos Jaunimo garantijų iniciatyvą ir buvo 
pasiekta kai kurių rezultatų. Tačiau nė viena jų neužtikrino, kad visi nedirbantys, nesimokantys ar 
mokymuose nedalyvaujantys asmenys turėtų galimybę gauti pasiūlymą per keturis mėnesius.  

„2016 m. viduryje daugiau kaip keturi milijonai iki 25 m. amžiaus jaunuolių ES vis dar nedirbo, – 
pasakė už ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Politikos formuotojai 
turėtų užtikrinti, kad jaunimui padėti skirtose programose nebūtų keliami lūkesčiai, kurių 
negalima pasiekti. Iš tikrųjų, Europos Komisija neseniai savo Baltojoje knygoje dėl Europos ateities 
pažymėjo, kad ES pajėgumas imtis veiksmų ne visuomet pateisina lūkesčius.“  

Auditorių nuomone, vienas svarbus veiksnys yra tas, kad sprendžiant visų jaunuolių klausimus 
neužtenka vien tik ES biudžeto išteklių. Jaunimo garantijų iniciatyvos atveju auditoriai nustatė, 
kad trūko strategijų su aiškiais riboženkliais ir tikslais, norint pasiekti visus, kuriems reikia darbo, 
mokymosi ar stažuočių pasiūlymų; valstybės narės neįvertino bendrų išlaidų ir turimo 
finansavimo, o dėl prastos turimų duomenų kokybės buvo sunku įvertinti rezultatus. 

Išnagrinėjus Jaunimo užimtumo iniciatyvą, nustatyta, kad iškilo rizika, kad ES finansavimas 
paprasčiausiai pakeis nacionalinį finansavimą, bet nebus papildomos pridėtinės vertės, ir kad dėl 
prastos duomenų kokybės buvo sunku įvertinti pateiktus rezultatus, kurie buvo mažesni nei 
tikėtasi. Auditoriai padarė išvadą, kad Jaunimo užimtumo iniciatyvos indėlis aplankytose 
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valstybėse narėse iki šiol buvo nedidelis. 

Audito Rūmai pateikia keletą rekomendacijų Europos Komisijai ir valstybėms narėms.  

Atsižvelgiant į pagrindinius nagrinėtus klausimus, valstybės narės ir Komisija turėtų: 

• valdyti lūkesčius, nustatydamos realistiškus ir pasiekiamus tikslus ir uždavinius; 

• prieš nustatant programas atlikti finansavimo trūkumų vertinimus ir rinkos analizes; 

• patobulinti savo stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemas. 

Valstybės narės turėtų: 

• parengti išsamią Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo sąnaudų apžvalgą ir savo 
schemas pritaikyti pagal turimą finansavimą; 

• užtikrinti, kad darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymai atitiktų dalyvių profilius ir darbo 
rinkos paklausą bei suteiktų galimybę tvariai integruotis į darbo rinką. 

Komisija turėtų: 

• užtikrinti, kad valstybės narės pagrįstų, kaip ES finansuojamomis jaunimo užimtumo 
priemonėmis bus tinkamai atsižvelgta į jų poreikius.  

Specialioji ataskaita Nr. 5/2017: „Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus ES politikas? 
Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimas“ paskelbta 23 ES 
kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu. 

 

 

 


