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„Jaunimo veiksmų grupės: perorientuota 1,9 milijardo 
eurų, tačiau pateikta „nedaug pasiūlymų“ dėl jaunimo 
užimtumo“, – teigia ES auditoriai 
Europos Komisijos sukurtoms Jaunimo veiksmų grupėms pavyko perorientuoti lėšas į paramą jaunimui, 
tačiau, kaip nurodyta naujojoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, jos pateikė nedaug pasiūlymų. Šių 
grupių tikslas buvo padėti valstybėms narėms, kuriose jaunimo nedarbas didžiausias, perskirstyti lėšas 
tiems projektams, kurie „daugiausia pakeistų per trumpiausią laiką“. 

Auditoriai nustatė, kad Komisija teikė valstybėms narėms rekomendacijas, tačiau jos paramą ribojo jos 
turimos informacijos lygis ir kokybė. Nors, vykdant iniciatyvą, Europos socialinių fondų lėšos buvo 
perprogramuotos ir perskirstytos, Komisija, atlikdama veiksmų programų pakeitimų vertinimą, daugiausia 
domėjosi jų poveikiu biudžetui. Auditorių nustatyti faktai leido jiems padaryti išvadą, kad reikėtų geriau 
valdyti tokių iniciatyvų siektinus rezultatus tais atvejais, kai yra tikėtina neatitiktis tarp to, kas žadama, ir to, 
ką Komisija iš tikrųjų gali nuveikti. 

„Jaunimo nedarbas yra viena didžiausių šiuo metu spręstinų ES problemų. Pastaruoju metu šio nedarbo 
lygis šiek tiek sumažėjo, tačiau vis dėlto išlieka nepriimtinai aukštas. Todėl ES fondai turėtų remti 
veiksmingas priemones, kurios leistų pasiekti apčiuopiamų rezultatų vietose per trumpiausią laiką,“ – 
pasakė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Iliana Ivanova.  

Europos Komisija, vykdydama savo Jaunimo galimybių iniciatyvą, 2012 m. įsteigė jaunimo veiksmų grupes“. 
Šios grupės buvo sudarytos iš nacionalinių ir Komisijos ekspertų aštuoniose valstybėse narėse su 
didžiausiais jaunimo nedarbo lygiais: Graikijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, 
Slovakijoje ir Ispanijoje. Iniciatyva buvo susijusi su beveik 10 milijardų eurų Europos socialinių fondų lėšų, 
dar nepanaudotų minėtose valstybėse narėse. 

Auditoriai įvertino, ar finansavimo perorientavimui buvo naudingi šių grupių pasiūlymai, ir nustatė kad jos 
iš tikrųjų pateikė nedaug pasiūlymų šiuo klausimu. Komisijai teikti konsultacijas trukdė tai, kad trūko 
informacijos ir ji daugiausia dėmesio skyrė pasiūlymų biudžeto aspektams, o ne jų veiksmingumui. 
Auditoriai taip pat nustatė Komisijos vykdyto stebėjimo ir pranešimo apie rezultatus trūkumų. 

Auditoriai tvirtina, kad nors buvo perorientuota apie 1,9 milijardo eurų lėšų, norint, kad struktūriniai fondai 
padėtų veiksmingai mažinti jaunimo nedarbą, prireiks geriau pagrįstos, geriau palaikomos ir ilgesnio 
laikotarpio iniciatyvos. 
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Pastabos leidėjams 
 
 
Specialioji ataskaita Nr. 17/2015 „Komisijos parama jaunimo veiksmų grupėms: ESF finansavimo fondo perorientavimas 
pavyko, tačiau nepakanka dėmesio rezultatams“ šiuo metu yra paskelbta anglų kalba (netrukus bus paskelbta kitomis 
kalbomis). 
 
Šių metų kovo mėn. mes paskelbėme pirmą jaunimo nedarbui skirtą ataskaitą „ES Jaunimo garantijų iniciatyva: žengti pirmieji 
žingsniai, bet iškyla rizika jos įgyvendinimui“, kuri yra paskelbta 23 ES kalbomis. 
 
Mūsų specialiosiose ataskaitose pateikiami konkrečių biudžeto sričių ar valdymo temų veiklos ir atitikties auditų rezultatai. Mes 
atrenkame ir parengiame audito užduotis taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, atsižvelgdami į veiklos ar atitikties riziką, 
susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą. 


