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ES revidenti uzskata: “Kaut arī rīcības grupām jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai tika pārvirzīti 1,9 miljardi EUR, 
priekšlikumi jaunatnes nodarbinātības palielināšanai bija 
ierobežoti.” 
Eiropas Revīzijas palātas jaunajā ziņojumā atzīts, ka Eiropas Komisijas izveidotās rīcības grupas jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai sekmīgi pārvirzīja līdzekļus jauniešu atbalstam, tomēr to sagatavotie priekšlikumi 
bija ierobežoti. Rīcības grupas izveidoja, lai tām dalībvalstīm, kurās ir vislielākais jauniešu bezdarbs, palīdzētu 
pārvirzīt to nepiešķirtos struktūrfondu līdzekļus projektiem, kas īsākā laikā varētu panākt lielākās pārmaiņas. 

Revidenti konstatēja, ka Komisija sniedza konsultatīvo atbalstu dalībvalstīm, bet šo atbalstu ierobežoja pieejamās 
informācijas līmenis un kvalitāte. Kaut arī šīs iniciatīvas rezultātā notika Eiropas Sociālā fonda līdzekļu 
pārplānošana un pārdalīšana, darbības programmu grozījumus Komisija vērtēja galvenokārt atkarībā no šo 
grozījumu ietekmes uz budžetu. Revidentu konstatējumi ļauj secināt, ka šādu iniciatīvu iecerētos rezultātus 
nepieciešams labāk pārvaldīt, ja pastāv iespēja, ka apsolītais var nesakrist ar Komisijas reālajām iespējām. 

“Viens no svarīgākajiem problēmjautājumiem, ar ko ES pašlaik saskaras, ir jauniešu bezdarbs. Pēdējā laikā tas ir 
nedaudz samazinājies, tomēr joprojām saglabājas nepieņemami augstā līmenī. Tādēļ ES fondiem ir jāatbalsta 
efektīvi pasākumi, kas pēc iespējas ātrāk sniegs reālus rezultātus uz vietas,” paziņoja par šo ziņojumu atbildīgā 
Revīzijas palātas locekle Iliana Ivanova. 

Eiropas Komisija izveidoja rīcības grupas jauniešu nodarbinātības veicināšanai 2012. gadā “Jaunatnes iespēju 
iniciatīvas” ietvaros. Rīcības grupās bija iesaistīti speciālisti no Komisijas un astoņām dalībvalstīm (Grieķijas, Īrijas, 
Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Slovākijas un Spānijas), kurās bija īpaši augsts jauniešu bezdarba līmenis 
Iniciatīva aptvēra gandrīz 10 miljardus EUR Eiropas Sociālā fonda līdzekļu, kas attiecīgajās dalībvalstīs joprojām 
bija pieejami. 

Revidenti vērtēja, vai pārvirzītie līdzekļi tika izmantoti rīcības grupu sagatavoto priekšlikumu īstenošanai, un 
secināja, ka priekšlikumi, ko grupas saistībā ar šiem līdzekļiem sagatavoja, bija ierobežoti. Komisijas konsultatīvo 
atbalstu ierobežoja tai pieejamās informācijas apmērs, un tā galvenokārt koncentrējās uz šo priekšlikumu 
budžeta aspektiem, nevis uz efektivitāti. Revidenti turklāt atklāja nepilnības Komisijas veiktajā uzraudzībā un 
ziņošanā par rezultātiem. 

Kaut arī tika pārvirzīti līdzekļi aptuveni 1,9 miljardu EUR apmērā, revidenti secināja, ka ir nepieciešama plašāka, 
stabilāka un ilgākam termiņam paredzēta iniciatīva, ja struktūrfondus izmanto jauniešu bezdarba efektīvai 
samazināšanai.  
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Piezīmes izdevējiem 
 
 
Īpašais ziņojums Nr. 17/2015 “Komisijas atbalsts rīcības grupām jauniešu nodarbinātības veicināšanai: ESF finansējums 
pārvirzīts, bet nepietiekama koncentrēšanās uz rezultātiem” pašlaik ir pieejams angļu valodā (citas valodu versijas tiks 
publicētas drīzumā). 
 
Šā gada martā Palāta publicēja pirmo ziņojumu par jauniešu bezdarbu “ES garantija jauniešiem: sperti pirmie soļi, bet gaidāmi 
īstenošanas riski”, un tas ir pieejams 23 ES valodās. 
 
ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti atsevišķu budžeta jomu vai vadības aspektu lietderības un atbilstības 
revīzijās. Palāta atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā 
risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās 
un sabiedrības intereses. 
 
 
 


