LV
Preses relīze

Luksemburgā, 2017. gada 4. aprīlī

ES garantija jauniešiem neattaisno sākotnējās cerības –
uzskata revidenti
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā teikts, ka ES garantija jauniešiem, kuras mērķis
ir palīdzēt jauniem cilvēkiem, kam nav darba, aroda vai izglītības, ir panākusi tikai ierobežotu
progresu un tās rezultāti neattaisno sākotnējās cerības. Saskaņā ar garantijas jauniešiem
shēmu dalībvalstīm ir jānodrošina, lai visi jaunieši četru mēnešu laikā pēc mācību pabeigšanas
vai kļūšanas par bezdarbniekiem saņemtu kvalitatīvu darba, turpmākas izglītības, mācekļa
prakses vai stažēšanās piedāvājumu. Turklāt, lai palīdzētu reģioniem un personām, kas cieš
visvairāk, Eiropadome izveidoja Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, kuras budžets ir
6,4 miljardi EUR.
Revidenti apmeklēja Īriju, Spāniju, Franciju, Horvātiju, Itāliju, Portugāli un Slovākiju. Šīs
dalībvalstis ir guvušas panākumus garantijas jauniešiem īstenošanā, un ir sasniegti daži rezultāti.
Tomēr neviena no tām nebija nodrošinājusi, lai jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst
arodu, būtu iespēja četru mēnešu laikā pieņemt piedāvājumu.
“Vairāk nekā četri miljoni cilvēku, kas jaunāki par 25 gadiem, 2016. gada vidū visā Eiropas
Savienībā joprojām bija bez darba,” teica par šo ziņojumu atbildīgā ERP locekle Iliana Ivanova.
“Politikas veidotājiem ir jānodrošina, lai programmas, kuru mērķis ir palīdzēt jauniem cilvēkiem,
neraisītu nepiepildāmas cerības. Savā nesen izdotajā Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni Eiropas
Komisija atzina, ka pastāv neatbilstība starp cerībām un ES iespējām tās piepildīt.”
Par svarīgu kavējošu faktoru revidenti uzskata to, ka nav iespējams aptvert visus šīs kategorijas
jauniešus ar tiem resursiem, kas pieejami no ES budžeta vien. Saistībā ar garantiju jauniešiem
revidenti konstatēja, ka trūkst stratēģijas ar skaidriem atskaites punktiem un mērķiem attiecībā
uz to, kā sasniegt visus, kam vajadzīgs darba piedāvājums, izglītība vai arodapmācība. Dalībvalstis
nebija novērtējušas vispārējās izmaksas un pieejamo finansējumu, un pieejamo datu sliktā
kvalitāte apgrūtināja rezultātu izvērtēšanu.
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas pārbaudē radās secinājumi, ka tās mērķgrupas novērtējums
nav bijis pietiekams, ka pastāvēja risks ar ES finansējumu vienkārši aizstāt valsts finansējumu,
nevis radīt pievienoto vērtību, un ka nekvalitatīvie dati traucēja novērtēt paziņotos rezultātus,
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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kuri neattaisnoja cerības. Revidenti secināja, ka Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva apmeklētajās
dalībvalstīs līdz šim ir devusi ierobežotu ieguldījumu.
ERP sniedz vairākus ieteikumus Eiropas Komisijai un dalībvalstīm.
Starp galvenajiem jautājumiem, kas dalībvalstīm un Komisijai jārisina, minēti šādi:
•

jāierobežo ieceres, nosakot reālus un sasniedzamus mērķus un uzdevumus;

•

pirms shēmu izstrādāšanas jāsagatavo atšķirību novērtējumi un tirgus analīze;

•

jāuzlabo savas uzraudzības un ziņošanas sistēmas.

Palāta iesaka dalībvalstīm:
•

sagatavot pilnīgu pārskatu par garantijas jauniešiem izmaksām un salāgot shēmas ar
pieejamo finansējumu;

•

nodrošināt, lai darba, izglītības vai arodapmācības piedāvājumi atbilstu shēmas
dalībnieku profilam un darba tirgus pieprasījumam un tādējādi veicinātu ilgtspējīgu
nodarbinātību.

Komisijai:
•

jānodrošina, lai dalībvalstis pamato, kā to ES finansētie jaunatnes nodarbinātības
pasākumi pienācīgi risinās jauniešu vajadzības.

Īpašais ziņojums Nr. 5/2017 “Jauniešu bezdarbs: vai ES politikas virzieniem ir bijusi nozīme?
Garantijas jauniešiem shēmas un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas novērtējums” ir pieejams
ERP tīmekļa vietne eca.europa.eu ES 23 valodās.
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