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Jauni bedarbiai Europoje: kliūtys įgyvendinant ES Jaunimo garantijų iniciatyvą 

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Europos Audito Rūmai nustatė tris ES Jaunimo garantijų iniciatyvos, kuriai skirta 
12,7 milijardo eurų ES lėšų, sėkmingo įgyvendinimo rizikas: viso finansavimo tinkamumo, kokybiško pasiūlymo 
apibrėžties ir Komisijos vykdomo stebėjimo ir ataskaitų apie programos rezultatus teikimo trūkumą. 

„Jaunimo nedarbas yra rimta problema, su kuria šiandien susiduria dauguma ES šalių. Europos Sąjunga į ją atsižvelgė 
nustatydama svarbią priemonę, vadinamą „Jaunimo garantijomis“, skirtą padėti apie 7,5 milijono jaunų nedirbančių, 
nesimokančių ar mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių rasti savo kelią ir naudingai prisidėti prie visuomenės 
gerovės, – pasakė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Iliana Ivanova.  – Kadangi šios programos 
įgyvendinimas kainuoja brangiai, jo alternatyva – ir toliau patirti dideles ekonomines ir socialines išlaidas dėl 
bedarbių išmokų, prarastų pajamų ir mokesčių, kurios ES agentūros Eurofound vertinimais sudaro 153 milijardus eurų 
per metus arba daugiau nei 1 % ES BVP. Taigi nėra tikrumo ir dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos sėkmės ateityje, 
kadangi vis dar neatsakyta į rimtus klausimus. Mes nustatėme potencialias rizikas šiose srityse: programos 
finansavimo tinkamumo; kokybiško pasiūlymo darbo neturintiems jaunuoliams, apibrėžties; ir Komisijos vykdomo 
stebėjimo ir ataskaitų apie programos rezultatus teikimo trūkumą. Anksti užkertant kelią šioms rizikoms, 
užtikrinamas Jaunimo garantijų iniciatyvos veiksmingumas.“ 

ES auditoriai daro išvadą, kad Komisija laiku teikė tinkamą paramą valstybėms narėms, nustatant Jaunimo garantijų 
programas. Jie taip pat pažymi, kad Komisija neatliko poveikio vertinimo, susijusio su numatytomis išlaidomis ir 
gaunama nauda, nors tai yra visų didžiųjų Komisijos iniciatyvų standartinė procedūra. Todėl nėra informacijos apie 
potencialias bendras programos įgyvendinimo visoje ES išlaidas ir atsiranda rizika, kad visas finansavimas gali būti 
netinkamas. Kadangi nėra aiškios kokybiško darbo pasiūlymo apibrėžties, iškyla didelė rizika, kad programa visoje ES 
bus įgyvendinta neveiksmingai ir nenuosekliai. 

Jaunimo garantijų iniciatyva buvo nustatyta 2013 m. birželio mėn., atsižvelgiant į blogėjančią darbo neturinčio 
jaunimo situaciją, kurią dar labiau apsunkino ekonominė ir finansų krizė. Daugiau nei vienas iš penkių europiečių iki 
24 metų amžiaus darbo rinkoje yra bedarbis, o kai kuriose valstybėse narėse jaunimo nedarbo lygis darbo rinkoje yra 
labai aukštas ir siekia 50 %. 2014–2020 m. programa bus iš dalies finansuojama iš ES biudžeto, skiriant iš viso 
12,7 milijardo eurų iš Europos socialinio fondo ir specialios Jaunimo garantijų iniciatyvos. Tačiau valstybėms narėms 
reikės rasti papildomų lėšų, kurios būtų skirtos įgyvendinti ne tik bedarbiams taikomas priemones, bet ir 
priemonėms, susijusioms su labai svarbiomis struktūrinėmis reformomis mokymo, darbo paieškos ir švietimo 
sistemų srityje, siekiant pagerinti perėjimą iš mokyklos į darbo sektorių bei jaunimo darbingumą. Vis dar nėra žinoma 
programai skirto nacionalinio finansavimo suma. Devynios valstybės narės Komisijai apie tai nepateikė jokios 
informacijos, o likusių šalių pateiktos informacijos išsamumas nėra vienodas. 

Pagal paskutinius turimus Komisijos vertinimus visa 2014–2020 m. programos finansavimui skirta asignavimų suma 
(ES ir nacionaliniai ištekliai) sudaro 16,7 milijardo eurų. Tačiau Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis 
programos įgyvendinimo išlaidos gali siekti 21 milijardą eurų per metus. 

http://www.eca.europa.eu/�


LT 

 
 
 

 

ECA Press 
Damijan Fišer - Press Officer 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Pastabos leidėjams 

2014 m. birželio mėn. 28 ES valstybėse narėse nedirbo beveik penki milijonai jaunuolių (iki 25 metų amžiaus), iš kurių 
3,3 milijono gyvena euro zonoje. Tai sudaro 22 % jaunimo nedarbo lygį ES. Daugiau nei vienas iš penkių jaunų ES 
piliečių darbo rinkoje negali rasti darbo; Graikijoje ir Ispanijoje – vienas iš dviejų. Skirtumas tarp valstybės narės su 
mažiausiu jaunimo nedarbo lygiu (Vokietijoje, 2014 m. birželio mėn. – 7,8 %) ir su didžiausiu nedarbo lygiu 
(Ispanijoje,2014 m. birželio mėn. – 53,4 %) yra apie 50 procentinių punktų. 

2013 m. ES Ministrų Taryba ir Europos Vadovų Taryba patvirtino Jaunimo garantijų programą. Pagal šią programą 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymosi užbaigimo arba darbo netekimo 
iki 25 metų amžiaus jaunuoliai gautų kokybišką, jų išsilavinimą, žinias ir įgytą patirtį atitinkantį darbą arba gautų 
būtiną išsilavinimą, žinių ir įgytų patirties, kad ateityje galėtų gauti darbą, toliau pasimokę, atlikę gamybinę praktiką 
ar stažuotę. Ši programa finansuojama iš ES ir nacionalinių biudžetų. Viešąjį finansavimą gali papildyti privatusis 
finansavimas (pavyzdžiui, įmonių investicijos į gamybinės praktikos ar mokymo programas, finansuojamos privačių 
fondų). 

Specialiojoje ataskaitoje (3/2015), pavadintoje „ES Jaunimo garantijų iniciatyva: žengti pirmieji žingsniai, bet iškyla 
rizika jos įgyvendinimui“, vertinama, ar Komisija teikė tinkamą pagalbą valstybėms narėms, joms nustatant savo 
Jaunimo garantijų programas, ir peržiūrėjo galimą įgyvendinimo riziką, kuri galėjo turėti įtakos programos 
įgyvendinimui. Audito metu dėmesys buvo skirtas Komisijos atliktam Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo 
planų vertinimui, o jo imtį sudarė penkios valstybės narės: Prancūzija, Airija, Italija, Lietuva ir Portugalija. 

Nors Komisija paprašė valstybių narių pateikti planuojamų priemonių išlaidų vertinimą ir susijusius finansavimo 
šaltinius teikiant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus, atlikę penkių valstybių narių peržiūrą auditoriai 
nustatė, kad kai kuriuose atsakymuose trūko svarbios informacijos, ir nė viena iš šių valstybių narių nepateikė 
būtinoms struktūrinėms reformoms, siekiant veiksmingai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, išlaidų vertinimo. 

ES auditoriai rekomenduoja, kad: 

• valstybės narės teiktų aiškią ir išsamią apžvalgą apie visų planuojamų priemonių, skirtų kovoti su jaunimo 
nedarbu pagal Jaunimo garantijų programą, išlaidas, kad Komisija galėtų įvertinti bendrus finansavimo 
poreikius; 

• Komisija rekomenduotų kokybinius požymius, kuriuos turėtų turėti darbai, stažuotės ir gamybinė praktika 
norint gauti ES paramą. Šie požymiai galėtų būti paremti elementais, kuriais apibrėžiamas kokybiškas 
pasiūlymas Komisijos gairėse, skirtose vertinti Jaunimo užimtumo iniciatyvą; 

• Komisija turėtų nustatyti išsamią Jaunimo garantijų programos stebėjimo sistemą, apimančią struktūrines 
reformas ir asmenims skirtas priemones. Šio stebėjimo rezultatai turėtų būti pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai. 

Audito Rūmai būsimose ataskaitose taip pat ketina apžvelgti su jaunimo užimtumu susijusius klausimus, įskaitant ES 
iniciatyvų įgyvendinimą valstybių narių lygmeniu. Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu 
metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, 
nustatytus faktus. 


