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TERMINŲ ŽODYNĖLIS
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) – ES agentūra, kurios
užduotis – teikti informaciją, konsultacijas ir specialiąsias žinias ES socialinės politikos srityje,
remiantis lyginamąja informacija, moksliniais tyrimais ir analize.
Europos socialinis fondas (ESF) skirtas stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos
Sąjungoje, gerinant užimtumo ir įsidarbinimo galimybes (visų pirma taikant mokymo
priemones), didinant užimtumą ir kuriant daugiau ir geresnių darbo vietų.
Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) – penki atskiri fondai, kuriais siekiama
mažinti regioninius skirtumus Sąjungoje: Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos
socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas (SF), Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF).
Išdava: pasikeitimas dėl intervencijos, paprastai atsižvelgiant į jos tikslus (pavyzdžiui, kursus
baigę praktikantai susirado darbą). Išdavos gali būti numatytos ar nenumatytos, teigiamos ar
neigiamos.
Jaunimas: Jaunimo garantijų iniciatyvos kontekste jaunimas yra asmenys nuo 15 iki 25 metų
amžiaus arba, kai kuriose valstybėse narėse – nuo 15 iki 29 metų amžiaus.
Jaunimo garantijų iniciatyva – Tarybos politika, skirta užtikrinti, kad visi iki 25 metų amžiaus
jaunuoliai gautų gerų pasiūlymų dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę
per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymosi užbaigimo arba darbo netekimo.
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus (JGIĮP) rengia valstybės narės,
siekdamos įgyvendinti savo Jaunimo garantijų iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu. Juose
nustatytos atitinkamos viešųjų institucijų ir kitų organizacijų funkcijos ir Garantijų iniciatyvos
finansavimo tvarka (įskaitant ES lėšų panaudojimą). Juose taip pat nustatyta, kaip turi būti
vertinama pažanga ir pateikiamas tvarkaraštis.
Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI) – ES programa, kuria siekiama teikti finansinę paramą
regionams, kuriuose jaunimo nedarbo lygis viršija 25 %.
Jaunimo veiksmų grupė (JVG): 2012 m. vasario mėn. Komisija su aštuoniomis valstybėmis
narėmis, kuriose tuo metu buvo didžiausias jaunimo nedarbo lygis, sukūrė jaunimo veiksmų
grupes (JVG), kurias sudarė nacionaliniai ekspertai ir ES pareigūnai, skirtas nustatyti
priemones, pagal kurias būtų galima panaudoti vis dar turimą 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio (taip pat ir ESF) finansavimą, siekiant paremti jaunimo įsidarbinimo ir MVĮ
įdarbinimo galimybes.
NEET apibrėžiami kaip „nedirbantys, nesimokantys ar mokymuose nedalyvaujantys“
asmenys. Jie apima bedarbius ir neaktyvius asmenis.
Prioritetinės kryptys yra veiksmų programos pagrindinės išlaidų sritys. Jas sudaro susiję
veiksmai, turintys konkrečius kiekybiškai įvertinamus tikslus.
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Rezultatas yra pamatuojama pasekmė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai lemia viešoji
intervencija. Sanglaudos politikos kontekste rezultatai paprastai yra suskirstyti į išdavas ir
poveikį.
Tarptautinė darbo organizacija (TDO) – Jungtinių Tautų agentūra, nagrinėjanti su darbu
susijusius klausimus, visų pirma tarptautinius darbo standartus.
Užimtumo komitetas (EMCO) – Tarybos pagrindinis patariamasis komitetas dėl užimtumo ir
socialinių reikalų užimtumo srityje.
Vadovaujančioji institucija – tai vieša ar privati įstaiga, kurią valstybė narė paskyrė veiksmų
programai valdyti. Į jos funkcijas įeina finansuotinų projektų atranka, projektų įgyvendinimo
stebėjimas ir ataskaitų apie finansinius aspektus ir pasiektus rezultatus teikimas Komisijai.
Veiksmų programose (VP) nustatomi valstybių narių prioritetai, konkretūs tikslai ir tai, kaip
nustatytu laikotarpiu (paprastai septynerių metų) finansuojant projektus bus naudojamas
finansavimas.
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SANTRAUKA
Apie Jaunimo garantijų iniciatyvą
I.

Jaunimo nedarbas nėra naujas reiškinys ir kelios ES valstybės narės jau daugelį metų

susiduria su nepaprastai aukštu jo lygiu. Dėl 2008 m. ekonominės krizės jaunimui buvo dar
sunkiau integruotis į darbo rinką. Nors padėtis pagerėjo, daugiau kaip 4,2 milijono asmenų iki
25 metų amžiaus 2016 m. birželio mėn. ES vis dar buvo bedarbiai.
II.

Viena iš svarbiausių šį klausimą nagrinėjančių ES iniciatyvų yra Jaunimo garantijų

iniciatyva, kurią įgyvendinant valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi iki 25 metų amžiaus
jaunuoliai gautų kokybiškų darbo, tęstinio mokymosi, gamybinės praktikos ar stažuočių
pasiūlymų per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymosi užbaigimo arba darbo netekimo.
III.

Be to, Europos Vadovų Taryba susitarė dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos įsteigimo ir

patvirtino 6,4 milijardo eurų biudžetą (3,2 milijardo eurų iš specialios naujos ES biudžeto
eilutės ir 3,2 milijardo eurų ESF nacionalinių asignavimų), siekiant padidinti turimą ES
finansinę paramą regionams ir asmenims, kurie buvo labiausiai kovoja su jaunimo nedarbu
neaktyvumu.
Kaip mes atlikome savo auditą
IV.

Mes vertinome, ar Jaunimo garantijų iniciatyva davė rezultatų valstybėse narėse ir ar

prie jų buvo prisidėta įgyvendinant Jaunimo užimtumo iniciatyvą. Visų pirma nagrinėjome, ar
valstybės narės padarė pažangą įgyvendindamos Jaunimo garantijų iniciatyvą, tinkamai
atsižvelgė į veiksnius, kurie galėtų turėti poveikį jos įgyvendinimui ir ar jos įgyvendino
Jaunimo užimtumo iniciatyvą taip, kad būtų prisidėta prie Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslų
įvykdymo.
V.

Kad įvertintume pažangą, padarytą įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą,

lankėmės septyniose valstybėse narėse: Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje,
Portugalijoje ir Slovakijoje. Kad įvertintume Jaunimo užimtumo iniciatyvos indėlį lankėmės
tose pačiose šalyse, išskyrus Airiją ir Slovakiją. Mūsų auditas apėmė laikotarpį nuo oficialiai
pradėtos vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvos 2013 m. balandžio mėn. iki 2016 m. gegužės
mėn.
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Ką mes nustatėme
VI.

Nors septynios aplankytos valstybės narės padarė pažangą įgyvendindamos Jaunimo

garantijų iniciatyvą ir buvo pasiekta kai kurių rezultatų, dabartinė padėtis, praėjus daugiau
kaip trejiems metams nuo Tarybos rekomendacijos priėmimo, neatitinka pradinių lūkesčių,
numatytų pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, kuria siekiama per keturis
mėnesius visiems NEET pateikti kokybišką pasiūlymą.
VII.

Nė viena aplankyta valstybė narė vis dar neužtikrino, kad visi NEET turėtų galimybę

gauti pasiūlymą per keturis mėnesius, padedant jiems tvariai integruotis į darbo rinką. Vienas
svarbus veiksnys yra tas, kad sprendžiant visos NEET populiacijos klausimus neužtenka vien
tik ES biudžeto išteklių.
VIII. Be to, darome išvadą, kad Jaunimo užimtumo iniciatyvos indėlis siekiant Jaunimo
garantijų iniciatyvos tikslų penkiose aplankytose valstybėse narėse audito metu buvo labai
nedidelis.
Ką mes rekomenduojame
IX.

Dėl būsimų iniciatyvų susijusių su užimtumu, valstybės narės ir Komisija turėtų:

•

valdyti lūkesčius, nustatydamos realistiškus ir pasiekiamus tikslus ir uždavinius;

•

prieš nustatant programas atlikti finansavimo trūkumų vertinimus ir rinkos analizes.

X.
•

Valstybės narės turėtų:
parengti tinkamas strategijas, skirtas nustatyti visą NEET populiaciją, siekiant juos
registruoti;

•

parengti išsamią Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo sąnaudų apžvalgą visai
NEET populiacijai nustatyti susijusių priemonių įgyvendinimo prioritetus pagal turimą
finansavimą;

•

užtikrinti, kad kokybiškais būtų laikomi tik tie pasiūlymai, kurie atitinka dalyvio profilį ir
darbo rinkos paklausą bei suteikia galimybę tvariai integruotis į darbo rinką;
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•

pagerinti savo stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemas, siekiant reguliariai teikti
kokybiškus duomenis, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos kurti labiau įrodymais
grindžiamą jaunimo politiką, visų pirma gebėjimą stebėti Jaunimo garantijų iniciatyvą
palikusius dalyvius, kad būtų galima kiek įmanoma sumažinti nežinomų išėjimų skaičių.

XI.
•

Komisija turėtų:
kartu su EMCO rengti ir siūlyti pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą teikiamų pasiūlymų
kokybės kriterijų standartus;

•

nustatyti ir skleisti geriausios praktikos pavyzdžius stebėjimo ir ataskaitų teikimo srityje,
remdamasi savo esamų sistemų valstybėse narėse apžvalga;

•

per VP programų pakeitimų patvirtinimo procesą turėtų užtikrinti, kad valstybės narės
atliktų bendrą NEET populiacijos charakteristikų įvertinimą, siekiant užtikrinti, kad į VP
įtrauktomis JUI priemonėmis būtų tinkamai atsižvelgiama į jaunų asmenų poreikius;

•

peržiūrėti savo gaires dėl duomenų rinkimo, siekiant kuo labiau sumažinti riziką, kad bus
pateikti padidinti rezultatai. Valstybės narės atitinkamai turėtų peržiūrėti savo atskaitos
reikšmes ir tikslus.
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ĮVADAS
Jaunimo nedarbas Europos Sąjungoje
1.

Jaunimo nedarbas nėra naujas reiškinys ir kelios ES valstybės narės jau daugelį metų

susiduria su nepaprastai aukštu jo lygiu. Dėl 2008 m. ekonominės krizės jaunimui buvo dar
sunkiau integruotis į darbo rinką. Šią situaciją iliustruoja faktas, kad jaunimo nedarbo lygis
(15–24 m. amžiaus) padidėjo 8,8 procentiniais punktais nuo pirmojo 2008 m. ketvirčio iki
pirmojo 2013 m. ketvirčio, kai jis pasiekė aukščiausią lygį – 23,9 %.
2.

Tuo pačiu laikotarpiu vyresnių darbingų gyventojų nedarbo lygis (25–74 metų amžiaus)

padidėjo mažiau (3,7 procentinio punkto, nuo 5,8 % iki 9,5 %). Tai yra mažiau negu pusė 15–
24 m. amžiaus grupės padidėjimo lygio (žr. 1 diagramą).
1 diagrama. Nedarbo lygis 15–24 m. ir 25–74 m. amžiaus gyventojų grupėse nuo 2000 m.
iki 2016 m, 28 ES valstybių narių vidurkis
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Šaltinis: Eurostato pateikti nedarbo lygiai 28 ES valstybėse narėse, pagal sezoniškumą pakoreguoti
duomenys.

3.

Nors padėtis pagerėjo nuo 2013 m. vidurio, daugiau kaip 4,2 milijono eurų jaunuolių iki

25 metų amžiaus 2016 m. birželio mėn. ES vis dar buvo bedarbiai (vidutinis nedarbo lygis –
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18,8 %). Labiausiai paveiktos valstybės narės buvo Graikija (47,7 %), Ispanija (45,2 %) ir Italija
(37,2 %) (žr. 2 diagramą).
2 diagrama. Jaunimo nedarbo lygis (iki 25 metų amžiaus) pagal valstybes nares 2016 m.
birželio mėn.
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Šaltinis: Eurostatas, pagal sezoniškumą pakoreguotas jaunimo (iki 25 metų amžiaus) nedarbo lygis.

4.

Be finansinių pasekmių, kurias tiesiogiai patiria jauni žmonės, ilgas nedarbas taip pat turi

neigiamą poveikį įsidarbinimui ateityje, jų vaidmeniui visuomenėje, didina skurdo riziką ir
socialinę atskirtį. Be to, kyla pavojus, kad nebus optimaliai panaudoti gabumai ir įgūdžiai.
5.

Taip pat didelis jaunimo nedarbas daro neigiamą poveikį ekonomikos augimui ir

našumui ir yra didelė ekonominė našta visai visuomenei. Pavyzdžiui, daug universiteto
absolventų negali rasti darbo ir todėl negali prisidėti prie ekonomikos augimo, panaudodami
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savo įgūdžius ir žinias. Jauniems žmonėms, turintiems žemą kvalifikaciją arba jos
neįgijusiems, gali būti sunku patekti į darbo rinką ir jiems gali būti „blokuota“ galimybė rasti
darbą arba palaipsniui jie gali „užstrigti“ cikle, kuomet jiems mokamas mažas atlyginimas ir
suteikiama mažai tobulėjimo galimybių.
Nedirbantis, nesimokantis ir profesiniame mokyme nedalyvaujantis jaunimas.
6.

Be jaunų žmonių, kurie yra bedarbiai (t. y. galintys pradėti dirbti ir aktyviai ieškantys

darbo), grupės yra kita didelė jaunų žmonių grupė, kurie yra mažiau motyvuoti būti
iniciatyvūs, todėl jie dar labiau atskirti nuo darbo rinkos. Tai yra neaktyvūs nesimokantys ir
profesiniame mokyme nedalyvaujantys jaunuoliai, apibrėžiami kaip neaktyvūs NEET. Kartu
šios dvi 15–24 m. amžiaus, o kai kuriose valstybėse narėse – iki 29 m. amžiaus, jaunimo
grupės („bedarbiai“ ir „neaktyvūs“ NEET) sudaro atskirą „NEET“ populiaciją. Nors dažniausiai
naudojamas rodiklis yra jaunimo nedarbo lygis, jis išsamiai neatspindi padėties taip, kaip
NEET lygis. Pažymėtina, kad NEET lygis yra mažesnis už jaunimo nedarbo lygį
(žr. 3 diagramą).
3 diagrama. Jaunimo nedarbo lygio ir NEET lygio palyginimas

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

7.

NEET yra referencinė populiacija, naudojama Jaunimo garantijų iniciatyvai. Todėl šioje

ataskaitoje mes taip pat naudosime NEET sąvoką, o ne jaunimo nedarbo.
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8.

15–24 m. amžiaus NEET procentinė dalis nuo 2007 m. padidėjo, 2012 m. pasiekė

aukščiausią lygį daugiausia dėl NEET bedarbių skaičiaus padidėjimo, ir nuo tada šis lygis šiek
tiek sumažėjo (žr. 4 diagramą).
4 diagrama. NEET lygio kitimas 28 ES valstybėse narėse 2007–2015 m.

Šaltinis: Eurostato duomenys, 15–24 m. amžiaus NEET populiacija.

9.

NEET lygio esminių skirtumų buvo įvairiose valstybėse narėse 2015 m. pabaigoje 15–

24 m. amžiaus grupėje (žr. 5 diagramą). Italijoje ir Bulgarijoje NEET lygis beveik siekė arba
viršijo 20 %, Nyderlanduose, Liuksemburge ir Vokietijoje jis sudarė apie 5 % ar mažiau.
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5 diagrama. NEET lygis pagal valstybes nares ir kategoriją (jaunesni nei 25 metų amžiaus),
2015 m.

Šaltinis: Eurostato duomenys, 15–24 m. amžiaus NEET populiacija.

10. Jei iš esmės NEET lygis ženkliai skiriasi įvairiose valstybėse narėse, jose taip pat skiriasi
NEET populiacijos (15–24 metų amžiaus) sudėtis. NEET bedarbių lygis yra aukščiausias
Kroatijoje (13,4 %), Graikijoje (11,0 %) ir Ispanijoje (10,6 %), kuriose ekonomikos augimo
scenarijus galėtų palengvinti jų integraciją į darbo rinką. Kitokia situacija yra Bulgarijoje
(14,3 %), Italijoje (12,0 %) ir Rumunijoje (11,7 %), kuriose aukščiausi yra neaktyvių NEET
lygiai. Šiose valstybėse narėse darbo tarnybos turėtų atlikti daug aktyvesnį vaidmenį, siekiant
jaunus žmones integruoti į darbo rinką.
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Jaunimo garantijų iniciatyva
11. ES vaidmuo užimtumo politikoje – užtikrinti, kad būtų suderintos valstybių narių
užimtumo politikos, visų pirma apibrėžiant jų gaires. Komisija taip pat gali remti ir, prireikus,
papildyti nacionalinius veiksmus kovoje su nedarbu1. Viena svarbiausių ES iniciatyvų, kuria
siekiama pagerinti jaunų žmonių padėtį darbo rinkoje yra Jaunimo garantijų iniciatyva.
12. 2010 m. rugsėjo mėn. Komisija pirmą kartą paragino valstybes nares užtikrinti, kad visi
jaunuoliai būtų įdarbinti, galėtų toliau mokytis ar būtų prisijungę prie kitos aktyvumo
skatinimo priemonės per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo netekimo. Ši
iniciatyva žinoma kaip Jaunimo garantijų iniciatyva. Šis pasiūlymas buvo pateiktas „Europa
2020“ strategijos pavyzdinės iniciatyvos „Judus jaunimas“2, kuri skatino geresnį švietimą ir
mokymą, sėkmingesnę integraciją į darbo rinką ir didesnį judumą kaip priemones kovoje su
jaunimo nedarbu, kontekste.
13. 2012 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė Tarybos rekomendaciją nustatyti „Jaunimo
garantijų“ iniciatyvą jos „Jaunimo užimtumo srities dokumentų rinkinyje“3. Tai gali būti
laikoma politiniu įsipareigojimu, kadangi 2013 m. balandžio mėn. ją patvirtino ES Ministrų
Taryba4, o 2013 m. birželio mėn. – Europos Vadovų Taryba5 (žr. 1 langelį).
1 langelis. Kas yra Jaunimo garantijų iniciatyva?
Pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad per keturis mėnesius nuo
mokyklos užbaigimo arba darbo netekimo iki 25 metų amžiaus jaunuoliai gautų „kokybišką“, jų

1

Konsoliduota Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo versija, 5 straipsnio 2 dalis ir 147 straipsnis
(OL C 115, 2008 5 9, p. 47).

2

COM(2010) 477 final, 2010 m. rugsėjo 15 d., „Judus jaunimas“.

3

COM(2012) 729 final, 2012 m. gruodžio 5 d. „ Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl
Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo“.

4

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo
(OL C 120, 2013 4 26, p. 1).

5

Europos Vadovų Tarybos išvados, 2013 m. birželio 27 ir 28 d. EUCO 104/2/13
(http://www.consilium.europa.eu).
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išsilavinimą, žinias ir patirtį atitinkantį darbą arba, atlikę gamybinę praktiką, atlikę stažuotę ar tęstinio
mokymosi kursus, įgytų išsilavinimą, žinias ir patirtį, leidžiančius gauti darbą ateityje.

14. „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos naujovė yra ta, kad, be jau esamų priemonių aktyviai
darbo ieškantiems jaunuoliams, siekiama sistemingai pasiekti tuos neaktyvius asmenis, kurie
neieško darbo ir kurie nesimoko ar nedalyvauja mokymuose. Ja siekiama tvarios visų NEET
integracijos į darbo rinką.
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15. Įvairūs Jaunimo garantijų iniciatyvos modelio etapai pateikti 6 diagramoje.
6 diagrama. Jaunimo garantijų iniciatyvos modelis

NEET

Patekimas

Registracija

Pasiūlymo pateikimas

Pasiūlymo atsisakymas

Atsisakymas (atmetimas)

Profiliavimas ir papildomos priemonės

Pasiūlymo
priėmimas

Teigiamas
išėjimas

Neigiamas
išėjimas
-

Įsidarbinimas
Tęstinis mokymas
Gamybinė praktika
Stažuotė

Grįžimas į
NEET būklę

Tvari integracija į
darbo rinką

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

16. Tarybos rekomendacijoje reikalaujama, kad valstybės narės turėtų įgyvendinti Jaunimo
garantijų programas „kuo greičiau“. Joje taip pat nurodyta, kad: „valstybių narių, kurios
susiduria su didžiausiais biudžetiniais sunkumais ir kuriose NEET ar jaunimo nedarbo lygiai
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yra didesni, atveju taip pat galėtų būti nagrinėjama laipsniško įgyvendinimo galimybė“.6
Komisija taip pat paragino valstybes nares teikti pirmenybę jaunimo užimtumui savo
nacionaliniuose biudžetuose.
17. Nebuvo nurodyta data, iki kurios siekiama įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą visoje
NEET populiacijoje. Visų pirma, valstybės narės buvo paragintos parengti savo Jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus (JGIĮP). Šie planai turėjo būti priimti iki 2013 m.
gruodžio mėn. pabaigos arba 2014 m. pavasario pabaigoje, atsižvelgiant į atskirų valstybių
narių jaunimo nedarbo lygį.
Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėjimo struktūra
18. Tarybos rekomendacijoje dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo pabrėžiama, kad
valstybės narės turėtų stebėti ir vertinti visas pagal Jaunimo garantijų programas
įgyvendintas priemones, kad būtų galima sukurti daugiau įrodymais pagrįstų politinių ir
intervencijos priemonių, atsižvelgiant į tai, kas, kur ir kodėl veikia, taip užtikrinant veiksmingą
išteklių panaudojimą ir teigiamą investicijų grąžą.
19. Ji įgalioja Europos Komisiją stebėti, kaip įgyvendinamos Jaunimo garantijų programos
kiekvienoje ES valstybėje narėje „pasitelkiant daugiašalę Užimtumo komiteto (EMCO)
priežiūrą“. 2014 m. EMCO7 patvirtino Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėjimo rodiklių
sistemą, prie kurios pridėtas išsamus metodinis vadovas8.
Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI)
20. Be to, 2013 m. vasario mėn. Taryba ir Europos Parlamentas susitarė dėl Jaunimo
užimtumo iniciatyvos (JUI) nustatymo ir skyrė specialią biudžeto eilutę, siekiant padidinti

6

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacijos dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo
(OL C 120, 2013 4 26) 27 punktas.

7

EMCO posėdis Romoje 2014 m. rugsėjo 22 ir 23 d.

8

Žr. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115.
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turimą ES finansinę paramą regionams ir asmenims, kurie labiausiai kovoja su jaunimo
nedarbu ir neaktyvumu.
21. JUI yra ESF bendro planavimo dalis, ji tvirtinama specialiose JUI veiksmų programose
arba kaip ESF veiksmų programų dalis, kaip prioritetinė kryptis arba kaip prioritetinės
krypties dalis9. Todėl Komisijai tenka didesnė atsakomybė šioje srityje, palyginti su „Jaunimo
garantijų“ iniciatyva. Jei Jaunimo garantijų iniciatyva yra politinis įsipareigojimas teikti
pasiūlymą visiems jaunesniems nei 25 metų amžiaus NEET, JUI yra finansavimo įrankis,
skirtas priemonėms, taikomoms asmenims10 toje pačioje populiacijoje. Bendras JUI
patvirtintas biudžetas yra 6,4 milijardo eurų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, jį
sudaro 3,2 milijardo eurų iš specialios naujos ES biudžeto eilutės, kurią turėtų papildyti ne
mažiau 3,2 milijardo eurų nacionalinių asignavimų pagal esamą ESF.
22. JUI paramos reikalavimus atitinkantys regionai yra tie, kuriuose 15–24 metų amžiaus
jaunimo nedarbo lygis 2012 m. buvo didesnis nei 25 %, ir valstybės narės, kuriose jaunimo
nedarbo lygis 2012 m. padidėjo daugiau kaip 30 % ir kuriose 2012 m. jaunimo nedarbo lygiai
viršijo 20 %11 (žr. 7 diagramą).

9

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl
Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006,
18 straipsnis (OL L 347, 2013 12 20, p. 470).

10

Reglamento (EB) Nr. 1304/2013 11 konstatuojamoji dalis.

11

Reglamento Nr. 1304/2013 16 straipsnis.
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7 diagrama. Regionai, tinkami gauti JUI finansavimą
Ti nkami finansuoti NUTS2 regionai

Ka narų salos

tinkama finansuoti
netinkama finansuoti

Gva delupa
Ma rti nika

Ga jana

Ma jotas Reunjonas
Azorų s alos

Ma deira

Šaltinis: Europos Komisija.

23. ESF/JUI finansuojamų Jaunimo garantijų iniciatyvos priemonių stebėjimui taikomos
Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) teisiniame pagrinde nustatytos
nuostatos12.

12

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui,
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
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24. 2016 m. spalio mėn. Europos Komisija paskelbė komunikatą13, kuriame pažymėti
pagrindiniai Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos pasiekimai nuo
pat jos pradžios 2013 m. ir pateikiamos išvadas, kaip pagerinti ES ir nacionalines pastangas
diegti nacionalines Jaunimo garantijų programas14. Be to, Komisija pasiūlė, kad Jaunimo
užimtumo iniciatyvai skirtas biudžetas turėtų būti padidintas ir kad papildomai 1 milijardas
eurų būtų numatyta specialiam JUI biudžeto asignavimui 2017–2020 m. laikotarpiu (ir
papildomai 1 milijardas eurų iš ESF), kad būtų pasiekta bendra 8 milijardų eurų suma15.
Ankstesnis Audito Rūmų Jaunimo garantijų iniciatyvos vertinimas
25. 2015 m. kovo mėn. Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą16 dėl Komisijos paramos
valstybėms narėms įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą. Joje nurodyti trys pagrindiniai
jos veiksmingo įgyvendinimo pavojai:
-

viso finansavimo tinkamumas;

-

būdas, pagal kurį apibrėžiamas kokybiškas pasiūlymas;

-

būdas, pagal kurį Komisija stebi programos taikymo rezultatus ir teikia apie juos
ataskaitas.

26. Šioje ataskaitoje remiamasi šia analize ir ji papildoma, vertinant Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimą valstybių narių lygmeniu.

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320) ir Reglamentas (ES)
Nr. 1304/2013.
13

2016 m. spalio 4 d. COM(2016) 646 final „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo
iniciatyva – padėtis po trejų metų“.

14

COM(2016) 646 final.

15

2016 m. rugsėjo 14 d. COM(2016) 603 „2014–2020 m. daugiametės finansinės programos
laikotarpio vidurio peržiūra (tikslinimas) Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“.

16

Specialioji ataskaita Nr. 3/2015 „ES Jaunimo garantijų iniciatyva: žengti pirmieji žingsniai, bet
iškyla rizika jos įgyvendinimui“ (http://eca.europa.eu).
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AUDITO APIMTIS IR METODAS
27. Šio audito metu vertinome, ar Jaunimo garantijų iniciatyva davė rezultatų valstybėse
narėse ir ar prie to buvo prisidėta įgyvendinant Jaunimo užimtumo iniciatyvą. Visų pirma
nagrinėjome, ar valstybės narės:
-

padarė pažangą įgyvendindamos Jaunimo garantijų iniciatyvą. Nagrinėjami aspektai,
remiantis EMCO duomenimis, apie kuriuos pranešė valstybės narės, apėmė NEET
skaičiaus kitimą, NEET identifikavimą ir registravimą, pasiūlymų per keturis mėnesius
teikimą tolesnį šių pasiūlymų tvarumą;

-

tinkamai atsižvelgė į atitinkamus veiksnius, kurie galėtų turėti poveikį Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo pažangai, remiantis Tarybos rekomendacijos nuostatomis. Tai
apėmė tinkamas strategijas, skirtas užtikrinti visų NEET registravimą, įgyvendinimo
sąnaudų ir turimo finansavimo vertinimą, valstybių narių požiūrį dėl tvarios NEET
integracijos, valstybių narių vykdomo stebėjimo ir ataskaitų teikimo tinkamumą;

-

įgyvendino Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) taip, kad būtų prisidėta prie Jaunimo
garantijų iniciatyvos tikslų įvykdymo.

28. Siekiant įvertinti pažangą, padarytą įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, lankėmės
septyniose valstybėse narėse: Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje,
Portugalijoje ir Slovakijoje. Kiekvienos valstybės atveju mūsų analizė pagrįsta jų pasirinkta
amžiaus grupe, t. y. 15–24 metų arba 15–29 metų. Be to, siekdami įvertinti Jaunimo
užimtumo iniciatyvos (JUI) indėlį, lankėmės tose pačiose valstybėse narėse, išskyrus Airiją ir
Slovakiją ir peržiūrėjome šešių VP (penkias nacionalines ir vieną Prancūzijos regioninę).
Valstybės narės buvo atrinktos atsižvelgiant į šiuos pagrindinius kriterijus:
-

jų jaunimo nedarbo lygį;

-

NEET procentinę dalį, palyginti su visa tos pačios amžiaus grupės populiacija;

-

jų dalį, palyginti su visu specialiu JUI finansiniu asignavimu.
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29. Įrodymai buvo gauti:
-

atlikus dokumentų peržiūras ES ir nacionaliniu lygmeniu;

-

vykdant interviu su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimą, ir JUI (ESF) VP vadovaujančiosiomis institucijomis;

-

atlikus duomenų analizę (įskaitant EMCO pateiktus duomenis);

-

patikrinus 175 asmenų, kurie pasinaudojo JUI subsidijuotais pasiūlymais, imtį, po 35
kiekvienoje valstybėje narėje, siekiant išnagrinėti JUI indėlį.

Auditas valstybėse narėse apėmė laikotarpį nuo oficialiai pradėtos vykdyti Jaunimo garantijų
iniciatyvos 2013 m. balandžio mėn. iki 2016 m. gegužės mėn.
PASTABOS
Pažangos įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą vertinimas
30. Manome, kad įvertinti pažangą, padarytą įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą,
buvo tinkamas laikas, kadangi Tarybos rekomendacija buvo patvirtinta pirmąjį 2013 m.
pusmetį.
31. Remiantis valstybių narių ir EMCO pateiktais duomenimis ir Eurostato duomenimis apie
NEET ir jaunimo populiaciją, įvertinome, ar septyniose valstybėse narėse:
-

NEET skaičius sumažėjo pradėjus vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvą;

-

valstybės narės padarė pažangą nustatant ir registruojant NEET;

-

visi registruoti NEET per keturis mėnesius gavo darbo pasiūlymą, atliko stažuotę,
gamybinę pertrauką ar užbaigė tęstinio mokymosi kursus;

-

jaunuoliai, kurie pasinaudojo Jaunimo garantijų iniciatyva, tvariai integravosi į darbo
rinką.
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NEET skaičiaus sumažėjimas susijęs su jaunimo populiacijos sumažėjimu
32. Nuo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo pradžios iki pirmojo 2016 m. ketvirčio
bendra jaunimo populiacija septyniose aplankytose valstybėse narėse sumažėjo maždaug
286 000. Prie to prisidėjo demografiniai veiksniai, įskaitant natūralų jaunimo populiacijos
sumažėjimą ir grynąją migraciją.
33. Tuo pačiu laikotarpiu NEET populiacija sumažėjo visose aplankytose valstybėse narėse,
išskyrus Prancūziją, beveik 374 000. Tačiau padidėjęs jaunimo Prancūzijoje skaičius susijęs
techniniu pakeitimu, pateiktu Eurostato pirmame 2014 m. ketvirtyje. Be Prancūzijos, NEET
jaunimo populiacijos sumažėjimas būtų, atitinkamai, 500 000 ir 432 000 (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Jaunimo populiacija ir NEET populiacija 2013 ir 2016 m. (tūkstančiais)

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK
Iš viso

Jaunimo populiacija
2013K1
2016K1
542
520
4 562
4 398
7 284
7 497
778
743
9 286
9 165
1 720
1 658
1 133
1 040
25 306
25 020

Pokytis
-22
-165
213
-36
-120
-63
-94
-286

NEET populiacija
2013K1
2016K1
86
66
839
622
797
855
181
135
2 289
2 258
293
227
215
164
4 701
4 327

Pokytis
-21
-217
58
-46
-32
-66
-52
-374

Šal nis: Eurostato duomenys.

34. Mūsų analizė rodo, kad šis NEET populiacijos sumažėjimas nebuvo susijęs su dirbančių
jaunų žmonių skaičiaus padidėjimu. Jei jaunų bedarbių lygiai iš esmės sumažėjo visose
septyniose aplankytose valstybėse narėse, užimtų jaunų žmonių skaičius iš tiesų sumažėjo
40 000 laikotarpiu nuo 2013 m. pirmojo ketvirčio iki to paties laikotarpio 2016 m.
35. Pagrindinis veiksnys, darantis poveikį NEET populiacijos sumažėjimui, buvo
besimokančio jaunimo skaičius, kuris tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 315 000. Tai galima
paaiškinti tuo, kad jauni žmonės linkę ilgiau likti švietimo sistemoje ir atidėti jų patekimą į
darbo rinką mažo ekonomikos augimo laikotarpiais (žr. 2 lentelę).
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2 lentelė. Jaunimo ir NEET populiacijos struktūra ir raida aplankytose valstybėse narėse
(tūkstančiais) nuo 2013 m. pirmojo ketvirčio iki 2016 m. pirmojo ketvirčio
Būklė
Bedarbiai NEET
Neaktyvūs NEET
Visa NEET populiacija
Bedarbiai
Bedarbiai stažuotėse
Neaktyvūs asmenys mokymuose
Visa jaunimo populiacija

2013K1
2 699
2 002
4 701
6 948
765
12 891
25 306

2016K1
2 312
2 014
4 327
6 908
579
13 206
25 020

Pokytis
-387
13
-374
-40
-186
315
-286

Šal nis: Eurostato duomenys.

Nedidelė pažanga identifikuojant ir nustatant NEET
36. Jaunimo garantijų iniciatyva skirta visiems jaunuoliams, nepriklausomai nuo jų statuso
darbo rinkoje. Prieš pradedant įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, visos valstybės rėmė
tuos NEET, kurie aktyviai ieškojo darbo. Paprastai šį darbą dirbo valstybinės užimtumo
tarnybos (VUT) ar panašūs paslaugų teikėjai, o registracija buvo būtina sąlyga siekiant gauti
paramą.
37. Tarybos rekomendacijoje valstybės narės raginamos taikyti Jaunimo garantijų iniciatyvos
programas, kuriomis siekiama per keturis mėnesius visiems jaunuoliams, kai jie tampa
bedarbiais ar pabaigia formalųjį mokymąsi, pateikti kokybišką pasiūlymą. Todėl būtina
nustatyti visus NEET, visų pirma tuos, kurie aktyviai neieško darbo (t. y. neaktyvius NEET),
kurių neapima esamos sistemos. Tam reikėjo struktūrinių reformų, į kurias įsitrauktų nauji
partneriai, glaudžiau dirbantys su šia tiksline grupe, ir papildomų finansinių išteklių.
Iki 2015 m. pabaigos registruotų NEET dalis labai nepadidėjo, pradėjus įgyvendinti Jaunimo
garantijų iniciatyvą
38. Septynios aplankytos valstybės narės turėjo skirtingus atskaitos taškus, susijusius su
atitinkama NEET populiacija prieš pradedant vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvą. Jau
nustatytų NEET procentinė dalis Prancūzijoje buvo 82 %, palyginti su Italija, kurioje ji sudarė
apie 38 % (žr. 3 lentelę).
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3 lentelė. Registruoti bedarbiai prieš Jaunimo garantijų iniciatyvą ir registruoti NEET 2014
ir 2015 m.1 (tūkstančiais)
Prieš JG
IE
15–24
ES
15–29
FR
15–24
HR
15–29
IT
15–29
PT
15–29
SK
15–29

Registruoti
NEET populiacija
%
Registruoti
NEET populiacija
%
Registruoti
NEET populiacija
%
Registruoti
NEET populiacija
%
Registruoti
NEET populiacija
%
Registruoti
NEET populiacija
%
Registruoti
NEET populiacija
%

48
74
65%
461
707
65%
673
821
82%
121
177
68%
925
2414
38%
142
265
54%
134
225
60%

2

2014

2015

46
80
58%
465
685
68%
726
851
85%
94
166
56%
51
2413
2%
100
245
41%
87
201
43%

37
74
50%
788
1273
62%
715
889
80%
89
151
59%
213
2349
9%
109
220
50%
80
184
43%

1

Naudojami skaičiai „prieš JG“ atitinka procentinę dalį asmenų, užregistruotų VUT bedarbiais
pagal Jaunimo garantijų iniciatyvos amžiaus grupę prieš jai prasidedant. Ispanijoje naudojamus
duomenis pateikė Ispanijos VUT, kadangi EMCO duomenys apima tik tuos NEET, kurie yra
įregistruoti SNGJ (Ispanijos Jaunimo garantijų iniciatyvos duomenų bazėje). Remiantis 2014 m.
duomenimis, Prancūzija atsižvelgia tik į Pôle Emploi, siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo su
vietos užimtumo tarnybomis – Missions Locales. 2014 ir 2015 m. skaičiai atitinka metų vidurkius.

2

Duomenys, atitinkantys laikotarpį prieš JG, buvo šie: Airija 2013K4; Ispanija 2014K2; Prancūzija
2013K4; Kroatija 2013K4; Italija 2014K1; Portugalija 2014K1 ir Slovakija 2013K4.

Šaltinis: VUT atskaitos reikšmei „prieš JG“; EMCO duomenų bazė NEET skaičiui Jaunimo garantijų
iniciatyvos kontekste 2014 ir 2015 m.; ir Eurostatas NEET populiacijai.

39. Skirtingą valstybių narių pažangą iš dalies galima paaiškinti tuo, kad jų Jaunimo garantijų
programos nebuvo pradėtos įgyvendinti tuo pačiu metu. Be to, kai kurios valstybės narės
nusprendė perkelti visus jaunuolius, kuriuos jau buvo užregistravusios VUT (arba panašūs
paslaugų teikėjai) į Jaunimo garantijų iniciatyvos programą, o kitos – sukurti naujus specialius
Jaunimo garantijų iniciatyvos registrus.
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40. Pavyzdžiui, Italijoje nacionalinės institucijos nusprendė automatiškai neperkelti į
Jaunimo garantijų iniciatyvą tų jaunuolių, kurie atitiko NEET kriterijus, bet jau buvo VUT
užregistruoti kaip bedarbiai. Vietoj to, jos reikalavo, kad visi jie užsiregistruotų iš naujo. Tai
buvo sąmoningas nacionalinių institucijų pasirinkimas, dėl kurio atsirado papildomų
sunkumų NEET, o registracijos lygis buvo labai žemas.
Sunku įvertinti Jaunimo garantijų iniciatyvos indėlį NEET registracijos procese
41. Bendras Jaunimo garantijų iniciatyvoje dalyvaujančių NEET skaičius septyniose
aplankytose valstybėse narėse (t. y. registruotų Jaunimo garantijų iniciatyvos teikėjo)
2014 m. iš viso sudarė 2,6 milijono eurų. 2015 m. šis skaičius padidėjo 32 % ir iš viso siekė
daugiau kaip 3,4 milijono asmenų. Tačiau, išskyrus Ispaniją, Italiją ir Prancūziją, NEET skaičius
2015 m. buvo mažesnis nei ankstesniais metais (žr. 4 lentelę).
4 lentelė. Bendras Jaunimo garantijų iniciatyvoje dalyvaujančių asmenų skaičius1
Registruoti patekimai
2014
2015

Pokytis
2015/2014

IE

60 200

54 600

-9%

ES

572 694

1 268 613

122%

FR

1 046 478

1 082 215

3%

HR

272 154

171 739

-37%

IT

144 368

420 279

191%

PT

335 151

266 311

-21%

SK
Iš viso
1

174 397

165 425

-5%

2 605 442

3 429 182

32%

Ispanijos duomenis pateikė Ispanijos VUT, kadangi EMCO duomenys apima tik tuos NEET, kurie
yra įregistruoti SNGJ (Ispanijos Jaunimo garantijų iniciatyvos duomenų bazėje). Remiantis
2014 m. duomenimis, Prancūzija atsižvelgia tik į Pôle Emploi, siekiant išvengti dvigubo
skaičiavimo su vietos užimtumo tarnybomis – Missions Locales.
Šal nis: EMCO duomenų bazė ir Eurostatas.

42. Mūsų analizė rodo, kad didelių skirtumų tarp valstybių narių yra dėl šių priežasčių:
-

Ispanijoje du pagrindiniai veiksniai buvo šie: 1) duomenys apie NEET pradėti teikti tik
2014 m. liepos mėn.; 2) amžiaus grupė buvo išplėsta 2015 m. liepos mėn. į ją įtraukiant
25–29 m. amžiaus NEET, tai sudarė apie 390 000 papildomų registracijų;
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-

Italijoje ataskaitinis laikotarpis apėmė tik aštuonis mėnesius nuo 2014 m. gegužės mėn.,
kadangi institucijos nusprendė neperkelti iki šios datos VUT jau registruotų potencialių
NEET ir pradėjo registraciją iš naujo;

-

Prancūzijoje dvejų metų duomenų šaltinis keitėsi. Teikiant 2014 m. duomenis atsižvelgta
tik į viešosios įdarbinimo tarnybos (Pôle Emploi) duomenis, siekiant išvengti dvigubo
skaičiavimo su vietos užimtumo tarnybomis (Missions Locales). Tačiau 2015 m. EMCO
sukaupti duomenys taip pat apėmė Missions Locales duomenis;

-

Kroatijoje ir Portugalijoje visi anksčiau užregistruoti NEET buvo įtraukti į 2014 m.
duomenis – tai paaiškina didelį registracijų skaičių 2014 m. Be to, Portugalija duomenis
pateikė tik po 2014 m. kovo mėn., t. y. tik apie 10 metų mėnesių.

Padaugėjo teigiamų išėjimų, tačiau nėra pakankamai pasiūlymų
43. Registruoti NEET gali palikti Jaunimo garantijų programą trimis atvejais:
-

gavę darbo pasiūlymą, atlikę stažuotę, gamybinę praktiką ar užbaigę tęstinio mokymosi
kursus; arba

-

savanoriškai atsisakę programos; arba

-

pašalinti remiantis nacionalinėmis taisyklėmis (praktika) (pavyzdžiui, pakartotinai
nedalyvavę planuojamoje veikloje).

44. NEET gali palikti Jaunimo garantijų iniciatyvą parengiamajame etape per teigiamą ar
neigiamą išėjimą. Teigiamas išėjimas atitinka pasiūlymo priėmimą. Neigiamas išėjimas
reiškia, kad jaunuolis ir toliau yra bedarbis arba neaktyvus NEET. Jei valstybė narė negali
patikrinti NEET būklės jam pasitraukus iš programos, jo paskirtis yra registruojama kaip
nežinoma ir gali būti susieta su teigiamu arba neigiamu išėjimu. Mažesnis NEET, kurių būklė
nežinoma, skaičius rodo, kad stebėjimo sistema yra veiksminga (žr. 92–98 dalis).
45. Laikoma, kad visi NEET, kurie dalyvauja papildomose priemonėse, kaip antai,
individualių veiksmų planavimas, individuali priežiūra tų asmenų, kuriems reikia daugiau
paramos ar mokymo paslaugų (pavyzdžiui, pagrindinių gebėjimų, socialinių emocinių
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gebėjimų, kuravimo programų ir t. t.) yra Jaunimo garantijų iniciatyvos parengiamajame
etape, o ne pasitraukiantys iš programos.
46. 2015 m. pabaigoje teigiamų išėjimų dalis valstybėse narėse labai skyrėsi ir sudarė nuo
58 % Ispanijoje iki 99 % Italijoje (žr. 8 diagramą).
8 diagrama. Išėjimų pagal tipą procentinė dalis (2014 ir 2015 m.)1

1

Ispanijos duomenis pateikė Ispanijos VUT, kadangi EMCO duomenys apima tik tuos NEET, kurie
yra įregistruoti SNGJ (Ispanijos Jaunimo garantijų iniciatyvos duomenų bazėje). Remiantis
2014 m. duomenimis, Prancūzija atsižvelgia tik į Pôle Emploi, siekiant išvengti dvigubo
skaičiavimo su vietos užimtumo tarnybomis – Missions Locales.
Šal nis: EMCO duomenų bazė.

47. Nežinomų paskirčių lygis, pavyzdžiui, 42 % Ispanijoje, iš esmės atspindi prastą duomenų
kokybę. Labai mažas nežinomų paskirčių skaičius (< 1 %) Italijoje gali būti susijęs su duomenų
bazės, kuri, be kita ko, užtikrina Jaunimo garantijų iniciatyvos dalyvių padėties stebėjimą,
sukūrimu. Be to, mažas neigiamų išėjimų skaičius Italijoje galėtų būti iš dalies paaiškintas tuo,
kad visi dalyviai pasirašo deklaraciją dėl galėjimo nedelsiant pradėti priemonės įgyvendinimą.
48. Slovakijoje užregistruota didžiausia neigiamas išėjimų dalis (15 % 2014 ir 2015 m.).
Tačiau 2014 m. Slovakija pranešė apie 2 % neigiamų išėjimų ir apie 29 % nežinomų paskirčių.
2015 m. neigiamų išėjimų skaičius padidėjo iki 26 %, o nežinomų paskirčių skaičius sumažėjo
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iki mažiau nei 1 % dėl ataskaitų teikimo sistemos pokyčių, tačiau tai nepaaiškina, kodėl buvo
tiek daug neigiamų išėjimų.
49. Užimtumas buvo dažniausia teigiamų išėjimų paskirtis visose aplankytose valstybėse
narėse, išskyrus Italiją, kurioje 54 % sudarė su jais susijusios stažuotės. Visose kitose
aplankytose valstybėse narėse su įdarbinimu susiję išėjimai sudarė nuo 64 % Airijoje iki 90 %
Prancūzijoje (žr. 9 diagramą).
9 diagrama. Teigiamų išėjimų pasiskirstymas pagal paskirties tipą (2014 ir 2015 m.)1

1

Ispanijos duomenis pateikė Ispanijos VUT, kadangi EMCO duomenys apima tik tuos NEET, kurie
yra įregistruoti SNGJ (Ispanijos Jaunimo garantijų iniciatyvos duomenų bazėje). Remiantis
2014 m. duomenimis, Prancūzija atsižvelgia tik į Pôle Emploi, siekiant išvengti dvigubo
skaičiavimo su vietos užimtumo tarnybomis – Missions Locales.
Šal nis: EMCO duomenų bazė.

50. Palyginus teigiamų išėjimų skaičių ir pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą registruotų NEET
skaičių, matyti, kad 2014 m. teigiamų išėjimų skaičius septyniose aplankytose valstybėse
narėse apėmė tik apie pusę visų registracijų (53 % 2014 m. ir 62 % 2015 m.). 2015 m.
teigiamų išėjimų lygis padidėjo visose susijusiose valstybėse narėse (išskyrus Airiją)
(žr. 10 diagramą). Padidėjimas Kroatijoje (nuo 41 % iki 67 %) ir Portugalijoje (nuo 42 % iki
62 %) buvo iš esmės susijęs naujų registruotų NEET sumažėjimu (žr. 42 dalies ketvirtą
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įtrauką). Teigiamų išėjimų padidėjimas (nuo 22 % iki 68 %) Italijoje iš tikrųjų atspindi
reikšmingą pasiūlymų skaičiaus padidėjimą ir trumpesnį ataskaitinį laikotarpį 2014 m.
(žr. 42 dalies antrą įtrauką). Pirmiau pateikti duomenys rodo, kad būtina dėti papildomas
pastangas, siekiant pateikti pasiūlymą visiems registruotiems NEET, kaip reikalaujama
Tarybos rekomendacijoje.
10 diagrama. Teigiami išėjimai, palyginti su visų registruotų NEET skaičiumi1

1

Ispanijos duomenis pateikė Ispanijos VUT, kadangi EMCO duomenys apima tik tuos NEET, kurie
yra įregistruoti SNGJ (Ispanijos Jaunimo garantijų iniciatyvos duomenų bazėje). Remiantis
2014 m. duomenimis, Prancūzija atsižvelgia tik į Pôle Emploi, siekiant išvengti dvigubo
skaičiavimo su vietos užimtumo tarnybomis – Missions Locales.
Šal nis: EMCO duomenų bazė.

2014 m. 70 % teigiamų išėjimų įvyko per keturis mėnesius
51. Tarybos rekomendacijoje nustatyta, kad valstybės narės turėtų teikti pasiūlymus NEET
per keturis mėnesius. EMCO gairėse dėl duomenų teikimo nurodyta, kad Jaunimo garantijų
iniciatyvos teikėjo pateikta NEET registravimo data yra atskaitos taškas apskaičiuojant keturis
mėnesius.
52. Nė viena iš aplankytų valstybių narių audito metu negalėjo pateikti informacijos apie
visus NEET, kurie turėjo galimybę gauti pasiūlymą per keturis mėnesius, pradėjus įgyvendinti
Jaunimo garantijų iniciatyvos programą. Vis dėlto, teigiamų išėjimų atveju 2014 m., 70 %
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apėmė keturių mėnesių terminą. Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje ir Portugalijoje padėtis,
palyginti su 2014 m., 2015 m. pablogėjo (žr. 11 diagramą), o bendras vidurkis sudarė 59 %.
Mes taip pat pažymime, kad Italijoje keturių mėnesių laikotarpis, per kurį NEET pateikiamas
pasiūlymas, prasideda tuomet, kaip NEET yra įvertinamas ir profiliuojamas, o ne jo
registravimo Jaunimo garantijų iniciatyvos programoje dieną. Tai reiškia, kad faktinis asmens
laukimo laikas yra dar ilgesnis. Būtinos papildomos pastangos, kad būtų padidinta NEET,
kurių atveju būtų pasiektas keturių mėnesių tikslas, dalis.
11 diagrama. Teigiami išėjimai iš Jaunimo garantijų iniciatyvos per keturis mėnesius nuo
(2014 ir 2015 m.)1

1

Ispanijos duomenis pateikė Ispanijos VUT, kadangi EMCO duomenys apima tik tuos NEET, kurie
yra įregistruoti SNGJ (Ispanijos Jaunimo garantijų iniciatyvos duomenų bazėje). Remiantis
2014 m. duomenimis, Prancūzija atsižvelgia tik į Pôle Emploi, siekiant išvengti dvigubo
skaičiavimo su vietos užimtumo tarnybomis – Missions Locales.
Šal nis: EMCO duomenų bazė.
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Tvari integracija tebėra uždavinys
53. Galutinis „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos tikslas – padėti jaunimui tvariai dalyvauti darbo
rinkoje. Todėl, remiantis EMCO stebėjimo sistema, reikalaujama, kad jaunimo padėtis,
praėjus 6, 12 ir 18 mėnesių, kai jie paliko programą, būtų toliau stebima17. Jų padėtis yra
laikomi teigiama, jei jie pradėjo dirbti, mokytis arba tobulintis, ir neigiama, jei jie grįžo į NEET
būklę.
54. Mes nagrinėjome šiuos duomenis, susijusius su jaunuoliais, kurie pasitraukė iš
programos 2014 arba 2015 m. (jie valstybėse narėse labai skiriasi).
Padėtis po šešių mėnesių pasitraukus iš Jaunimo garantijų iniciatyvos
55. Jaunuolių, kurie iš programos pasitraukė 2014 m. ir kurie vis dar dirba, mokosi ar
stažuojasi dalis, praėjus šešiems mėnesiams svyruoja nuo 56 % (Portugalijoje) iki 71 %
(Airijoje). Prancūzijos institucijos nepateikė atitinkamų duomenų EMCO 2016 m. rugsėjo
mėn. (žr. 5 lentelę).
5 lentelė. Asmenų, kurie į programą pateko 2014 m. ir 2015 m., padėtis po šešių mėnesių
pasitraukus iš Jaunimo garantijų iniciatyvos1

IE
ES
HR
IT
PT
SK
Iš viso

Teigiamas
71%
63%
61%
68%
56%
4%
54%

2014
Neigiamas
Nežinoma
21%
8%
15%
21%
17%
22%
0%
32%
11%
33%
16%
80%
13%
33%

Netaikoma
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2

Teigiamas
71%
37%
60%
65%
47%
4%
48%

2015
Neigiamas
Nežinoma
21%
8%
47%
0%
13%
17%
0%
27%
11%
25%
14%
80%
18%
26%

Netaikoma
0%
16%
10%
8%
17%
2%
9%

1

Ispanijos duomenys yra EMCO pateikti duomenys ir apima SNGJ registruotų asmenų padėtį.

2

Netaikoma: tuo metu, kai buvo renkami duomenys, dalyviai dar nėra pasiekę šešių mėnesių
laikotarpio, kai jie pasitraukė iš Jaunimo garantijų iniciatyvos
Šal nis: EMCO duomenų bazė.

17

Žr. EMCO metodinį vadovą, Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėjimo rodiklių sistema (JGI),
81 dalis.

2
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56. 2014 ir 2015 m. tendencija, kaip asmenys išlaiko teigiamą išėjimą po šešių mėnesių yra
gana stabili, išskyrus Ispaniją. Joje procentinė dalis sumažėjo nuo 63 % iki 37 %, o neigiami
arba nežinomi išėjimai padidėjo nuo 36 % iki 47 %. Šie rezultatai iš dalies atspindėjo tikslinės
NEET populiacijos pokytį, įtraukus 25–29 m. amžiaus grupę (žr. 42 dalies pirmą įtrauką).
57. Slovakijoje, tik apie 4 % asmenų, kurie pasitraukė iš Jaunimo garantijų iniciatyvos
programos 2014 ar 2015 m., atveju buvo pranešta, kad jie po šešių mėnesių vis dar dirba,
mokosi ar stažuojasi. Šiam rezultatui labai didelės įtakos turi didelis nežinomų situacijų
skaičius (80 %), todėl sunku įvertinti pasiektos tvarios integracijos į darbo rinką lygį. Iš tiesų
šiais atvejais nebuvo jokios informacijos apie jų būklę, o tai rodo, kad Slovakijos institucijos
patiria sunkumų stebėdamos esamą dalyvių padėtį.
Padėtis po 12 ir 18 mėnesių pasitraukus iš Jaunimo garantijų iniciatyvos
58. Valstybės narės, išskyrus Prancūziją ir Italiją, pranešė apie asmenų padėtį po 12 mėnesių
pasitraukus iš programos. 2014 m. jaunuolių padėtis praėjus 12 mėnesių po teigiamo išėjimo
buvo panaši į padėtį po šešių mėnesių. Ispanija yra išimtis, nes tik 45 % išlaikė šią būklę po 12
mėnesių, palyginti su 63 % po šešių mėnesių (žr. 5 ir 6 lenteles). Sėkmingos integracijos lygis
po 18 mėnesių po teigiamo išėjimo sumažėjo, palyginti su 12 mėnesių visose valstybėse
narėse, išskyrus Airiją.
6 lentelė. Teigiamos ir neigiamos padėtys praėjus 12 ir 18 mėnesių po išėjimo 20141, 2

IE
ES
HR
PT
SK
Iš viso

Teigiamas
65%
45%
64%
56%
3%
46%

2014 – po 12 mėnesių
Neigiamas
Nežinoma
28%
7%
34%
21%
17%
20%
13%
32%
18%
79%
22%
32%

Netaikoma
0%
0%
0%
0%
0%
0%

3

Teigiamas
67%
33%
62%
41%
2%
41%

2014 – po 18 mėnesių
Neigiamas
Nežinoma
25%
7%
29%
38%
14%
17%
12%
26%
19%
78%
20%
33%

Netaikoma
0%
0%
7%
21%
2%
6%

1

Ispanijos duomenys yra EMCO pateikti duomenys ir apima SNGJ registruotų asmenų padėtį.

2

Pirmiau pateikti skaičiai yra pagrįsti asmenų situacija konkrečiu momentu, tai reiškia, kad
individo neigiama padėtis po 12 mėnesių gali pasikeisti į teigiamą po 18 mėnesių.

3

Netaikoma: tuo metu, kai buvo renkami duomenys, dalyviai dar nėra pasiekę 12 ir 18 mėnesių
laikotarpio, kai jie pasitraukė iš Jaunimo garantijų iniciatyvos.
Šal nis: EMCO duomenų bazė.

3
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59. Jaunuolių, kurie pasitraukė iš programos 2015 m., atveju Audito Rūmai nevertino
situacijos praėjus 12 mėnesių po teigiamų išėjimų, kadangi tik keturios valstybės narės
pateikė duomenis. Be to, beveik du trečdaliai dalyvių, apie kuriuos buvo pranešta, vis dar
nebuvo sulaukę 12 mėnesių termino.
Veiksniai, turintys įtakos Jaunimo garantijų iniciatyvos rezultatams
60. Šiame skyriuje vertiname, ar valstybės narės tinkamai atsižvelgė į veiksnius, kurie gali
neigiamai paveikti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. Visų pirma vertinome, ar
valstybės narės:
-

parengė tinkamas strategijas, skirtas užtikrinti visų NEET registravimą;

-

įvertino bendras Jaunimo garantijų iniciatyvos sąnaudas ir turimo finansavimo lygį;

-

ėmėsi priemonių užtikrinti tvarią NEET integraciją;

-

sukūrė tinkamą stebėjimo ir atskaitomybės sistemą.

Nebuvo strategijų su aiškiais riboženkliais ir tikslais pasiekti visus NEET
61. Tarybos rekomendacijoje teigiama, kad Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – pasiekti
visus iki 25 metų amžiaus jaunuolius per keturis mėnesius nuo darbo netekimo arba
formaliojo mokymosi užbaigimo. Valstybės narės turėtų aktyviai siekti nustatyti ir registruoti
visus NEET ir juos skatinti juos prisijungti prie Jaunimo garantijų programos. Tarybos
rekomendacijoje taip pat pabrėžiama, kad yra svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų (pavyzdžiui, valstybinių ir privačių užimtumo tarnybų,
švietimo ir mokymo įstaigų, darbdavių, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių
nevyriausybinių organizacijų), kad būtų pasiektas visa NEET populiacija.
62. Todėl mes tikrinome, ar valstybės narės:
-

nustatė nuoseklią strategiją su konkrečiais ir išmatuojamais tikslais, kad būtų pasiekti visi
NEET; ir

-

įtraukė atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir su jais konsultavosi.
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Kai kurios valstybės narės skyrė dėmesį tik nedidelei NEET subpopuliacijai
63. Remdamiesi mūsų atlikta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planų (JGIĮP)
analize, nustatėme, kad dviejose iš septynių audituotų valstybių narių (Italijoje ir Airijoje)
nacionalinės institucijos nusprendė sutelkti dėmesį į siauresnę subpopuliaciją (žr. 2 langelį).
Todėl susidarė situacija, kuomet didelė NEET populiacijos dalis nebuvo tikslinė nuo pat
pradžių.
2 langelis. Tikslinė NEET populiacija Airijoje ir Italijoje: neįtraukta apie 30 % visos NEET populiacijos
Italija: JGIĮP buvo skirti 15–29 m. amžiaus jaunimui, kuris galėjo dirbti (1 723 000 2013 m.). Tačiau į
jaunuolius, kurie nepateikė deklaracijos apie savo greitą prieinamumą (DID – Dichiarazione di
immediata disponibilità) iki registracijos programoje (28 % visos NEET populiacijos tais pačiais metais)
nebuvo atsižvelgta apskaičiuojant tikslinį rodiklį.
Airija: JGIĮP skirti 18–24 m. amžiaus jaunimui, kuris ketvirtajame 2013 m. ketvirtyje nedirbo ir gavo
bedarbio pašalpas, bei patiems apie save pranešusiems bedarbiams (45 000 asmenų, 70 % visos NEET
populiacijos). Neįdarbinti studentai, neaktyvūs patys apie save pranešę studentai, slaugytojai
asmenys, ir asmenys, kurie buvo neaktyvūs dėl neįgalumo, nebuvo įtraukti į tikslinę grupę. Šią grupę
sudarė 18 900 asmenų (30 % visos NEET populiacijos).

Kad dalyvautų iniciatyvoje, NEET turi būti aktyvūs
64. Kitas požiūris, dėl kurio kai kuriose valstybėse narėse ribojama Jaunimo garantijų
iniciatyvos imtis yra reikalavimas, kad atitinkami asmenys būtų aktyvūs. Ispanijoje, kad
galėtų dalyvauti Jaunimo garantijų programoje, NEET turi registruotis savo iniciatyva Sistema
Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Šio aktyvumo taip pat reikalaujama pagal Nacionalinį
užimtumo įstatymą 18/2014. Todėl asmenys, kurie jau buvo užregistruoti kitose vietose,
pavyzdžiui, VUT, negalėjo automatiškai migruoti į Jaunimo garantijų iniciatyvą, bet turėjo
registruotis iš naujo.
65. Taip pat pažymime, kad Airija laikėsi kito požiūrio, kuris, nors ir brangus, pasirodė esąs
veiksmingas nustatant visą vyresnių nei 18 metų amžiaus NEET populiaciją (žr. 3 langelį).
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3 langelis. Pajamų rėmimo subsidija Airijoje
Airija visiems 18 metų ar vyresniems bedarbiams teikia paramą pajamoms, kuri sudaro ne mažiau
kaip 100 eurų per savaitę vienam asmeniui be vaikų. Dėl to institucijos mano, kad visi, išskyrus
nereikšmingą 18 metų ar vyresnių NEET skaičių, jaunuoliai yra registruoti Socialinės apsaugos
departamento.

66. Nustatėme, kad valstybių narių strategijose buvo nepakankamai tikslinės, į jas nebuvo
įtraukti kiekybiniai tikslai ir nebuvo aiškiai nustatytas tvarkaraštis, pasiekiantis visą NEET
populiaciją. Tačiau mes atkreipėme dėmesį į tai, kad kai kuriose aplankytose valstybėse
narėse buvo parengtos novatoriškos strategijos, skirtos pasiekti anksčiau nenustatytus NEET,
taikant sąmoningumo ugdymo kampanijas tradiciniais ir moderniais žiniasklaidos kanalais
(pavyzdžiui, per socialinius tinklus).
67. Komisija savo komunikate18 padarė išvadą, kad reikia didesnių pastangų remti labiausiai
nuo darbo rinkos nutolusius jaunuolius, t. y. NEET, kuriuos paprastai (netgi prieš krizę) buvo
sunkiausia pasiekti ir kuriems iki šiol patobulinimai davė mažiausiai naudos. Tai patvirtina
mūsų nustatytus faktus, susijusius su pažanga nustatant ir registruojant visus NEET.
Nėra aiškiai apibrėžtas atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas
68. Septynios aplankytos valstybės narės paminėjo būtinybę įtraukti atitinkamus
suinteresuotuosius subjektus ir su jais konsultuotis. Tačiau jos nepatikslino, kaip ši
partnerystė prisidėtų prie bendro tikslo pasiekti visus NEET. Vienintelė išimtis buvo
Portugalija, bet net ir joje liko neaišku, kaip partneriai galėjo prisidėti prie visų NEET
identifikavimo ir registravimo (žr. 4 langelį).

18

COM(2016) 646 final „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po
trejų metų“, p. 11.
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4 langelis. Portugalijos JGIĮP – nustatyti tikslai NEET populiacijos identifikavimui ir (arba)
registravimui
Portugalijos JGIĮP siekiama iki 2019 m. pasiekti visą NEET populiaciją. Atitinkami suinteresuotieji
subjektai yra atsakingi už 47 % NEET, kurie nėra registruoti valstybinėje užimtumo tarnyboje,
pasiekimą. Tačiau jame bendrais bruožais nustatyti tikslai, kuriuos turi pasiekti atitinkami
suinteresuotieji subjektai, išsamiau nepatikslinant kiekvieno partnerio tikslų. Jame taip pat
nenurodomas joks finansinis įnašas, kuris būtų teikiamas atitinkamiems suinteresuotiesiems
subjektams, arba informacija apie tai, kaip jie ketina pasiekti šį tikslą be papildomų išteklių.

69. Mes taip pat nustatėme, kad pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, su
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais visose aplankytose valstybėse narėse buvo
pasirašytos specialios sutartys. Pavyzdžiui, Ispanijos valstybinė užimtumo tarnyba pasirašė
sutartis su Instituto de la Juventud (INJUVE), Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Insercion (FAEDEI) ir Ispanijos Raudonojo Kryžiaus organizacija, siekdama
pasiekti pažeidžiamiausius NEET. 2015 m. Slovakija pasirašė tris sutartis su ESF remiamais
socialiniais partneriais, siekdama motyvuoti neaktyvius NEET užsiregistruoti įdarbinimo
tarnybose. Tačiau visais atvejais tikslūs organizacijos partnerės siekiami tikslai nebuvo
nustatyti.
70. Tai rodo, kad vis labiau įtraukiami atitinkami suinteresuotieji subjektai, kurie glaudžiai
dirba su neaktyvių NEET pogrupiu. Tačiau vis dar reikia aiškiau apibrėžti jų dalyvavimą ir kaip
jie gali prisidėti prie šio proceso pačiu efektyviausiu ir veiksmingiausiu būdu.
Bedarbių NEET skaičius sumažėjo, o neaktyvių NEET skaičius liko stabilus
71. Bendras tikslinės Jaunimo garantijų iniciatyvos NEET populiacijos septyniose
aplankytose valstybėse narėse nuo 2013 m. pirmojo ketvirčio iki 2016 m. kovo mėn.
pabaigos skaičius sumažėjo nuo 4,7 milijono iki 4,3 milijono asmenų (žr. 12 diagramą).
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12 diagrama. Bedarbių ir neaktyvių NEET skaičius (tūkstančiais) septyniose aplankytose
valstybėse narėse (2013 m. pirmasis ketvirtis–2016 m. kovo mėn. pabaiga)
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72. Šis sumažėjimas susijęs su tuo, kad sumažėjo NEET populiacijos bedarbių dalis (387 000 asmenų), o neaktyvių NEET skaičius iš esmės išliko nepakitęs (+ 13 000 asmenų)19.
Tai patvirtina faktą, kad būtinos papildomos pastangos, norint pasiekti neaktyvius NEET20.
Valstybės narės nevertina Jaunimo garantijų iniciatyvos bendrų išlaidų ir turimų lėšų
73. Prieš pradedant vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvą, visos valstybės narės jau teikė
pagalbą registruotiems jaunuoliams bedarbiams jų aktyvių darbo rinkos politikų kontekste, ir
visų pirma per savo VUT (arba panašias institucijas). Pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų
iniciatyvą valstybėms narėms iškilo du papildomi uždaviniai:
-

pirma, teikiama parama skirta visiems NEET, o ne tik tiems, kurie yra registruoti kaip
bedarbiai VUT; ir

19

Trečiajame ketvirtyje registruoti sezoniniai pikai susiję su akademinių metų pabaiga.

20

COM (2016) 646 final, p. 9.
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-

antra, visiems NEET teikiama parama skirta paskatinti darbo pasiūlymą per keturis
mėnesius nuo formaliojo mokymosi užbaigimo ar darbo netekimo.

74. Todėl mes tikrinome, ar valstybės narės įvertino papildomas išlaidas teikiant privalomą
pasiūlymą visiems NEET per keturis mėnesius, kaip reikalaujama Tarybos rekomendacijoje, ir
nustatė turimų lėšų lygį.
75. Nustatėme, kad:
-

Nė viena iš septynių aplankytų valstybių narių negalėjo pateikti numatytų papildomų
lėšų įvertinimo pagal jų konkrečią padėtį.

-

Iš esmės visų aplankytų valstybių narių JGIĮP buvo pateiktos kelios priemonės, siūlytinos
NEET remiantis 2014–2020 m. ESI finansavimu, t. y. pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą
(JUI) ir iš Europos socialinio fondo (ESF).

76. Remiantis neseniai atliktais nepriklausomų organizacijų tyrimais, pateikiami
orientaciniai skaičiai, kokios galėtų būti išlaidas pasiekiant visus NEET Europos Sąjungoje.
TDO skaičiavimais metų išlaidos sudarytų apie 45,4 milijardo eurų21, o Europos gyvenimo ir
darbo sąlygų gerinimo fondas prognozuoja, kad išlaidos sudarytų 50,4 milijardo eurų per
metus22.
77. Palyginimui, bendras ESF ir JUT turimas finansavimas 28 m. ES valstybėse narėse 2014–
2020 m. laikotarpiu iš viso sudarė 86,4 milijardo eurų (t. y. 12,3 milijardo eurų per metus). Be
to, įgyvendinant septynerių metų programą, 12,5 milijardo eurų ESF ir JUI lėšų (arba
1,8 milijardo eurų per metus) buvo numatyta skirti ESF investavimo prioritetui 8.ii (tvari
jaunimo integracija į darbo rinką), iš kurių 6,4 milijardo eurų pagal JUI iniciatyvą buvo
numatyta tiesiogiai skirti NEET.

21

TDO, Jaunimo garantijų iniciatyvos programa Europoje. Ypatumai, įgyvendinimas ir iššūkiai,
2015 m. rugpjūčio mėn.

22

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas, „Jaunimo socialinė įtrauktis“, 2015 m.
rugsėjo mėn.
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78. Todėl negalima apimti visos NEET populiacijos, kaip buvo tikimasi pagal Tarybos
rekomendaciją, panaudojant vien ES biudžeto lėšas. Reikia, kad valstybės narės tinkamai
įvertintų savo Jaunimo garantijų programų sąnaudas, ir teiktų pirmenybę susijusioms
priemonėms, atsižvelgiant į turimas lėšas.
Valstybių narių požiūris turi įtakos tvariai NEET integracijai
79. Galutinis Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – gerinti NEET įgūdžius ir galimybes
įsidarbinti ir jiems sudaryti sąlygas tvariai integruotis į darbo rinką. Pagal Tarybos
rekomendaciją priemonės, įgyvendintos atsižvelgiant į Jaunimo garantijų programą, kuria
siekiama didinti asmenų kompetenciją, turėtų padėti spręsti turimų įgūdžių pasiūlos ir
paklausos neatitikties klausimą, kad būtų galima geriau tenkinti darbo rinkos poreikius. Be
to, kuo labiau atitinkami asmenys yra atskirti nuo darbo rinkos, tuo daugiau pagalbos reikia
jų integracijai. Pasiūlymai turėtų būti pritaikyti prie asmenų profilio ir kvalifikacijos lygio. Jie
taip pat turėtų atitikti minimalius geros kokybės pasiūlymo reikalavimus.
80. Todėl mes tikrinome, ar aplankytos valstybės narės:
-

sistemingai sprendė įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties klausimą savo Jaunimo
garantijų iniciatyvos kontekste;

-

įvertino NEET profilius ir užtikrino vienodą požiūrį tarp įvairių tiekėjų; ir

-

pasinaudojo kokybiško darbo pasiūlymo apibrėžtimi.

Jaunimo garantijų iniciatyvos kontekste nenustatyta ir nenagrinėjama įgūdžių paklausos ir
pasiūlos neatitiktis
81. NEET grupė yra labai nevienalytė23. Tačiau nė viena iš aplankytų valstybių narių neatliko
išsamios NEET populiacijos analizės, įskaitant įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties
analizę. Pavyzdžiui, Portugalijoje ir Ispanijoje JGIĮP buvo pagrįstas tik statistiniais duomenimis

23

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas, „NEET įvairovės tyrimas“ 2016 m. liepos
mėn.
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apie NEET, kuriuos pateikė nacionalinės statistikos tarnybos, pavyzdžiui, susijusius su
pasiskirstymu pagal amžių, kvalifikacija ir lytimi.
82. Iš audituotų valstybių narių tik Airija plėtojo sisteminį požiūrį, skirtą spręsti įgūdžių
paklausos ir pasiūlos neatitikties klausimą ir suderinti NEET mokymo portfelį, siekiant
patenkinti vietos poreikius. Šis darbas atliekamas kasmet pasirenkant tam tikrą rajoną ir
derinant surašymą ir darbo jėgos apklausą kartu su vietos darbdavių atstovais ir vietos
mokymo paslaugų teikėjais. Tačiau ši sistema jau buvo įdiegta prieš pradedant įgyvendinti
Jaunimo garantijų iniciatyvą.
83. Visos kitos aplankytos valstybės narės nagrinėjo įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties
klausimą specialiuose tyrimuose ir (arba) analizėse, kurias atliko įvairios institucijos. Tačiau į
šiuos tyrimus nebuvo arba buvo tik iš dalies atsižvelgta nustatant pasiūlymų tipus ir jų
skaičių, kurie būtų įtraukti į JGIĮP.
Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos profiliavimo sistemos pakeistos trijose aplankytose
valstybėse narėse
84. Pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą reikėjo keisti NEET profiliavimo
sistemą Italijoje, Ispanijoje ir Airijoje. Tačiau Kroatija, Slovakija, Prancūzija ir Portugalija
išlaikė savo ankstesnes sistemas.
85. Kroatijoje ir Slovakijoje (kuriose yra tik vienas Jaunimo garantijų iniciatyvos teikėjas –
VUT) profiliavimo sistema yra grindžiama atsakingo specialisto atliktu kokybiniu vertinimu.
Prancūzijoje vertinimą taip pat atlieka atsakingas specialistas, tačiau yra įvairių paslaugų
teikėjų, kurie vertina NEET ir nesilaiko vieno požiūrio.
86. Portugalija, Airija ir Italija taiko sistemą, kuri visų pirma grindžiama automatizuota balų
sistema, ir, antra, kiekybiniu profiliavimu, susijusiu su atsakingo specialisto vertinimu. Airijoje
ir Portugalijoje vienintelis Jaunimo garantijų iniciatyvos teikėjas, atsakingas už NEET, yra VUT,
tačiau Italijoje tai daro daug teikėjų (žr. 5 langelį).
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5 langelis. Nauja NEET profiliavimo sistema įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą
Jaunimo garantijų programos atveju Italija nustatė standartinę NEET profiliavimo procedūrą visiems
JG teikėjams. Tai reiškia, kad skaičiuojamas kiekvieno atitinkamo jaunuolio pažeidžiamumo
koeficientas (mažas, vidutinis, didelis arba labai didelis). Šis skaičiavimas pagrįstas jų asmeninėmis
charakteristikomis (pavyzdžiui, amžius, lytis, išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.), taip pat gyvenamąja
vieta (vietos gamybos sistemos profilis, regioninis ar provincijos nedarbo lygis ir t. t.) Šis vertinimas
yra standartinis pagrindas, padedantis darbo konsultantams nustatyti tinkamiausią paslaugą ir (arba)
pasiūlymą kiekvienam asmeniui. Didelė veiksmų laisvė paliekama darbo konsultantams nustatant
kryptį, kurios NEET laikysis įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą. Šiuo metu rengiamos gairės
padėti užimtumo centrų darbuotojams atlikti kokybinį profiliavimą, po kurio vėliau pasirašoma
individuali paslaugų sutartis. Privalomas šios sistemos naudojimas padeda nuosekliai atsižvelgti į
visus NEET.

87. Ispanija pereina nuo nesuderinto kelių regionų profiliavimo vertinimo, kurį atlieka
atsakingas specialistas, prie bendros sistemos, skirtos vertinti ir profiliuoti NEET visoje šalyje.
Ji bus grindžiama standartizuotu įsidarbinimo galimybių klausimynu, kurį parengė VUT ir
autonominiai regionai.
88. Automatizuoto sistema nebūtinai yra geriau negu visiškai individualizuota ar mišri
sistema. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pirmoji labiau užtikrina vienodą ir nuoseklų
požiūrį į visus NEET, o antroji – labiau priklauso nuo atsakingų specialistų gebėjimų ir
patirties.
Kelios valstybės narės nustatė kokybišką pasiūlymą
89. Kokybiško pasiūlymo sąvoka valstybėse narėse24 skiriasi, tačiau tam tikrų bendrų
kriterijų yra. Airijoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje kokybiškas pasiūlymas apibrėžiamas gana
plačiai nacionaliniuose JGIĮP ir yra tiesiogiai susijęs su tvaria integracija į darbo rinką. Kita

24

Tarybos išvados dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo
projekte (15015/16, 2016 m. gruodžio 1 d.) raginama diskusijai dėl kokybės kriterijų standartų
pagal rodiklių sistemą.
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vertus, Ispanijos JGIĮP apibrėžiamos pagrindinės kokybiškumo charakteristikos kiekvienos
rūšies pasiūlymui.
90. Be to, dviejose šioje ataskaitoje nagrinėjamose valstybėse narėse (Italijoje ir Slovakijoje),
Jaunimo garantijų iniciatyva taip pat prisidėta plėtojant išsamią kokybiško pasiūlymo
apibrėžtį, kuri Slovakijos atveju yra teisiškai privaloma (žr. 6 langelį). Kroatija dar nepriėmė
kokybiško pasiūlymo apibrėžties, tačiau šiuo metu ją svarsto naujai suformuota Taryba
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano vykdymui.
6 langelis. Kokybiško pasiūlymo apibrėžtis Slovakijoje
Kokybiško darbo pasiūlymo apibrėžtis pateikta Užimtumo tarnybų akte. Bet kokiame darbo
pasiūlyme, kuris subsidijuojamas iš valstybės biudžeto arba pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir
(arba) ESF, privalo būti nurodyta trumpiausia darbo laiko trukmė, darbo sutarties (savarankiškos
veiklos) trukmė ir jis turi atitikti darbo tvarumo reikalavimus po paramos teikimo nutraukimo. Be to,
jis taip pat apima mėnesinės subsidijos sumą ir bendrą jos trukmę. Pasiūlyme taip pat turi būti
atsižvelgiama į gavėjo sveikatos būklę, jo kvalifikaciją, profesines žinias ir ankstesnę patirtį. 2015 m.
spalio mėn. Akte (Nr. 61/2015, rink.) dėl profesinio rengimo ir mokymo buvo išsamiai išdėstyta, kas
yra kokybiškas gamybinės praktikos pasiūlymas pagal dualinio mokymo sistemą.

91. Teisinė kokybiško pasiūlymo apibrėžtis pati savaime neužtikrina, kada dalyvavus
Jaunimo garantijų iniciatyvoje bus pasiekta teigiama išdava. Kad ir kokia būtų pasiūlymų
kokybė, tvarią NEET integraciją į darbo rinką sąlygoja ekonomikos augimas.
Prastos kokybės duomenys trukdė vertinti Jaunimo garantijų iniciatyvos rezultatus
92. Tarybos rekomendacijoje pabrėžiama būtinybė stebėti ir vertinti visas priemones,
įgyvendinamas pagal Jaunimo garantijų programas. Reikia geros kokybės duomenų, kad būtų
galima sukurti daugiau įrodymais pagrįstų politinių ir intervencijos priemonių, atsižvelgiant į
tai, kas, kur ir kodėl veikia, taip užtikrinant veiksmingą išteklių panaudojimą ir teigiamą
investicijų grąžą.
93. Todėl mes tikrinome, ar valstybės narės įdiegė sistemas, kurios leistų tinkamai stebėti ir
vertinti, kaip įgyvendinamos jų Jaunimo garantijų programos.
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94. Būtina pažangos dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos vertinimo sąlyga yra pradinė padėtis
prieš jos įgyvendinimą (pavyzdžiui, VUT pagalbą gaunančių NEET skaičius prieš jos
įgyvendinimo pradžią). Šioje srityje visos aplankytos valstybės narės turėjo tik ribotą
informaciją apie tai, kokio tipo pagalbą gavo NEET, pateiktų pasiūlymų (paslaugų) skaičių ir
susijusias sąnaudas.
95. Mes taip pat nustatėme kelis neatitikimus ir patikimumo problemų duomenyse, kuriuos
valstybės narės pateikė EMCO. Palyginamumui įtakos turi tai, kad jos skirtingais būdais
EMCO pateikia duomenis, susijusius su, pavyzdžiui, tiksline amžiaus grupe, naujų dalyvių
skaičiumi pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, informacija apie išėjimus ir
stebėjimo duomenis (taip pat žr. priedą).
96. Problemos, įskaitant duomenų išsamumą, nustatytos valstybėse narėse, kuriose buvo
daug Jaunimo garantijų iniciatyvos teikėjų, bet nebuvo vienos bendros suderintos ataskaitų
teikimo sistemos.
97. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie Prancūziją, kurioje nacionalinės institucijos negali
pranešti apie NEET padėtį po to, kai jie pasitraukė iš programos (žr. 55 dalį). Be to,
Prancūzijos stebėjimo sistema neapima visų galimų jaunimo garantijų iniciatyvos teikėjų.
Pavyzdžiui, nėra įtraukti pasiūlymai, kuriuos pateikė Švietimo ministerija per Réseaux
Formation Qualification Emploi mokyklos nebaigusiems asmenims. Panaši padėtis susiklostė
Portugalijoje, kurioje nebuvo pranešta apie Švietimo ministerijos pateiktus pasiūlymus NEET.
98. Tačiau Italija įdiegė išsamią kompiuterinę Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėjimo
sistemą (žr. 7 langelį).
7 langelis. Integruotos duomenų bazės naudojimas stebėti Jaunimo garantijų iniciatyvą (Italija)
2014 m. Italija įdiegė kompiuterinę sistemą valdyti Jaunimo garantijų programą. Ji skirta registruoti ir
vėliau patikrinti programos dalyvių NEET statusą vienoje duomenų bazėje. Į sistemą įvestuose
duomenyse buvo informacija apie dalyvių užimtumo statusą ir provincijos departamentų ir
įdarbinimo agentūrų pateikta informacija. Ši sistema taip pat yra susieta su Švietimo ministerijos
duomenų baze, kad būtų galima patikrinti atitinkamų asmenų švietimo padėtį. Savaitinės ataskaitos
dėl registruotų NEET skaičiaus ir pateiktų pasiūlymų skelbiamos specialioje Jaunimo garantijų
iniciatyvos interneto svetainėje, stebėjimo skiltyje.
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Jaunimo užimtumo iniciatyvos indėlio vertinimas
99. Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI) buvo priimta, siekiant paremti Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimą bei sustiprinti ir sparčiau vykdyti priemones, skirtas atskiriems
NEET.
100. Kadangi JUI finansavimas papildo finansavimą pagal ESF ir sudaro didelę dalį finansinių
išteklių, skirtų įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, mes vertinome, kaip ji prisideda prie
šios ataskaitos ankstesniuose skirsniuose nagrinėtų aspektų, susijusių su bendru Jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimu.
101. Todėl mes nagrinėjome:
-

ar buvo atliktos tinkamos į veiksmų programas įtrauktų JUI intervencijų analizės ir
vertinimai;

-

ar buvo nustatyti prasmingi tikslai ir stebėjimo mechanizmai įvertinti rezultatus; ir

-

kokių rezultatų iki šiol buvo pasiekta ir ar jie atitiko nustatytus tikslus.

Nepakankamas NEET populiacijos vertinimas turėjo įtakos JUI VP koncepcijai
102. Atsižvelgiant į NEET populiacijos heterogeniškumą, Tarybos rekomendacijoje
pabrėžiama, kad reikia išsamaus įvertinimo, skirto tinkamai nustatyti JUI tikslinę populiaciją.
103. Mes nustatėme, kad JUI tikslinės populiacijos nustatymo vertinimai, kuriuos atliko
aplankytos valstybės narės buvo paviršutiniški ir bendro pobūdžio. Visos penkios valstybės
narės JUI tikslinę populiaciją paskirstė į du pogrupius: neaktyvius NEET ir bedarbius NEET.
Atskiros tikslinės grupės nebuvo nustatytos tokioms kategorijoms, kaip antai, mokyklos
nebaigusių asmenų, ekonomiškai ir socialiai pažeidžiamų žmonių, ilgą laiką nedirbančių
asmenų, arba asmenų, kurie labiausiai atskirti nuo darbo rinkos.
104. Pavyzdžiui, Prancūzijos nacionalinėje JUI VP teigiama, kad pusė 15–24 m. amžiaus NEET
yra aukštos kvalifikacijos ir jų laikinai nėra darbo rinkoje. Tačiau joje nenurodyta, ar JUI
ištekliai bus skirti likusiai populiacijos daliai, kuriai tikriausiai reikia pagalbos.
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105. Nė vienas iš penkių aplankytų valstybių narių neatliko bendro NEET populiacijos
charakteristikų vertinimo, kadangi jie naudojo tik statistinius duomenis, pavyzdžiui, apie
amžių ir regioninį pasiskirstymą bei išlavinimo lygį, kad pagrįstų į VP įtrauktas galimybes.
Taigi nacionalinės institucijos neatliko tinkamo pradinės situacijos ir tikslo neatitikties
vertinimo.
106. Be to, nebuvo atilikti tyrimai, siekiant NEET buvimo vietą ar jų socialinę, šeiminę ar
ekonominę padėtį. Taip pat nebuvo atlikti tyrimai, skirti nustatyti, kokiomis priemonėmis
būtų galima kuo labiau padidinti įvairių NEET pogrupių tvarią integraciją į darbo rinką. Be to,
rinkos vertinimai nebuvo naudojami nustatyti, kiek asmenų galėtų dalyvauti JUI
subsidijuojamose priemonėse, kaip antai, darbo pasiūlymai, mokymas, stažuotės ar
gamybinė praktika. Nebuvo atlikti situacijos neatitikties ar įgūdžių paklausos ir pasiūlos
neatitikties vertinimai, skirti pagrįsti intervencijos prioritetines sritis.
107. Penkiose aplankytose valstybėse narėse bendras JUI finansavimu pasinaudojusių NEET
skaičius buvo nustatytas remiantis suma, kuri turi būti skirta tam tikro tipo pasiūlymui, ir jo
vieneto kaina. Asignavimas, skiriamas kiekvieno konkretaus tipo pasiūlymui nebuvo pagrįstas
vertinimu.
108. Pavyzdžiui, Ispanija patvirtino priemones, kurios turi būti finansuojamos JUI, tačiau
kiekvienas regionas galėjo nuspręsti dėl tikslių kiekvienos priemonės, bendrai finansuojamos
JUI, ypatybių ir sąnaudų.
109. Kadangi trūko išsamių žinių apie NEET populiaciją, VP koncepcija buvo gana neaiški, jose
nebuvo apibrėžtos tikslinės grupės, kurioms labiausiai reikėjo pagalbos, arba tai, kodėl
siūlomos priemonės būtų tinkamiausios siekiant ištaisyti esamus neatitikimus.
110. Mes nustatėme, kad pagrindinis skatinamasis veiksnys skiriant lėšas buvo paslaugų
teikėjų galėjimas teikti pasiūlymus NEET. Kroatijos ESF VP aiškiai nurodyta, kad JUI lėšos yra
numatytos neaktyviems ir bedarbiams NEET, kurie gali būti greitai įtraukti į priemones, o ilgą
laiką bedarbiais esantys NEET paliekami finansuoti iš ESF nuo 2019 m.
111. Su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma jaunimo organizacijomis,
profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, iš tiesų buvo konsultuojamasi rengiant
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veiksmų programas. Tačiau, kai mes surengėme interviu su šiomis organizacijomis, kai kurios
jų skundėsi dėl procedūros skaidrumo ir manė, kad konsultacijos buvo nepakankamos.
Pavyzdžiui, Portugalijoje, profesinių sąjungų ir jaunimo organizacijų atstovai teigė, kad jų
dalyvavimo buvo prašoma tik vėlesniame VP rengimo etape.
Rizika, kad JUI (ESF) pakeis nacionalinį finansavimą
112. JUI lėšos skiriamos iš ES biudžeto, siekiant papildyti jau turimas ESF lėšas 2014–2020 m.
veiksmų programoms, kad būtų teikiama papildoma parama padėti atskiriems NEET, visų
pirma tiems, kuriems jos reikia labiausiai. Tačiau JUI (ESF) naudojamos ES lėšos nepakeičia
viešųjų ar lygiaverčių valstybių narių išlaidų25.
113. Aplankytos valstybės narės negalėjo patvirtinti, ar JUI (ESF) lėšos generuotų grynąjį
NEET skirtų viešųjų lėšų išlaidų padidėjimą. Todėl atsiranda rizika, kad JUI (ESF) ištekliai
nepadidins grynojo esamo NEET skirto finansavimo lygio ir kad jie bent iš dalies pakeis
išlaidas, anksčiau finansuotas iš nacionalinių biudžetų. Ši rizika yra dar didesnė, nes išlaidos
buvo tinkamos finansuoti nuo 2013 m. rugsėjo mėn., nors Komisija pirmąją JUI (ESF) VP
(kryptį) patvirtino tik 2014 m. birželio–liepos mėn. (Prancūzijoje ir Italijoje), o likusios
keturios įvertintos VP buvo patvirtintos 2014 m. pabaigoje.
114. Be to, mūsų atliktas JUI (ESF) VP (krypčių) vertinimas taip pat parodė, kad dauguma
priemonių, kurioms turėjo būti skirtas JUI finansavimas, jau buvo prieš pradedant įgyvendinti
Jaunimo garantijų iniciatyvą. Portugalijoje taip buvo 81 % JUI lėšų atveju. Nors tai savaime
nebūtinai yra neigiama, tai rodo, kad iškyla rizika, kad JUI (ESF) parama pakeis nacionalinį
finansavimą.
115. Taip pat nėra aišku, ar tikslinės vertės JUI (ESF) VP išdavų veiksmingumo rodikliams
atitinka paramą gaunančių ar negaunančių NEET skaičiaus grynąjį padidėjimą. Pavyzdžiui,
pagal ESF VP JUI kryptį siekiama remti 1 057 527 NEET. Tačiau nacionalinės institucijos
nepatvirtino, kad šis skaičius atitiko pasiūlymų, kurie jiems būti pateikti, skaičiaus grynąjį
padidėjimą (palyginti su skaičiumi prieš JUI įsigaliojimą).
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Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 95 straipsnio 2 dalis.
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116. Dar sunkiau įvertinti JUI lėšų pridėtinę vertę teikiant paramą NEET, kai VP tik iš dalies
pagrindžia turimų lėšų skyrimą. Taip yra Kroatijoje, kurioje tik 69 % turimų lėšų ESF VP JUI
krypčiai, skiriama specialioms priemonėms, o likęs 31 % dar nėra susietas su jokiomis
priemonėmis.
Duomenų kokybė ir Komisijos gairės dėl duomenų rinkimo veikia JUI rezultatų vertinimą
117. Siekiant išmatuoti pasiekimus, susijusius su JUI (ESF) finansavimu, reglamente nustatyta
12 privalomų rezultatų rodiklių26. Visiems šiems rodikliams turi būti nustatytas bazinis
scenarijus ir tikslai, o vėliau stebimi ir pranešami įgyvendinimo duomenys.
118. Mes įvertinome bazinių scenarijų ir valstybių narių nustatytų rezultatų tinkamumą ir tai,
kaip jos kaupia ir praneša stebėjimo duomenis.
Duomenų kokybė trukdo įvertinti bazinius scenarijus ir tikslus
119. Vykstant deryboms dėl veiksmų programų, Komisija privalo patikrinti bazinių scenarijų,
naudojamų užtikrinti tikslų tvarumą, patikimumą. Tai yra ex ante sąlygų patikrinimo dalis ir
jei pradinė padėtis negali būti pagrįsta įrodymais ar trūko istorinių duomenų, atitinkama
valstybė narė turėjo parengti veiksmų planą.
120. Komisija teikia gaires valstybėms narėms, kaip nustatyti pradinę padėtį. Tačiau visose
vertintose valstybėse narėse mes nustatėme, kad pradinė padėtis rezultatų rodiklių atveju iš
esmės buvo pagrįsta istoriniais duomenimis apie sėkmingumo lygį baigiant panašias
priemones, dalyvių tolesne integracija į darbo rinką ir statistine informacija, pavyzdžiui,
pasiskirstymu tarp neaktyvių ir bedarbių dalyvių.
121. Mes paprašėme nacionalinių institucijų pateikti įrodymų, pagrindžiančių atitinkamus
duomenis. Visos valstybės narės pateikė bendro pobūdžio paaiškinimus apie duomenų
kaupimo procesą, bet nė viena iš jų negalėjo pateikti visos prašomos informacijos.

26
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122. Pavyzdžiui, Italijoje ir Ispanijoje duomenų kaupimas buvo pagrįstas principu „iš apačios į
viršų“. Iš tiesų, abiejų valstybių narių atveju buvo pateikti įrodymai, kad duomenys apie NEET
sėkmingumo lygį įgyvendinant priemones ir jų tolesnį integracijos į darbo rinką lygį buvo
renkami regiono lygmeniu. Tačiau Audito Rūmų vertinimui nebuvo pateikti atitinkami
skirtingų regionų naudojami duomenys, skirti pradinės padėties nustatymui.
123. Portugalijoje atitinkami duomenys buvo pateikti, tačiau mes nustatėme klaidų
skaičiuojant rodiklius. Be to, duomenys, naudojami įvertinti pradinės padėties rodiklius buvo
nepakankamai išsamūs (žr. 8 langelį).
8 langelis. Nustatyti trūkumai nustatant bazines vertes Portugalijoje
Skaičiavimo klaidos: Apskaičiuojant bazinę vertę CR01 rodiklio atveju („nedirbantys dalyviai, kurie
baigė dalyvavimą JUI remiamoje intervencijoje“) naudojamas vardiklis neatitiko duomenų,
naudojamų apskaičiuoti skaitiklį, kadangi vardiklis apėmė daugiau priemonių nei apskaičiuojant
skaitiklį. Jei jie abu būtų buvę suderinti, bazinis lygis būtų padidėjęs nuo 50,5 % iki 79 %. Panašios
problemos buvo nustatyti rodiklių CR04 ir CR07, kurie yra susiję su CR01 rodikliu, tačiau taikomi
ilgalaikiams bedarbiams ir neaktyviems NEET, atveju.
Nepakankamas reprezentatyvumas: Iš INSERJOVEM programos gauti rezultatai buvo naudojami kaip
pakaitinės vertės įvertinti rodiklius CR02 („bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo darbo,
tolesnio mokymosi, gamybinės praktikos ar stažuotės pasiūlymą“) ir KR03 („bedarbiai dalyviai, kurie
baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, stažuotis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“). Tačiau INSERJOVEM nėra pakankamai plati, kad atspindėtų priemones švietimo
ar verslumo srityse. Panašios problemos buvo nustatytos rodiklių CR05, CR06, CR08 ir CR09, kurie yra
susiję su CR02 ir CR03 rodikliais, tačiau taikomi ilgalaikiams bedarbiams ir neaktyviems NEET, atveju.

124. Vienas svarbus elementas nustatant pradines ir tikslines vertes veiksmingumo
rodikliams yra numatyto dalyvių sėkmingumo lygio nustatymas. Kroatijoje ir Portugalijoje
buvo naudojami skirtingi sėkmingumo lygiai, atsižvelgiant į dalyvių patekimo statusą, o
neaktyvių NEET numatytas sėkmingumo lygis buvo žemesnis. Tačiau nebuvo pateikta jokių
įrodymų, pagrindžiančių skirtingų lygių naudojimą. Ispanijoje ir Italijoje naudojami numatyti
sėkmingumo lygiai buvo tokie patys, neatsižvelgiant į tai, ar dalyviai buvo neaktyvūs ar
bedarbiai, kadangi nebuvo statistinės koreliacijos tarp jų patekimo statuso ir jų sėkmingumo
lygių.
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125. Dėl tikslų, kurie turi būti pasiekti referenciniais metais, buvo nustatyta, kad ne visos
valstybės narės tikėjosi pasiekti pažangos, palyginti su pradine padėtimi. Pavyzdžiui,
Prancūzijos nacionalinėse JUI (ESF) VP tikslai, kurie turi būti pasiekti, buvo labai panašūs į
tuos, kurių buvo siekiama anksčiau. Tais atvejais, kai numatyti aukštesni sėkmingumo lygiai
buvo nustatyti kaip tikslai, jie nebuvo pagrįsti arba tik labai bendrai.
126. Bazinių scenarijų visose valstybėse narėse nustatytų tikslų patikimumas negalėjo būti
įvertintas dėl to, kad arba mes negalėjome gauti atitinkamų pagrindžiančių duomenų, arba,
jei jie buvo pateikti, jie nebuvo pakankamos kokybės.
Problemos dėl Komisijos gairių dėl duomenų rinkimo
127. Siekiant paremti valstybes nares ir užtikrinti ataskaitų dėl rezultatų rodiklių nuoseklumą,
Komisija paskelbė gaires, pagal kurias nustatomi būtiniausi reikalavimai kiekvienai stebėjimo
sistemai, kad būtų galima atlikti reglamentais nustatytas užduotis27.
128. Remiantis Komisijos gairėmis, JUI (ESF) rezultatų rodikliai turėtų parodyti, ar dalyviai
baigia JUI intervenciją, ar jie vėliau gauna darbo pasiūlymą ar faktiškai pakeičia savo situaciją,
nepaisant to, ar jie baigia intervenciją ar ne, ir ar gautas pasiūlymas yra susijęs su jų
dalyvavimu JUI (ESF) remiamoje priemonėje ar ne. Todėl asmuo, kuris nebaigia JUI (ESF)
bendrai finansuojamos intervencijos ar operacijos, gali būti laikomas teigiamu rezultatu,
atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir jų priėmimą, o tai reiškia, kad JUI (ESF) rodikliais daugiau
nebevertinama JUI veiksmo pridėtinė vertė. Dėl tokio požiūrio atsiranda rezultatų
pervertinimo rizika (žr. 9 langelį).

27

D priedas, Praktinės gairės dėl duomenų rinkimo ir tvirtinimo, 2016 m. gegužės mėn.
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9 langelis. Per didele verte įvertinti JUI rezultatai
Pavyzdžiui, imkime NEET, kuris buvo pasirinktas dalyvauti vienerių metų mokymų programoje,
skirtoje suteikti kvalifikaciją, siekiant jam padėti patekti į darbo rinką, atvejį ir įsivaizduokime, kad po
šešių mėnesių, baigęs mokymus ir gavęs sertifikatą, šis asmuo palieka priemonę ir, pavyzdžiui, priima
dvejų metų darbo pasiūlymą visai kitoje srityje. Komisijos gairėse teigiama, kad šis asmuo turėtų būti
laikomas neužbaigusiu JUI intervencijos, tačiau gavusiu pasiūlymą baigus dalyvavimą intervencijoje ir
priėmusiu pasiūlymą per keturias savaites užbaigus JUI priemonę. Tuomet pagal rodiklį darbo
pasiūlymas būtų priskirtinas JUI intervencijai, nors iš tikrųjų taip nėra.

129. Remiantis tokiu aiškinimu, sunku įvertinti, ar JUI intervencijomis prisidėta prie NEET
tvarios integracijos į darbo rinką.
130. Be to, Komisijos gairėse aiškiai nurodyta, kad rezultatų rodikliai turėtų atsižvelgti į visus
pasiūlymus, nepaisant jų kokybės, kad būtų galima aiškiai nustatyti asmens padėtį po keturių
savaičių ir tuomet po šešių mėnesių nuo jo dalyvavimo bendrai finansuojamoje priemonėje.
Tačiau nėra labai tiksliai nurodyta, kada pasiūlymas įskaičiuojamas į rezultatų rodiklius,
kadangi „dalyvavimo baigimo“ sąlygos interpretacija yra gana lanksti. JUI paramos teikimo
metu gauti pasiūlymai yra laikomi rezultatu, kadangi jie nėra susiję su JUI subsidijuojamu
pasiūlymu ir yra susiję su paties dalyvio iniciatyva.
131. Komisijos gairėse taip pat teigiama, kad į rezultatų rodiklius reikėtų įtraukti tuos, kurie
gavo kvalifikaciją dėl intervencijos28. Pavyzdžiui, jei JUI intervencija skirta teikti sertifikuotą
mokymą, po kurio gaunama galutinė kvalifikacija, šis asmuo yra laikomas naudingai užbaigęs
priemonę dėl kvalifikacijos. Tačiau šis pasiekimas ir vėl automatiškai laikomas rezultatu
pateiktuose rodikliuose apie situaciją po keturių savaičių ir šešių mėnesių. Ši padėtis buvo
nustatyta vizito Ispanijoje metu.
132. Kitas klausimas, kuris kyla dėl Komisijos gairių, yra susijęs su dalyviais, kurie gauna
pasiūlymą JUI operacijos kontekste, tačiau jo nepriima. Gairėse nurodyta, kad šis pasiūlymas
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turėtų būti laikomas teigiamu rezultatu net ir tuo atveju, jei yra atmetamas ar nėra tinkamas
pagal asmens profilį.
133. Panašiai yra tuomet, kai JUI dalyvis gauna kitą pasiūlymą (taip pat subsidijuojamą JUI)
toje pačioje arba kitoje srityje. Jei asmuo priima antrąjį pasiūlymą, jis laikomas nebaigusiu
ankstesnio veiksmo ir tuo pačiu metu jis taip pat laikomas gavusiu pasiūlymą dėl JUI. Iš
tikrųjų, šis asmuo yra įvertintas du kartus ir JUI ištekliai neveiksmingai „konkuruoja“ dėl to
paties asmens.
134. Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, darome išvadą, kad Komisijos interpretacija savo
rekomendacijose sukuria situaciją, kai rezultatų rodiklių ataskaitoms naudojami duomenys
tinkamai neatspindi JUI bendrai finansuojamų priemonių poveikio ir pastebima tendencija
padidinti rezultatus.
Valstybės narės tik iš dalies panaudojo papildomą išankstinį finansavimą JUI (ESF) VP
135. 2015 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė padidinti specialiems JUI (ESF) asignavimams
skirto pradinio išankstinio finansavimo lygį iki 30 % (vietoj įprasto 1 %), siekiant greitai
reaguoti į jaunimo nedarbo problemą29. Tame pačiame reglamente taip pat reikalaujama,
kad 50 % papildomos išankstinio finansavimo sumos arba 14,5 % visų JUI skirtas lėšų
valstybėms narėms turi būti pagrįstos tarpinio mokėjimo prašymų pateikimu ne vėliau kaip
2016 m. gegužės 23 d. Valstybės narės, kurios neatitinka šios sąlygos, privalo grąžinti visą
papildomą pradinio išankstinio finansavimo sumą.
136. Be Portugalijos, kuri galėjo pagrįsti visą papildomą išankstinį finansavimą, gautą iki
2016 m. gegužės 23 d., likusios aplankytos valstybės narės galėjo pateikti tik mokėjimo
prašymus, kurie atitinka nedidelę gauto papildomo išankstinio finansavimo dalį, kuri svyruoja
nuo 58 % patvirtintų Prancūzijos iki 32 % Ispanijos atveju (žr. 13 diagramą).

29

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/779, kuriuo dėl
papildomos pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą
remiamoms veiksmų programoms, sumos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013
(OL L 126, 2015 5 21, p. 1).
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137. 2016 m., atsižvelgiant į tai, kad patvirtinta suma yra mažesnė negu 50 %, Komisija
paprašė Ispanijos grąžinti 273,6 milijono eurų. Tačiau tai nereiškia, kad valstybė narė patyrė
ES finansavimo nuostolių, kadangi bendras skirtas ES įnašas nepasikeitė.
13 diagrama. Patvirtinta JUI papildomo išankstinio finansavimo procentinė dalis 2016 m.
gegužės 23 d.

Šal nis: SFC2014.

138. Tai, kad valstybės narės galėjo tik iš dalies panaudoti padidėjusį išankstinio finansavimo
lygį rodo, kad siūlydama padidinti papildomą išankstinį finansavimą, Komisija nepakankamai
įvertino laiką, kurio prireikė įdiegti atitinkamas struktūras, skirtas panaudoti šias lėšas ir
pateikti išlaidų deklaracijas.
Pateikti rezultatai neatitiko lūkesčių dėl JUI (ESF) remiamų priemonių
139. JUI rezultatai turi būti aiškiai parodomi ir apie juos turi būti pranešama, jiems
numatoma speciali stebėjimo ir priežiūros tvarka30 papildomai prie standartinės metinės
įgyvendinimo ataskaitos, kuri Komisijai turi būti pateikta kiekvienos ESF VP atveju31.
140. Penkiose aplankytose valstybėse narėse mes peržiūrėjome metines įgyvendinimo
ataskaitas, kad būtų galima įvertinti pažangą nuo 2013 m. Mūsų analizė neapima Kroatijos,

30

Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 19 straipsnis.

31

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 1 dalis ir 50 straipsnio 2 dalis.
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kadangi susitarimas dėl JUI dotacijos buvo pasirašytas tik 2015 m. lapkričio mėn., o
įgyvendinimas prasidėjo tik 2015 m. antrąjį pusmetį. Be to, Ispanijos 2015 m. metinėje
įgyvendinimo ataskaitoje nebuvo pateikti jokie atnaujinti duomenys, o dar kartą pateikti
2014 m. duomenys32.
141. 2015 m. pabaigoje valstybių narių pažanga, atsižvelgiant į JUI išdirbių tikslus skiriasi.
Prancūzijoje (Šiaurės Pa de Kalė) pradinis išdirbio tikslas, t. y. dalyvių skaičius jau buvo
viršytas (111 %), o Italijoje buvo pasiekta tik apie 23 % pradinio tikslo (žr. 14.1 diagramą).

32

2015 m. Ispanijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje nepateikti jokie atnaujinti duomenys, kurie
papildytų pirmoje MĮA pateiktus duomenis, kurie buvo apytikriai. Taip atsitiko todėl, kad
nacionalinės institucijos priėmė sprendimą nepateikti duomenų apie dar oficialiai neatrinktas ar
iš dalies įvykdytas operacijas.
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14 diagrama. Su JUI (ESF) lėšomis susijusi pažanga, 2015 m. pabaiga1

1

Ispanijos duomenys susiję tik su 2014 m.
Šaltinis: 2015 m. metinė įgyvendinimo ataskaita.

142. Be to, valstybėse narėse taip pat skiriasi dalyvių, kurie baigė JUI (ESF) finansuojamą
Jaunimo garantijų programą, dalis. Mes atkreipiame dėmesį į tai, kad mažiau nei trečdalis
dalyvių baigė intervenciją nacionalinės Prancūzijos JUI (ESF) VP ir Portugalijos ESF VP JUI
(ESF) krypties atveju. Tai kelia susirūpinimą dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos priemonių,
finansuojamų JUI (ESF), veiksmingumo (žr. 14.2 diagramą).
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143. Valstybių narių pateikta informacija taip pat rodo, kad neaktyvių NEET grupė parama
pasinaudojo mažiausiai. Pavyzdžiui, Portugalijoje, nė vienas dalyvis nebuvo iš neaktyvių
grupės. Be to, tik 1 % dalyvių penkiose aplankytose valstybėse narėse turėjo negalią, 8 %
buvo imigrantai (95 % iš jų buvo Prancūzijoje) ir 22 % – iš bedarbių namų ūkių (Portugalijoje
jie sudarė 50 %).
Ribotas JUI (ESF) finansavimo panaudojimas 2015 m. pabaigoje
144. Išlaidų lygiai, nurodyti 2015 m. įgyvendinimo ataskaitose rodo, kad tik Portugalija
pateikė mokėjimo prašymą, lygų 47 % viso JUI (ESF) biudžeto per metus. Išskyrus Ispaniją,
kuri nedeklaravo jokios įsipareigotų išlaidų sumos, likusios valstybės narės įsipareigojo nuo
24 % (Italija) iki 85 % (Prancūzija – Šiaurės Pa de Kalė) bendro biudžeto (žr. 15 diagramą).
15 diagrama. Įsipareigotų išlaidų procentinė dalis 2015 m. pabaigoje

Šal nis: 2015 m. metinė įgyvendinimo ataskaita.

145. Tai rodo, kad valstybės narės iki galo nepanaudojo papildomo ES finansavimo, teikiamo
JUI (ESF), kad teiktų papildomas paramos priemones NEET, todėl atsiranda rizika, kad
papildomas išankstinis finansavimas turės būti grąžintas Komisijai (žr. 135–138 dalis).
Atsižvelgiant į tai, dauguma valstybių narių nurodė, kad jos dar nebuvo atlikusios atitinkamų
administracinių procedūrų, kad galėtų patvirtinti turėtas išlaidas (t. y. jos dar nebuvo
paskyrusios vadovaujančiųjų ir tvirtinančiųjų institucijų). Bendra susijusi problema buvo IT
sistemos, kuri užtikrintų, kad išlaidos būtų atsekamos, sukūrimas.
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Įgyvendinimo vėlavimai apribojo JUI (ESF) paramos priemonių pirmųjų vertinimų vertę
146. Valstybės narės turėtų bent du kartus per programos laikotarpį atlikti vertinimą, kad
galėtų įvertinti ESF (JUI) paramos veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį. Pirmasis vertinimas
turėjo būti užbaigtas ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d.33, o antrasis – ne vėliau kaip
2018 m. gruodžio 31 d.
147. Mūsų analizė parodė, kad kadangi programos vis dar buvo ankstyvame etape, nė
vienoje iš valstybių narių pateiktų įvertinimo ataskaitų nebuvo pateiktas JUI finansuojamų
priemonių veiksmingumo, ekonominio efektyvumo ar poveikio vertinimas. Stebėjimo
sistemų apribojimai ir patikimų duomenų stygius taip pat paveikė šių vertinimų kokybę. Visų
pirma Ispanija, Kroatija ir Portugalija pranešė patyrusios sunkumų, diegiant IT sistemą,
naudojamą tvarkyti informacijos duomenų bazę.
148. Remiantis tuo, kas išdėstyta, manome, kad nors pirmieji vertinimai reglamento buvo
numatyti iki 2015 m. gruodžio 31 d., įgyvendinimo vėlavimai ribojo jų naudingumą.
Įgyvendinimo sunkumai patvirtinti pagal tiesiogiai į imtį įtrauktus atskirus atvejus
149. Mes taip pat išnagrinėjome 175 imties dalyvių atskirus atvejus įgyvendinant Jaunimo
garantijų iniciatyvos priemones, kurios buvo bendrai finansuojamos iš JUI (ESF). Atsitiktinės
atrankos būdu buvo atrinkti 35 asmenys kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus Prancūziją,
kurioje buvo atrinkta 20 dalyvių iš nacionalinės VP ir 15 dalyvių iš Šiaurės Pa de Kalė VP.
150. Prieš pradėdami dalyvauti Jaunimo garantijų programoje, 78 % visų atrinktų dalyvių
buvo bedarbiai, 14 % buvo neaktyvūs ir 8 % neatitiko kriterijų, kad galėtų būti laikomi NEET
(žr. 16.1 diagramą). Be to, 11 % dalyvių pradėjo dalyvauti priemonėje prieš Jaunimo
garantijų iniciatyvos pradžią arba nepriklausė amžiaus grupei, kuri buvo nustatyta VP34, todėl
buvo netinkami gauti bendrą finansavimą.

33

Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 19 straipsnio 6 dalis.

34

Pagal Ispanijos tinkamumo finansuoti taisykles buvo reikalaujama iš anksto registruotis JG
duomenų bazėje (Sistema nacional de Garantía Juvenil). Be to, nors Ispanija paklausė Komisijos,
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16 diagrama. JUI dalyvių charakteristikos imtyje
16.1 – Patekimo statusas
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16.3 – Išsilavinimas patekimo metu
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Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis valstybių narių pateikta informacija apie atskirus asmenis.

151. 54 % dalyvių buvo sutelkti į 22–25 metų amžiaus grupę (žr. 16.2 diagramą). Be to, 80 %
turėjo vidurinį ar aukštesnį išsilavinimą, o daugiau kaip 30 % – aukštąjį išsilavinimą
(žr. 16.3 diagramą). Šie skaičiai patvirtina, kad dauguma asmenų, kurie daugiausiai
pasinaudojo Jaunimo užimtumo iniciatyva, buvo labiausiai kvalifikuoti ir labiau išsilavinę.
152. 25 iš 175 asmenų, susijusių su šia peržiūra, paliko Jaunimo garantijų iniciatyvą, negavę
darbo, stažuotės, mokymosi ar gamybinės praktikos pasiūlymo. Likę 150 gavo pasiūlymą, o
stažuotės sudarė 45 % pasiūlymų (žr. 17 diagramą). 25 atvejais, kai pasiūlymas nebuvo
gautas, taip atsitiko dėl to, kad paramos gavėjai arba paliko programą, arba papildomos
priemonės įgyvendinimas baigėsi negavus pasiūlymo. Taip atsitiko Prancūzijoje, kurioje
Jaunimo garantijų iniciatyvos teikėjai nustojo teikti paramą NEET po keturių mėnesių dėl to,
kad buvo neteisingai interpretuojama keturių mėnesių taikymo taisyklė.

ar ji gali padidinti JUI VP paramos gavėjų amžių 2015 13 03, buvo nustatyta, kad kai kurie
dalyviai iki tos dienos buvo vyresni nei 25 m. amžiaus.
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17 diagrama. Pasiūlymo tipai

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis valstybių narių pateikta informacija dėl atskirų asmenų.

153. Pažymėtina, kad Italijoje visais atvejais imtyje, kurioje asmenys sutiko priimti stažuotės
pasiūlymą (devyni asmenys), buvo ženkliai vėluojama atlikti mokėjimus (ne mažiau kaip du
mėnesius). Italija pripažino, kad mokėjimo vėlavimai buvo pasikartojanti problema stažuočių
atveju ir ne tik imtyje. Iš tiesų mokėjimų vėlavimo vidurkis buvo 64 dienos.
154. Laikotarpis nuo registracijos Jaunimo garantijų iniciatyvoje iki pasiūlymo gavimo
vidutiniškai buvo 112 dienų (t. y. mažiau nei keturi mėnesiai). Tačiau 27 % atvejų laikotarpis
nuo registracijos iki darbo pasiūlymo gavimo viršijo keturis mėnesius, o 7 % atvejų –
vienerius metus.
155. Remiantis valstybių narių nustatytais kriterijais, kas yra kokybiškas pasiūlymas,
dalyviams pateikti pasiūlymai buvo laikomi kokybiškais atvejų. Vis dėlto, nustatyta
neatitikimų tarp dalyvių profilių ir pasiūlymų (žr. 10 langelį).
10 langelis. Neatitikimai tarp dalyvių profilių ir pasiūlymų
Asmuo, įgijęs universitetinį civilinės inžinerijos laipsnį ir turintis trejų metų matematikos mokytojo
profesinę patirtį, gavo vienų metų stažuotės pasiūlymą kalbų mokykloje, kurioje mokymo tikslas buvo
patobulinti jo mokytojavimo įgūdžius ir išmokyti, kaip elgtis klasėje. Po devynių mėnesių šis dalyvis
nutraukė stažuotę, pasirinkdamas bedarbystę.
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Universitetinį išsilavinimą darbo santykių srityje turintis asmuo gavo dviejų savaičių darbo pasiūlymą
dirbti statybininku, nors jo byloje nebuvo jokios nuorodos apie ankstesnę patirtį šioje srityje arba apie
kokį nors susidomėjimą dirbti šioje srityje.
Asmuo, turintis teisės ir teismo psichologijos magistro laipsnį gavo stažuotės pasiūlymą rinkodaros ir
valdymo srityje, neparodęs jokio ypatingo susidomėjimo šiame sektoriuje.

156. Peržiūros metu, 62 % dalyvių buvo užbaigę dalyvavimą priemonėje, 23 % vis dar joje
dalyvavo, o 15 % atsisakė gautos priemonės (maždaug du trečdaliai jų Kroatijoje)
(žr. 18.1 diagramą).
18 diagrama. Priemonių įgyvendinimo lygis ir dabartinė dalyvių padėtis
18.1 – Priemonių baigimo lygis
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Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis valstybių narių pateikta informacija apie atskirus asmenis.

157. Dalyvių integracijos į darbo rinką tvarumas tebėra sunkus uždavinys. 38 % dalyvių buvo
įdarbinti ar įgyvendino švietimo priemones, tačiau 19 % sugrįžo į NEET padėtį. Be to, 27 %
dalyvių (daugiausia Ispanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje), padėtis nėra žinoma
(žr. 18.2 diagramą).
158. Darbo ir stažuočių pasiūlymai padėjo dalyviams geriau integruotis į darbo rinką
(žr. 18.3 diagramą). Tai galima iš dalies paaiškinti tuo, kad dalyviai šiose priemonėse buvo
mažiau atskirti nuo darbo rinkos, turėjo geriausią išsilavinimo lygį didesnę profesinę patirtį.

61

Gamybinė praktikos pavyzdžiai atspindi geriausius rezultatus užkertant kelią asmenims grįžti
į NEET padėtį. Tai susiję su gamybinės praktikos laikotarpiu, kuris truko nuo vienų iki trejų
metų.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
159. Darome išvadą, kad nors septynios valstybės narės padarė pažangą įgyvendindamos
Jaunimo garantijų iniciatyvą ir buvo pasiekta kai kurių rezultatų, dabartinė padėtis, praėjus
daugiau kaip trejiems metams nuo Tarybos rekomendacijos priėmimo, neatitinka pradinių
lūkesčių, numatytų pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, kuria siekiama per
keturis mėnesius visiems NEET pateikti kokybišką pasiūlymą. Be to, Jaunimo užimtumo
iniciatyvos indėlis siekiant Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslų penkiose aplankytose
valstybėse narėse audito metu buvo labai nedidelis.
Pažangos įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą vertinimas
160. Remiantis mūsų vertinimu, kuris buvo pagrįstas lūkesčiais, susijusiais su Tarybos
rekomendacijos, kurioje siūloma Jaunimo garantijų iniciatyva, reikalavimais, nė viena
valstybė narė iki šiol neužtikrino, kad visi NEET turėtų galimybę gauti pasiūlymą per keturis
mėnesius, padedant jiems tvariai integruotis į darbo rinką. Kadangi Jaunimo garantijų
iniciatyva grindžiama Tarybos rekomendacija, t. y. privalomos teisinės galios neturinčiu teisės
aktu, jo įgyvendinimas priklauso nuo valstybių narių geros valios.
161. Atsižvelgiant į pažangą, padarytą identifikuojant ir registruojant NEET, nenustatėme
didelio registruotų NEET dalies padidėjimo 2015 m. pabaigoje ir buvo sunku įvertinti Jaunimo
garantijų iniciatyvos indėlį (žr. 36–42 dalis).
162. Tuo pačiu laikotarpiu teigiamų išėjimų iš Jaunimo garantijų iniciatyvos lygis valstybėse
narėse skyrėsi, o įsidarbinimas buvo dažniausias išėjimo tipas. 2014 m. teigiamų išėjimų
skaičius apėmė tik maždaug pusę visų registracijų, tačiau ši dalis 2015 m. padidėjo iki 62 %
(žr. 43–50 dalis).
163. Be to, 70 % teigiamų išėjimų atveju 2014 m. laikytasi keturių mėnesių termino. Tačiau
padėtis pablogėjo 2015 m. keturiose aplankytose valstybėse narėse ir bendras vidurkis
sumažėjo iki 59 % (žr. 51 ir 52 dalis).
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164. Dėl teigiamų išėjimų tvarumo, mes nagrinėjome turimą informaciją apie dalyvius po 6,
12 ir 18 mėnesių, kai jie pasitraukė iš Jaunimo garantijų iniciatyvos. Nustatėme, kad tvarumo
lygis palaipsniui blogėjo nuo 6 iki 12 ir 18 mėnesių (žr. 53–59 dalis).
1 rekomendacija
Dėl būsimų iniciatyvų susijusių su užimtumu, valstybės narės ir Komisija turėtų:
- valdyti lūkesčius, nustatydamos realistiškus ir pasiekiamus tikslus ir uždavinius;
- prieš nustatant programas atlikti finansavimo trūkumų vertinimus ir rinkos analizes;
Įgyvendinimo terminas: kai tik bus pasiūlyta nauja iniciatyva.
Veiksnių, turinčių įtakos Jaunimo garantijų iniciatyvos rezultatams, analizė
Netinkamos strategijos, skirtos pasiekti visus NEET
165. Valstybės narės nesukūrė tinkamų strategijų su aiškiais riboženkliais ir tikslais, kad būtų
pasiekti visi NEET. Iš tikrųjų, kai kurios valstybės narės dėmesį skyrė ne visiems jaunuoliams,
kaip reikalaujama Tarybos rekomendacijoje, o tik subpopuliacijai. Be to, kai kuriais atvejais
patys NEET turėjo būti aktyvūs dalyvaujant šioje programoje. Todėl reikia daugiau pastangų,
siekiant padėti šiems jauniems žmonėms, kurie yra labiausiai atskirti nuo darbo rinkos. Šią
išvadą taip pat pateikė Komisija savo komunikate35 (žr. 61–67 dalis).
166. Atitinkami suinteresuotieji subjektai gali būti svarbūs pasiekiant tuos, kurie yra labiausiai
nutolę nuo darbo rinkos. Nors jie tam tikru mastu dalyvavo visose aplankytose valstybėse
narėse, reikia aiškiai apibrėžti, kaip jie galėtų būti įtraukti į veiklą ir kaip jie galėtų prisidėti
prie proceso veiksmingiausiu ir naudingiausiu būdu (žr. 68–70 dalis).
167. Neaktyvių NEET populiacija (kurie yra labiausiai atskirti nuo darbo rinkos) išliko stabili ir
sudarė apie 2 milijonus asmenų aplankytose valstybėse narėse nuo 2013 m. iki 2016 m. kovo

35

COM(2016) 646 final.
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mėn. pabaigos, o bedarbių NEET populiacija sumažėjo nuo 2,7 milijono iki 2,3 milijono
(žr. 71–72 dalis).
2 rekomendacija
Valstybės narės turėtų parengti tinkamas informavimo strategijas, kad būtų nustatyta visa
NEET populiacija, siekiant ją registruoti. Šiose strategijose turėtų būti nustatyti konkretūs ir
išmatuojami metiniai tikslai, pagrindiniai uždaviniai ir tinkami veiksmų planai jiems spręsti.
Komisija turėtų atitinkamai remti valstybes nares.
Įgyvendinimo terminas: 2018 m. vidurys.
Nėra sąnaudų ir valstybių narių turimų lėšų vertinimo
168. Nors užimtumo politika visų pirma yra valstybių narių kompetencija, nė viena iš septynių
aplankytų valstybių narių negalėjo pateikti papildomų numatytų sąnaudų įvertinimų teikiant
pasiūlymų visiems NEET jaunuoliams per keturis mėnesius. Be to, jų JGIĮP pateiktos
priemonės, siūlomos NEET remiantis 2014–2020 m. ESI finansavimu visų pirma pagal JUI ir iš
ESF (žr. 73–75 dalis).
169. Pagal išlaidų įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą įvertinimą ES lygmeniu, remiantis
naujausiais Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų
gerinimo fondo moksliniais tyrimais, JUI (ESF) skirtos lėšos 2014–2020 m. apimtų tik nedidelę
dalį reikalaujamos sumos. Todėl negalima apimti visų darbą praradusių ar formalųjį
mokymąsi baigusių jaunuolių, ko buvo tikimasi Tarybos rekomendacijoje, vien tik su ES
biudžeto ištekliais (žr. 76–78 dalis).
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3 rekomendacija
Valstybės narės turėtų parengti išsamią Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo sąnaudų
apžvalgą visai NEET populiacijai. Remiantis šiuo įverčiu, jos turėtų teikti pirmenybę
susijusioms priemonėms, kurios turi būti įgyvendintos pagal turimą finansavimą.
Kai valstybės narės prašo, Komisija jas turėtų remti šiame procese.
Įgyvendinimo terminas: 2018 m. vidurys.
Tvarios NEET integracijos sunkumai
170. Remiantis mūsų vertinimu, nebuvo atlikta NEET populiacijos išsami analizė. Tačiau visos
aplankytos valstybės narės įvairiuose tyrimuose atkreipė dėmesį į įgūdžių neatitiktį, tačiau į
jų išvadas nebuvo pakankamai atsižvelgta nustatant į JGIĮ įtrauktų pasiūlymų tipus ir skaičių
(žr. 81–83 dalį).
171. Visos valstybės narės atsižvelgė į kokybiško pasiūlymo apibrėžtį ir nors ši sąvoka skiriasi,
tam tikri bendri kriterijai egzistuoja. Trijose valstybėse narėse JGIĮP nustatyta apibrėžtis yra
gana plati ir yra tiesiogiai susijusi su tvaria integracija į darbo rinką. Nors šis požiūris
sveikintinas, jis savaime neužtikrina teigiamų dalyvavimo Jaunimo garantijų iniciatyvoje
išdavų, kadangi pakankamas ekonomikos augimas yra būtina sąlyga, kad būtų galima tvariai
integruoti NEET į darbo rinką (žr. 89–91 dalis).
172. Šią problemą pabrėžėme pirmiau rezultatų skirsnyje, kai nurodėme, kad teigiamų
išėjimų dalis sumažėjo laikui bėgant, kai dalyviai pasitraukė iš programos (atitinkamai po 6,
12 ir 18 mėnesių). Tinkamas gebėjimų įvertinimas ir tinkamas profiliavimas, atsižvelgiant į
darbo rinkos paklausą yra itin svarbūs siekiant didesnio tvarumo (žr. 84–88 dalis).
4 rekomendacija
Komisija kartu su EMCO turėtų parengti ir pasiūlyti kokybės kriterijų standartus pagal
Jaunimo garantijų iniciatyvą teikiamiems pasiūlymams.
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Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kokybiškais būtų laikomi tik tie pasiūlymai, kurie
atitinka dalyvio profilį ir darbo rinkos paklausą bei yra susiję su tvaria integracija į darbo
rinką.
Įgyvendinimo terminas: 2018 m. vidurys.
Prasta duomenų kokybė
173. Visos aplankytos valstybės narės turėjo tik ribotą informaciją apie pagalbos, kurią NEET
gavo prieš pradedant Jaunimo garantijų iniciatyvą, tipą, pasiūlymų (suteiktų paslaugų) skaičių
ir susijusias sąnaudas. Mes taip pat nustatėme keletą neatitikimų ir patikimumo problemų
duomenyse, kuriuos valstybės narės pateikė EMCO; jos turėjo įtakos palyginamumui.
Problemos, įskaitant duomenų išsamumą, nustatytos valstybėse narėse kuriose buvo daug
Jaunimo garantijų iniciatyvos teikėjų, bet nebuvo vienos bendros suderintos ataskaitų
teikimo sistemos (žr. 92–98 dalis).
5 rekomendacija
Komisija turėtų nustatyti ir skleisti gerąją stebėjimo ir ataskaitų teikimo patirtį, remdamasi
savo esamų sistemų valstybėse narėse apžvalga.
Valstybės narės turėtų pagerinti savo stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemas, siekiant
reguliariai teikti kokybiškus duomenis, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos kurti labiau
įrodymais grindžiamą jaunimo politiką. Visų pirma jos turėtų pagerinti gebėjimą stebėti
Jaunimo garantijų iniciatyvą paliekančius dalyvius, kad kiek įmanoma sumažėtų nežinomų
išėjimų skaičius.
Įgyvendinimo terminas: 2018 m. vidurys.
Jaunimo užimtumo iniciatyvos indėlio vertinimas
174. Kadangi JUI finansavimas papildo finansavimą pagal ESF ir yra svarbi finansinių išteklių,
skirtų Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, dalis, mes vertinome, kaip ja prisidėta prie
bendro Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo. Darome išvadą, kad JUI įnašas penkiose
aplankytose valstybėse narėse iki šiol buvo labai ribotas dėl trūkumų rengiant VP, susijusių
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su JUI, problemų, susijusių su JUI rezultatų vertinimu ir dėl to, kad skirtas papildomas
išankstinis finansavimas buvo naudojamas tik iš dalies.
Trūkumai rengiant VP JUI kontekste
175. Nė viena iš penkių aplankytų valstybių narių neatliko bendro NEET populiacijos
charakteristikų įvertinimo, o nacionalinės institucijos neatliko tinkamo pradinės situacijos ir
tikslų neatitikties vertinimo. Bendras JUI finansavimu pasinaudojusių NEET skaičius buvo
nustatytas remiantis skiriama suma, neatlikus jokio pasiūlymo tipo ir jo vieneto sąnaudų
vertinimo. Nepaisant to, kad su jais buvo konsultuojamasi, kai kurie suinteresuotieji subjektai
pateikė skundų dėl procedūros skaidrumo ir manė, kad trūko tinkamų konsultacijų (žr. 102–
111 dalis).
6 rekomendacija
Komisija per VP programų pakeitimų patvirtinimo procesą, visų pirma atsižvelgiant į žymų JUI
finansavimo padidėjimą, turėtų užtikrinti, kad valstybės narės atliktų bendrą NEET
populiacijos charakteristikų įvertinimą, kad galėtų užtikrinti, kad į VP įtrauktomis JUI
priemonėmis bus tinkamai patenkinti jaunuolių poreikiai.
Įgyvendinimo terminas: VP pakeitimas padidinus JUI skirtus biudžeto asignavimus.

Rizika, kad JUI (ESF) pakeis nacionalinį finansavimą
176. Aplankytos valstybės narės negalėjo patvirtinti, ar JUI (ESF) lėšos generuotų grynąjį
NEET skirtų viešųjų lėšų išlaidų padidėjimą. Todėl atsiranda rizika, kad JUI (ESF) ištekliai
nesąlygos grynojo turimo NEET skirto finansavimo padidėjimo ir kad jie bent iš dalies pakeis
išlaidas, anksčiau finansuotas iš nacionalinių biudžetų. Mūsų atliktas JUI (ESF VP krypčių)
vertinimas parodė, kad dauguma priemonių, kurioms turėjo būti skirtas JUI finansavimas, jau
egzistavo anksčiau, o tai padidina tokią riziką (žr. 112–116 dalis).
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Duomenų kokybė ir Komisijos gairės dėl duomenų rinkimo veikia JUI rezultatų vertinimą
177. Darome išvadą, kad bazinių scenarijų ir tikslų, nustatytų JUI rezultatų rodikliams,
patikimumo nebuvo galima įvertinti visose aplankytose valstybėse narėse dėl to, kad nebuvo
galima gauti susijusių patvirtinamųjų duomenų arba, jei jie buvo pateikti, jie buvo
nepakankamos kokybės (žr. 119–126 dalis).
178. Be to, remiantis Komisijos aiškinimu jos gairėse dėl duomenų rinkimo, atsiranda
situacijos, kai rezultatų rodiklių ataskaitoms naudojami duomenys tinkamai neatspindi JUI
bendrai finansuojamų priemonių poveikio ir pastebima tendencija padidinti rezultatus
(žr. 127–134 dalis).
7 rekomendacija
Komisija turėtų peržiūrėti savo gaires dėl duomenų rinkimo, siekiant kuo labiau sumažinti
riziką, kad bus pateikti padidinti rezultatai. Tai yra:
-

JUI rezultatų rodikliai turėtų apibūdinti tik priemonę užbaigusių JUI dalyvių situaciją, ją
vertinant po keturių savaičių ir po šešių mėnesių po užbaigimo.

-

Mokymo priemonių, kurios skirtos sertifikavimui, atveju, jų užbaigimas taip pat neturėtų
būti vertinamas kaip pasiekimas po keturių savaičių ir po šešių mėnesių po užbaigimo.

Valstybės narės atitinkamai turėtų peržiūrėti savo atskaitos reikšmes ir tikslus.
Įgyvendinimo terminas: 2017 m. rugsėjo mėn., kad valstybės narės į tai galėtų atsižvelgti
savo 2017 m. metinėje įgyvendinimo ataskaitoje.
Ne visiškai panaudotas JUI (ESF) VP išankstinis finansavimas
179. Komisija ir valstybės narės nepakankamai įvertino laiką, kurio reikia imtis būtinų
administracinių priemonių vietoje norint pradėti naudoti JUI lėšas ir teikti deklaracijas, todėl
valstybės narės tik iš dalies naudoja papildomą išankstinį finansavimą. 2015 m. pabaigoje tik
Portugalija pateikė mokėjimo prašymą Komisijai. Ispanijos buvo pareikalauta grąžinti 273,6
milijono eurų (žr. 135–138 dalis).
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Pateikti rezultatai neatitiko lūkesčių dėl JUI (ESF) remiamų priemonių
180. Remiantis aplankytų valstybių narių MĮA pateiktų rezultatų peržiūra, nustatėme įvairius
JUI rezultatų pasiekimo lygius ir skyrėsi intervenciją baigusių dalyvių procentinė dalis. Taip
pat nustatėme, kad NEET grupė mažiausiai pasinaudojo teikiama parama ir kad iki 2015 m.
pabaigos buvo ribotai naudojamasi JUI (ESF) finansavimu (žr. 138–142 dalis).
181. Nors JUI pirmieji vertinimai buvo numatyta reglamento iki 2015 m. gruodžio 31 d.,
įgyvendinimo vėlavimai ribojo jų naudingumą (žr. 144–148 dalis).
Įgyvendinimo sunkumus patvirtino tiesiogiai į imtį įtraukti atskiri atvejai
182. Imties rezultatai parodė, kad asmenys, kurie daugiausia gavo naudos iš JUI bendrai
finansuojamų priemonių, buvo tie, kuriuos buvo lengviausia pasiekti, kadangi labiausiai
nepalankioje situacijoje esančių asmenų grupės nebuvo nepakankamai atstovaujamos. Buvo
nustatytos problemos, susijusios su dalyvių tinkamumu ir buvo sudėtinga dalyvius tvariai
integruoti į darbo rinką. Be to, buvo kitų trūkumų profiliuojant atskirus dalyvius ir lyginant
gautus pasiūlymus (žr. 149–158 dalis).

Šią ataskaitą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Ilianos IVANOVOS, 2017 m.
kovo 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.
Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner LEHNE
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PRIEDAS
Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėjimas. Valstybių narių skirtumai pagal pateiktus
duomenis

Amžiaus grupė
Pradžia

Nauji dalyviai
Tik nauji dalyviai: nauji dalyviai per metus (įskaitant
įrašymus iš naujo)
Nauji dalyviai + pradinis rezervas: nauji dalyviai per metus
(įskaitant įrašymus iš naujo) plius asmenys, jau registruoti
JGI įgyvendinimo pradžioje
Tolesnė atskaitomybė: tik nauji dalyviai (įskaitant įrašymus
iš naujo)
Naujų dalyvių charakteristikos
Patekimas į JGI sutampa su registracija kaip bedarbis (arba
teikiant prašymą dėl visiško nedarbo išmokų)
Individualu prašymas dėl JGI paslaugų, patvirtinus NEET
statusą (neaišku, kad asmenys būtinai turi būti registruoti
kaip bedarbiai)

H
R

IE

ES

FR

IT

18–24

15–29

16–25

15–29

15–29

15–29

15–29

2014 m.
sausio
mėn.

2014 m.
liepos
mėn.

2014 m.
sausio
mėn.

2014 m.
sausio
mėn.

2014
m.
gegužė
s mėn.

2013
m.
kovo
mėn.

2014 m.
sausio
mėn.

IE

ES

FR

HR

IT

PT

SK

X

X

X

X

PT

SK

X

X

PT

SK

X

X

PT

SK

X

X

IT

PT

SK

X

X

X
X
IE

ES

FR

X

HR

X
X
X
IE

ES

X

X

FR

HR

IT

X

X
X

Išėjimai

IE

ES

Visi išėjimai per metus – iš esmės apima asmenis, kurie taip
pat įsitraukė 2014 m.

X

X

Visi išėjimai per metus

FR

HR

IT
X

X

Visi išėjimai per metus, išskyrus tuos, kurie buvo pradinio
rezervo dalis ir kurie buvo registruoti prieš JGI
įgyvendinimo pradžią
Duomenys apie išėjimus pagal (teigiamą) paskirtį

IT

X

Nežinoma

Visi asmenys, šiuo metu registruoti JGI (ir nepriėmę
pasiūlymo)
Iš esmės apims tik asmenis, kurie prisijungė prie JGI jos
įgyvendinimo pradžioje (2014 m.)
Visi asmenys, šiuo metu registruoti JGI (ir nepriėmę pasiūlymo),
neatsižvelgiant į registracijos datą
Visi registruoti asmenys (ir nepriėmę pasiūlymo),
neatsižvelgiant į registracijos datą

SK

X

Individualus prašymas dėl dalyvavimo JGI, įvertinus statusą

Rezervas

PT

X
IE

TAIP

ES

FR

HR

X

Iš dalies

X

Duomenys apie išėjimus pagal (neigiamą) paskirtį

IE

TAIP

X

ES

X

X

FR

HR

X
IT

X

Iš dalies

PT

SK

X

X

X

NE

X

X
FR

Informacija apie įvairias situacijas stebėjimo duomenyse

IE

ES

TAIP

X

X

NE

HR

IT

PT

SK

X

X

X

X

HR

IT

PT

SK

X

Trukmė

IE

ES

Įvertinta nuo registravimo datos

X

X

FR

X

2
Įvertinta nuo registravimo datos – galima bet kokia trukmė
Įvertinta nuo JGI įgyvendinimo pradžios datos (tiems, kurie
jau buvo rezerve prieš JGI) ir registravimo datos (nauji
dalyviai per metus)

X
X

X

X

Konkrečios pastabos:
Airija:
• Išėjimai dėl gamybinės praktikos laikomi švietimu.
Ispanija:
• Pirminė tikslinė grupė apėmė 15–24 m. amžiaus jaunuolius, o nuo 2015 m. buvo išplėsta
ir apėmė 25–29 m. amžiaus jaunuolius.
• Visi išėjimai yra nurodyti kaip subsidijuoji. Neaišku, ar (kaip) yra skaičiuojami atviros
rinkos pasiūlymai. Dėl šios priežasties Ispanijoje naudojami duomenys yra VUT siunčiami
duomenys, kadangi jie taip pat apima nesubsidijuojamus pasiūlymus.
• 2014 m., šešių mėnesių stebėjimo duomenys, susiję su įvairiomis situacijomis išsamūs tik
įdarbintų asmenų ir bedarbių atveju.
Prancūzija:
• Prancūzija pateikė duomenis apie du paslaugų teikėjus –Pôle Emploi ir Missions Locales.
• Kadangi esama dvigubo skaičiavimo rizikos, duomenų rinkiniai nebuvo sumuojami ir
duomenų rinkimo rezultatų lentelės atspindi tik duomenis to paslaugų teikėjo, kuris
apima didžiausią jaunimo populiaciją (Pôle Emploi).
Kroatija:
• Išėjimai dėl gamybinės praktikos laikomi švietimu.
Italija:
• Įėjimai Italijoje 2014 m. apima 2014 m. gegužės mėn. – 2014 m. gruodžio mėn.
laikotarpį, t. y. didelė naujų dalyvių dalis nebus pasiekę keturių mėnesių laikotarpio.
Portugalija:
• Išėjimai susiję su bedarbyste apima dalyvius, kurie dalyvavo trumpalaikiuose
mokymuose (25–300 valandų).

KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIĄJĄ ATASKAITĄ
„JAUNIMO NEDARBAS – AR KAS PASIKEITĖ ĮGYVENDINUS ES POLITIKAS?
JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVOS
VERTINIMAS“
SANTRAUKA
Apie šią ataskaitą
Komisija mano, kad dabartiniai Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai atitinka
pradinius lūkesčius.
Pripažindama, kad vis dar reikia papildomų pastangų siekiant užmegzti kontaktą su visais jaunais
žmonėmis ir laiku pateikti jiems kokybiškus pasiūlymus, Komisija pabrėžia, kad Jaunimo garantijų
iniciatyva pasiekta teigiamų rezultatų. Visų pirma, kaip pabrėžta Komisijos komunikate
(COM/2016/646) „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų
metų“, ji suteikė stiprų postūmį struktūrinių reformų ir politikos inovacijų srityse, neįeinančiose į
šią ataskaitą.
Bendras Komisijos atsakymas į VI–VIII dalių pastabas
Komisija mano, kad dabartiniai Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai atitiko
pradinius lūkesčius. Komisija atkreipia dėmesį, kad Audito Rūmų išvados grindžiamos audito
sričiai priklausančių aspektų vertinimu. 2016 m. spalio mėn. Komisijos komunikate
(COM/2016/646) „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų
metų“ atkreipiamas dėmesys į pirmuosius teigiamus rezultatus ir svarbiausius papildomus
elementus, tokius kaip Jaunimo garantijų iniciatyvos suteiktas postūmis struktūrinių reformų ir
politikos inovacijų srityse. Tai pripažino Europos Vadovų Taryba, kuri 2016 m. gruodžio 15 d.
paragino tęsti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir palankiai įvertino didesnę paramą Jaunimo užimtumo
iniciatyvai (toliau – JUI). Be to, 2016 m. gruodžio 8 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir
vartotojų reikalų taryba patvirtino pirmuosius teigiamus rezultatus, pasiektus iki šiol
įgyvendintomis priemonėmis ir reformomis.
Spalio mėn. komunikate Komisija pripažįsta, kad Jaunimo garantijų programos dar neįtraukė visų
darbo netekusių ar mokyklą metusių jaunų žmonių, ir įvardija kelias pagrindines sritis, kurias
galima tobulinti, įskaitant glaudesnį bendradarbiavimą su neregistruotais nesimokančiais ir
nedirbančiais jaunuoliais (toliau – NEET) ir žemos kvalifikacijos jaunimu.
Komisija mano, kad JUI ženkliai prisidėjo prie Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo šiose
valstybėse narėse. Nepaisant to, kad jos įgyvendinimas kai kuriose valstybėse narėse vėlavo, 2016
m. daryta pastovi pažanga. 2016 m. birželio mėn. JUI remiamoje priemonėje dalyvavo 1,4 mln.
žmonių 20-yje reikalavimus atitinkančių valstybių narių. 2016 m. lapkričio mėn. pabaigoje šis
skaičius išaugo iki 1,6 mln. žmonių. Visos šios valstybės narės laiko JUI pagrindiniu Jaunimo
garantijų iniciatyvos vykdymo mechanizmu ar svertu. Kai kuriais atvejais ji naudojama didžiajai
daliai pagal Jaunimo garantijų programas suplanuotų priemonių ar joms visoms remti, pavyzdžiui,
Ispanijoje 80 % Jaunimo garantijų iniciatyvos veiksmų finansuojami iš JUI lėšų. Italijoje JUI tapo
svarbios reformos postūmiu ir lėmė naujų jaunimo užimtumo tarnybų įsteigimą.
Komisijos komunikate (COM/2016/646) „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo
iniciatyva – padėtis po trejų metų“ pabrėžiami šie rezultatai.
Nors dar anksti vertinti rezultatus, nes programos vis dar vykdomos ir daugeliui šių jaunuolių vis
dar suteikiama parama, jau galima spręsti, kad JUI pasiekė vieną savo pirmųjų tikslų – įtraukti
jaunimo užimtumo klausimą į pagrindinius politinius sprendimus valstybėse narėse.
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IX.
Pirmas punktas. Komisijos nuomone, ši rekomendacija skirta pirmiausia valstybėms narėms.
Komisija sutinka su rekomendacija, kiek tai susiję su ja, ir numato imtis atitinkamų veiksmų, kai
bus pasiūlyta naujų iniciatyvų.
Visiškai pripažindama lūkesčių valdymo ir realių tikslų nustatymo svarbą, Komisija visgi norėtų
pabrėžti, kaip svarbu buvo nustatyti platesnio užmojo politikos tikslą, kuris padėjo sukurti politinį
impulsą įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą.
Antras punktas. Komisijos nuomone, ši rekomendacija skirta pirmiausia valstybėms narėms.
Komisija sutinka su rekomendacija, kiek tai susiję su ja, ir numato imtis atitinkamų veiksmų, kai
bus pasiūlyta naujų iniciatyvų.
Valstybėms narėms ruošiant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus, Komisija paprašė
jų nustatyti ir išnagrinėti pagrindinius struktūrinius iššūkius ir konkrečias spragas, susijusias su jų
nacionaline padėtimi, taip pat parengti preliminarų laipsniško Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo tvarkaraštį, jei tai numatyta.
X.
Pirmas punktas. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
Siekdama padėti valstybėms narėms parengti informavimo strategijas, Komisija jau teikia joms
finansinę paramą ir politines rekomendacijas techninės pagalbos, gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio
mokymosi forma.
Antras punktas. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
Komisija pageidautų tikslesnio visoms Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo priemonėms
numatomų lėšų apskaičiavimo ir, kai įmanoma, valstybėms narėms paprašius, padės vykdyti šį
procesą. Visgi šiame etape negali būti nustatomos tokios paramos sąlygos.
Trečias punktas. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
Ketvirtas punktas. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.
XI.
Pirmas punktas. Komisija sutinka su rekomendacija, kiek tai susiję su ja, ir išnagrinės galimybes
apsvarstyti kokybės kriterijų standartus pagal Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
stebėsenos Užimtumo komitete rezultatus.
Antras punktas. Komisija sutinka su šia rekomendacija ir laiko ją iš dalies įgyvendinta.
Komisija šioje srityje jau glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, visų pirma vykdydama
darbą Užimtumo komiteto Rodiklių grupėje, siūlydama valstybėms narėms paramą teikiant
duomenis pagal rodiklių sistemą ir trims valstybėms narėms skirdama Tarptautinės darbo
organizacijos tikslinę paramą, kuri yra šios organizacijos ir Europos Komisijos bendrų veiksmų
jaunimo užimtumo srityje dalis.
Trečias punktas. Komisija nesutinka su šia rekomendacija.
Reglamentuose nėra nustatyta konkretaus reikalavimo išsamiai įvertinti skirtingų pagal JUI veiksmų
programą remiamų jaunimo pogrupių charakteristikas.
Vis dėlto Komisija dirba su valstybėmis narėmis įvairiuose forumuose, kad padėtų joms pasiekti
ekonominiu požiūriu neaktyvius jaunuolius. Atsižvelgdama į tai, Komisija toliau teiks valstybėms
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narėms gaires dėl priemonių, skirtų patenkinti įvairių gyventojų grupių, kurioms skirta JUI
programa, poreikius.
Ketvirtas punktas. Komisija nesutinka su šia rekomendacija.
Vertinant padėtį tik pagal JUI dalyvius, kurie jau baigė programą, gali kilti rizika, kad pranešama ne
apie visus rezultatus. Be to, Audito Rūmų pasiūlytas peržiūrėjimas pakeistų vertinimo loginį
pagrindą, o bendri rezultatų rodikliai yra privalomi visoms valstybėms narėms ir su jomis buvo
sutarti.
Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad JUI priimta skaičiavimo metodika paremta konvencijomis,
naudotomis Europos socialinio fondo (toliau – ESF) rodikliams, būtent skaičiuojant teigiamus
pasitraukimus iš programos, nepriklausomai nuo programos baigimo. Be to, bet koks galiojančių
taisyklių pakeitimas taptų didele našta valstybėms narėms ir pakenktų prieš konvencijos pakeitimą
pateiktų duomenų palyginamumui.
Kad būtų galima nuspręsti, ar dalyvio rezultatai yra tiesiogiai priskiriami JUI (ar ESF)
intervenciniams veiksmams, reikia atlikti vertinimą, o to negalima padaryti stebėjimo sistemoje.
Komisija toliau dės pastangas suteikti daugiau aiškumo stebėsenos klausimais, toliau teikdama
gaires ir prašydama valstybių narių grįžtamosios informacijos keliuose atitinkamuose forumuose.
PASTABOS
40. Ši procedūra buvo pasirinkta siekiant valstybės mastu sukurti patikimą Jaunimo garantijų
iniciatyvos registrą.
48. Slovakijos Jaunimo garantijų programos pirmiausia orientuotos į ilgą laiką nedirbančius
jaunuolius. Šiose reikiamos kvalifikacijos neturinčių jaunuolių grupėse sėkmės rodiklis yra
paprastai žemesnis, kadangi tokie asmenys dažniau pasitraukia iš programos.
52. Komisija mano, kad šis rezultatas yra itin teigiamas, atsižvelgiant į aukštus rodiklių sistemos
nustatytus reikalavimus: iš Jaunimo garantijų programos pasitraukiama gavus pasiūlymą, o ne jį
priėmus.
Bendras Komisijos atsakymas į 63 dalies ir 2 langelio pastabas
Nors NEET jaunuolių rodiklis yra labai svarbus formuojant politiką ir tai yra geriausias galimas
rodiklis Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėsenai, norint geriau suprasti įvairių pogrupių poreikius ir
specifiką, svarbu atkreipti dėmesį į skirtingus NEET asmenų profilius. Tai suteiks valstybėms
narėms galimybę nustatyti iniciatyvas ir priemones, skubiausiai reikalingas siekiant veiksmingai
reintegruoti jaunimą į darbo rinką ar švietimo sistemą, laipsniškai įgyvendinant Jaunimo garantijų
iniciatyvą. Nuo 2017 m. Italija, vadovaudamasi Tarybos rekomendacijoje numatytu laipsnišku
įgyvendinimu, siekia išplėsti tikslinę grupę.
64. Ispanijoje 2016 m. gruodžio 23 d. Karališkuoju dekretu – įsakymu nustatyta, kad valstybinėje
užimtumo tarnyboje užsiregistravę ar persiregistravę kaip nedirbantys jaunuoliai bus automatiškai
registruojami nacionalinėje Jaunimo garantijų sistemoje.
75.
Pirma pastraipa. Komisija norėtų susidaryti aiškesnį vaizdą apie numatomas visų planuojamų
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo priemonių sąnaudas kiekvienoje valstybėje narėje,
tačiau taip pat supranta, kad bet kokiems Jaunimo garantijų programos sąnaudų apskaičiavimams
gali būti taikomos išlygos, kadangi daugelyje valstybių narių įgyvendinimas taip pat reikalauja
esminių struktūrinių reformų mokymo, darbo paieškos ir švietimo sistemose, kad būtų ženkliai
pagerintas jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką ir įsidarbinimo galimybės.
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Todėl Jaunimo garantijų iniciatyvai įgyvendinti reikalingi ištekliai gali smarkiai skirtis skirtingose
valstybėse narėse ir nors gali būti skiriama didelė ES finansinė parama, nacionalinių išteklių
investicijos NEET jaunuoliams remti ir reikalingoms reformoms vykdyti yra labai svarbios. Joms
nacionaliniuose biudžetuose turėtų būti teikiama pirmenybė.
Bendras Komisijos atsakymas į 77 ir 78 dalių pastabas:
Audito Rūmų minima 12,5 mlrd. EUR suma iš ESF/JUI skirtų lėšų neatspindi viso Jaunimo
garantijų programai numatyto finansavimo, kadangi valstybės narės skyrė išteklių Jaunimo
garantijų programos įgyvendinimo priemonėms pagal kitus investavimo prioritetus. Maždaug 11
mlrd. EUR yra skirta tokioms priemonėms kaip užimtumo tarnybų modernizavimas ir savarankiškas
darbas, kurios taip pat netiesiogiai didins jaunimo užimtumą, ir maždaug 27 mlrd. EUR skirta
teminiam tikslui 10 (švietimas), kuris ypač naudingas jaunimui.
78. Kaip jau minėta, ištekliai iš ESF/JUI, skirti laikytis Tarybos rekomendacijos dėl Jaunimo
garantijų iniciatyvos, yra didesni nei 12,5 mlrd. EUR. Komisija taip pat pateikė valstybėms narėms
gaires, ragindama jas paskirti daugiau išteklių iš ESF ir nacionalinių biudžetų jaunimo nedarbo 1
problemai spręsti.
85. Prancūzijoje valstybinės užimtumo tarnybos (pranc. Pôle emploi) ir vietos užimtumo tarnybų
(pranc. Missions locales) vykdomos procedūros skiriasi, kadangi pastarieji dirba su konkrečia
tiksline grupe – daugiausia žemos kvalifikacijos jaunimu. Taip pat nuo 2017 m. įsigaliojusi bendra
abiejų sistemų stebėsenos sistema „Trajam“ leis susidaryti bendrą jų vaizdą ir gauti tolesnių padėčių
stebėsenos rodiklius, kurie pagerins stebėseną.
Šiuo metu rengiama dalijimosi bendromis diagnostikos priemonėmis tarp švietimo (Stebėsenos ir
pagalbos mokyklos nebaigusiems asmenims platformos PSAD) ir užimtumo veiklos (Missions
locales) vykdytojų sistema.
95. Palyginus su 2014 m., 2015 m. duomenų rinkimo procesas aiškiai patobulėjo – duomenys tapo
išsamesni ir kokybiškesni. Kai kurios valstybės įdėjo daug pastangų koreguodamos Jaunimo
garantijų iniciatyvos stebėsenos duomenų rinkimo ir (arba) kaupimo metodus, kad jie geriau derėtų
su Jaunimo garantijų iniciatyvos rodiklių sistemos specifikacijomis. Taip pat pagerinti kokybiniai
duomenys apie pasiūlymų charakteristikas. Šios pastangos prisideda prie geresnio valstybių
duomenų palyginamumo, net jei dar yra specifinių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti aiškinant
rezultatus.
Labiausiai reikėtų pagerinti tolesnių padėčių stebėsenos duomenų rinkimą (8 valstybių duomenų vis
dar nėra) ir sumažinti nežinomų paskirčių ir vėlesnių padėčių skaičių pasitraukimo iš programos ir
stebėsenos duomenyse.
97. Komisija pažymi, kad Prancūzijos stebėsenos sistemos išsamumas ribotas, nes pagal 1978 m.
Informacinių technologijų ir laisvių (pranc. Loi „Informatique et Libertés“) įstatymą nelengva
sistemoje identifikuoti asmenį (nėra vieno asmens administracinio numerio) ir atsiranda dvigubo
įskaičiavimo rizika. Todėl buvo nuspręsta rinkti duomenis tik iš dviejų pagrindinių valstybinių
užimtumo tarnybų (Pôle emploi ir Missions locales).
Bendras Komisijos atsakymas į 102 ir 103 dalių pastabas
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Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato parengtas 2014 m. rugsėjo mėn. Europos socialinio fondo
teminis dokumentas „Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo gairės"
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Reikėtų pažymėti, kad ESF reglamento 16 straipsnis skelbia, jog JUI turėtų būti skirta
nedirbančiam, nesimokančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui iki 25 m. ar 30 m.,
nereikalaujant išsamaus skirtingų jaunimo pogrupių charakteristikų įvertinimo. Pagal
pasidalijamojo valdymo principą valstybės narės gali pačios nustatyti JUI tikslinę grupę. Valstybės
narės nusprendė sutelkti JUI išteklius konkrečioms tikslinėms grupėms ir naudoti ESF lėšas kitoms
priemonėms, skirtoms sudėtingiausioms ir sunkiausiai pasiekiamoms jaunimo grupėms.
Aptardama programas su valstybėmis narėmis, Komisija naudojo keletą būdų JUI tikslinei
gyventojų grupei įvertinti. Pirma, Komisija rėmėsi ex ante vertinimu, kuris buvo įtrauktas į visas
veiksmų programas (kaip nurodyta Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 26(4) ir 55 straipsniuose).
Be to, JUI atveju valstybės narės turėjo atitikti ex ante sąlygas, reikalaujančias nustatyti strateginės
jaunimo užimtumo skatinimo politikos programą.
Antra, Komisija paprašė valstybių narių į savo veiksmų programas įtraukti pagrindinių JUI tikslinių
jaunimo grupių aprašymą, remiantis jų vertinimu, ypač atsižvelgiant į amžiaus grupę, nors jokia
konkreti nėra išskirta.
Galiausiai Komisija taip pat pateikė valstybėms narėms gaires, kaip nustatyti JUI2 tikslinę grupę.
Bendras Komisijos atsakymas į 104–106 dalių pastabas
Reglamentuose nereikalaujama, kad valstybės narės išskirtų skirtingus tikslinius JUI gyventojų
pogrupius. Tačiau JUI remiamos priemonės Prancūzijoje aiškiai orientuotos į nuo darbo rinkos
nutolusius žemos kvalifikacijos jaunuolius – būtent šiai grupei skiriama maždaug 40% viso
biudžeto. Iš tikrųjų, 2015 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos duomenimis, 45,9 % programos
dalyvių neturėjo vidurinio išsilavinimo.
108. Pagal BNR 4 straipsnio 4 dalį, valstybės narės rengia ir įgyvendina programas atitinkamu
teritoriniu lygmeniu, atsižvelgdamos į savo institucinę, teisinę ir finansinę sistemą. Taigi tai
priklauso nuo konkrečios valstybės narės institucinės struktūros.
Ispanijoje Jaunimo garantijų iniciatyvos įstatymas nacionaliniu lygmeniu apibrėžia bendrąjį
pasiūlymų katalogą ir kiekvienas įgyvendinti aktyvią darbo rinkos politiką kompetentingas regionas
turi teisę pasirinkti pagal regiono ekonominę ir socialinę padėtį tinkamesnius pasiūlymus.
111. Pagal BNR 4 straipsnio 4 dalį, valstybės narės ruošia partnerystės susitarimą ir vykdymo
programas atsižvelgdamos į jų institucinę ir teisinę sistemą. Šios procedūros turėtų būti skaidrios ir
užtikrinti deramą konsultavimąsi su atitinkamais partneriais ir jų įtraukimą, taip pat atitikti Europos
partnerystės elgesio kodekso nuostatas (BNR 5 ir 26 straipsniai). Reglamentuose reikalaujama
konsultavimosi su atitinkamais partneriais ir jų įtraukimo. Todėl veiksmų programoje turėtų būti
pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant įtraukti partnerius į programos rengimą.
Portugalijoje
kaip
rengimasis
veiksmų
programos
JUI
daliai
užskaitytas
bendradarbiavimas (patikrinimas), jau atliktas rengiant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
planus. Konsultacijų procedūros dėl vykdymo programų buvo atliktos.
113. BNR 95 straipsnyje nereikalaujama, kad valstybės narės padidintų viešąsias išlaidas tam tikrų
rūšių priemonėms ar tikslinėms grupėms. Reikalaujama, kad valstybės narės išlaikytų tam tikrą
viešųjų arba joms lygiaverčių struktūrinių išlaidų lygį. Pagal X priedą ir 95 straipsnio 4 dalį
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papildomumo principo, jei taikomas, laikymasis tikrinamas tik regioniniu ar net nacionaliniu
lygmeniu, o ne pagal priemonės rūšį ar tikslinę grupę.
Bendras Komisijos atsakymas į 115 ir 116 dalių pastabas
BNR X priedu ir 95 straipsniu nereikalaujama, kad padaugėtų žmonių, įtrauktų į priemones,
anksčiau finansuotas iš nacionalinio biudžeto. Reglamentuose reikalaujama, kad lėšos būtų
naudojamos priemonėms, kurios padeda siekti konkrečių tikslų ir investavimo prioritetų, įvardytų
veiksmų programose.
119. Be Audito Rūmų nurodyto reikalavimo, Komisija valstybėms narėms pateikė du informacinius
dokumentus dėl ESF tikslų nustatymo ir koregavimo gerokai anksčiau prieš diskusijas 2013 m.
Komisija taip pat reikalavo valstybių narių pateikti metodinį dokumentą, jei ex ante vertinime
nebūtų galima rasti bazinį scenarijų pagrindžiančios informacijos.
Komisija mano, kad šios
nuostatos kartu buvo pakankamos.
120. Valstybių narių taikytas metodas nustatyti bazinį scenarijų atitinka pateiktas gaires ir paremtas
atitinkamais statistiniais duomenimis.
121. Žr. Komisijos atsakymą į 119 dalies pastabas.
122. Žr. Komisijos atsakymą į 119 dalies pastabas.
123. Žr. Komisijos atsakymą į 119 dalies pastabas.
Apskaičiuojant bazinius rodiklius atsižvelgta į ankstesnę politiką ar priemones, laikytas tikslais
ir (arba) tikslinėmis grupėmis. Kita vertus, tai buvo pirmas kartas, kai įgyvendinta tokia metodika ir
kai į finansuojamas užimtumo ir mokymo priemones kaip viena iš tikslinių grupių buvo įtraukti
konkretūs neaktyvūs NEET jaunuoliai. Tai apsunkino bazinio scenarijaus nustatymą ir rezultatų
prognozę. Pagrindinė kliūtis vykdymui Portugalijoje buvo istorinių duomenų apie neaktyvius NEET
jaunuolius trūkumas.
8 langelis – Aptikti bazinių verčių nustatymo Portugalijoje trūkumai
Žr. Komisijos atsakymą į 119 dalies pastabas.
124. Žr. Komisijos atsakymą į 119 dalies pastabas.
125. Žr. Komisijos atsakymą į 119 ir 120 dalių pastabas, ypač dėl poreikio atsižvelgti į
makroekonomines sąlygas ir užmojo mastą nustatant tikslus.
Prancūzijoje numatomi sėkmės rodikliai rodo, kad dauguma įgyvendintų schemų yra skirtos nuo
darbo rinkos nutolusiems žemos kvalifikacijos jaunuoliams ir atspindi tiek ankstesnę patirtį, tiek
numatomą NEET jaunuolių identifikavimo rodiklį.
Bendras Komisijos atsakymas į 128–134 dalių pastabas
Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad JUI priimta metodika paremta konvencijomis, naudotomis
ESF rodikliams, būtent skaičiuojant visus sėkmingus pasitraukimus iš programos, įskaitant ir
išankstinį pasitraukimą. Komisija teikė valstybėms narėms gaires3, kaip nustatyti bendrus rezultatų
rodiklius, t. y. reikalaujant, kad sėkmingi pasitraukimai būtų skaičiuojami tik vieną kartą, jei dalyvis
pakartotinai atliktų tą pačią operaciją. Taigi Komisija mano, kad rizika yra nedidelė.
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2015 m. birželio mėn. Europos socialinio fondo parengtos Europos sanglaudos fondo veiklos 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu
stebėjimo ir vertinimo ataskaitos D priedas „Praktinės duomenų rinkimo ir tvirtinimo gairės“ (2016 m. gegužės mėn.)
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Vadovaujančiosios institucijos privalo bent du kartus programos vykdymo laikotarpiu įvertinti JUI
efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį, taip pat ir rezultatų tvarumą.
138. Komisija pasiūlė padidinti išankstinį finansavimą pagal JUI, kad padėtų kai kurioms
valstybėms narėms, kurioms buvo sunku pradėti ar tęsti taikyti priemones dėl lėšų trūkumo.
Paskutinės valstybių narių ataskaitos rodo, kad papildomas išankstinis finansavimas turėjo teigiamą
poveikį vietoje. Net jei kai kurios valstybės narės negalėjo deklaruoti pakankamų išlaidų, kad
užsitikrintų papildomą išankstinį finansavimą, tai padėjo pagerinti įgyvendinimą. Be to, reikia
pažymėti, kad daugumai valstybių narių pavyko užsitikrinti papildomą išankstinį finansavimą.
142. Prancūzijoje pakankamai didelis dalyvių skaičius nebaigia programos, nes didelė dalis jų
sugeba pasiekti tikslą dar nepraėjus visam programos laikotarpiui. Iš tikrųjų, 2015 m. metinės
įgyvendinimo ataskaitos duomenimis 53% dalyvių sėkmingai pasitraukė iš programos (pvz., rado
darbą, kas yra labiausiai pageidaujamas rezultatas) prieš pasibaigiant numatytam laikotarpiui.
143. Valstybės narės gali pačios nustatyti JUI tikslinę grupę. Kadangi JUI ištekliai yra riboti,
valstybės narės nusprendė juos sutelkti į tam tikras tikslines grupes, o kitoms grupėms panaudoti
ESF (ar nacionalinio biudžeto) lėšas.
Faktą, kad dalyviai Portugalijoje nepriklausė neaktyvių NEET jaunuolių grupei, Komisija laiko
normaliu dėl šių priežasčių:
- audito metu pagal JUI buvo finansuojamos tik valstybinės užimtumo tarnybos priemonės.
Valstybinė užimtumo tarnyba dirba su nedirbančia NEET grupe dviejose kategorijose – stažuočių ir
užimtumo rėmimo;
- Jaunimo garantijų programa Portugalijoje prasidėjo įvertinant visų jau į valstybinę užimtumo
tarnybą įtrauktų jaunuolių NEET padėtį, išskiriant juos prioritetiniams veiksmams.
- 5 paveiksle išanalizuoti duomenys rodo, kad NEET lygis reprezentatyvesnis nedirbančiųjų, o ne
neaktyvių dalyvių grupėje.
145. Tai, kad kai kurios valstybės narės nesugebėjo užsitikrinti papildomo išankstinio finansavimo,
nereiškia, kad jose priemonių pagal JUI įgyvendinimas prasidėjo lėtai. Daugeliu atvejų valstybės
narės turėjo pakankamai išlaidų, bet negalėjo pasinaudoti papildomu išankstiniu finansavimu, nes
neatitiko būtinos mokėjimo paraiškų pateikimo Komisijai sąlygos (t.y. dar nebuvo nurodę
vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų).
147. Atliekant JUI vertinimą sugebėta maksimaliai pasinaudoti turima informacija ir duomenimis.
Daugiausia pirmų JUI vertinimų, kurias valstybės narės pateikė Komisijai, sutelktos į priimtų
priemonių struktūrą, svarbą ir įgyvendinimą.
148. Atsižvelgdama į tai, kad išlaidos buvo tinkamos finansuoti nuo 2013 m. rugsėjo mėn.,
Komisija mano, kad vertinimo išvados buvo naudingos programų vykdymui likusiu laikotarpiu.
153. Komisija atidžiai stebi šią problemą. Vadovaujančioji JUI programos institucija kartu su
regionais bando parengti naujus sprendimus dėl stažuočių apmokėjimo programos dalyviams, kad
sumažintų vėlavimą.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Bendras Komisijos atsakymas į 159 ir 160 dalių pastabas:
Komisija mano, kad dabartiniai Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai atitinka
pradinius lūkesčius. Ji pažymi, kad Audito Rūmų išvados pagrįstos audito srityje nurodytų aspektų
vertinimu. 2016 m. spalio mėn. Komisijos komunikate (COM/2016/646) „Jaunimo garantijų
iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų metų“ atkreipiamas dėmesys į
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pirmuosius teigiamus rezultatus ir svarbiausius papildomus elementus, tokius kaip Jaunimo
garantijų iniciatyvos suteiktas postūmis struktūrinių reformų ir politikos inovacijų srityse. Tai
pripažino Europos Vadovų Taryba, kuri 2016 m. gruodžio 15 d. paragino tęsti Jaunimo garantijų
programą ir palankiai įvertino didesnę paramą JUI. Be to, 2016 m. gruodžio 8 d. Užimtumo,
socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba patvirtino pirmuosius teigiamus rezultatus,
pasiektus iki šiol įgyvendintomis priemonėmis ir reformomis.
Spalio mėn. komunikate Komisija pripažįsta, kad Jaunimo garantijų programos dar neįtraukė visų
bedarbiais tapusių ar mokyklą metusių jaunų žmonių ir įvardija kelias pagrindines sritis, kurias
galima tobulinti, įskaitant glaudesnį bendradarbiavimą su neregistruotais NEET jaunuoliais ir
žemos kvalifikacijos jaunimu.
Komisija mano, kad JUI daug prisidėjo prie Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo šiose
valstybėse narėse. Nepaisant to, kad jos įgyvendinimas kai kuriose valstybėse narėse vėlavo, 2016
m. padaryta didelė pažanga. 2016 m. birželio mėn. JUI remiamoje priemonėje dalyvavo 1,4 mln.
žmonių 20-yje reikalavimus atitinkančių valstybių narių. 2016 m. lapkričio mėn. pabaigoje šis
skaičius išaugo iki 1,6 mln. žmonių. Visos šios valstybės narės laiko JUI pagrindiniu Jaunimo
garantijų iniciatyvos vykdymo mechanizmu ar svertu. Kai kuriais atvejais ji naudojama visoms
pagal Jaunimo garantijų programą suplanuotoms priemonėms ar jų daliai remti – pavyzdžiui,
Ispanijoje 80% Jaunimo garantijų programos veiksmų finansuojami iš JUI lėšų. Italijoje JUI tapo
svarbios reformos postūmiu ir lėmė naujų jaunimo užimtumo tarnybų įsteigimą.
Komisijos komunikate (COM/2016/646) „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo
iniciatyva – padėtis po trejų metų“ pabrėžiami šie rezultatai.
Nors dar anksti vertinti rezultatus, kadangi programa vis dar vykdoma ir daugeliui šių jaunuolių vis
dar suteikiama parama, jau galima spręsti, kad JUI pasiekė vieną savo pirmųjų tikslų – įtraukti
jaunimo užimtumo klausimą į pagrindinius politinius sprendimus valstybėse narėse.
161. 2016 m. spalio mėn. komunikate Komisija pripažįsta, kad reikia dėti daugiau pastangų remiant
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusius jaunuolius. Nors rezultatai tampa pastebimi vietos lygmeniu,
Jaunimo garantijų programos dar neįtraukė visų bedarbiais tapusių mokyklą metusių jaunų žmonių.
Labiausiai pažeidžiamoje padėtyje esantis jaunimas, taip pat žemos kvalifikacijos ir neregistruoti
NEET jaunuoliai rečiau dalyvauja programoje.
Tačiau, kaip nurodyta komunikate, Jaunimo garantijų programoje daugiau dėmesio skiriama
ankstyvai intervencijai ir neregistruotiems NEET jaunuoliams, išryškintos spragos paslaugų teikimo
srityje ir užtikrintas didesnis dėmesys informavimui apie programą. Ji taip pat padėjo panaikinti
susiskaidymą įvairiose politikos srityse ir sukurti tvirtus partnerystės ryšius tarp pagrindinių už
informavimo veiklą atsakingų subjektų.
2014 m. ir 2015 m. į Jaunimo garantijų parengiamąjį etapą įtrauktų jaunuolių skaičiaus metinis
vidurkis rodo, kad kai kurios valstybės narės gali teisėtai pasirinkti laipsnišką savo Jaunimo
garantijų programos įgyvendinimą. Komisija bus pasirengusi įvertinti NEET jaunuolių
identifikavimo ir registravimo pažangą tik vidutinės trukmės laikotarpiu, kai bus surinkti papildomi
duomenys.
163. Komisija mano, kad šis rezultatas yra itin teigiamas, atsižvelgiant į aukštus rodiklių sistemos
nustatytus reikalavimus: iš Jaunimo garantijų programos pasitraukiama gavus pasiūlymą, o ne jį
priėmus. Be to, 2015 m. teigiamų ir tinkamu laiku įvykusių (priėmus pasiūlymą per pirmus keturis
mėnesius) pasitraukimų iš Jaunimo garantijų programos procentinis dydis visoje ES išaugo,
palyginti su 2014 m. Taip pat padidėjo teigiamų padėčių praėjus 6 mėn. po pasitraukimo iš
programos procentinis dydis ir į Jaunimo garantijų programą įtrauktų NEET jaunuolių dalis.
1 rekomendacija
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Pirma pastraipa. Komisijos nuomone, ši rekomendacija skirta pirmiausia valstybėms narėms.
Komisija sutinka su rekomendacija, kiek tai susiję su ja, ir numato imtis atitinkamų veiksmų, kai
bus pasiūlyta naujų iniciatyvų.
Visiškai pripažindama lūkesčių valdymo ir realių tikslų nustatymo svarbą, Komisija visgi norėtų
pabrėžti, kaip svarbu buvo nustatyti platesnio užmojo politikos tikslą, kuris padėjo sukurti politinį
impulsą įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą.
Antra pastraipa. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta pirmiausia valstybėms narėms.
Komisija sutinka su rekomendacija, kiek tai susiję su ja, ir numato imtis atitinkamų veiksmų, kai
bus pasiūlyta naujų iniciatyvų.
Valstybėms narėms ruošiant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus, Komisija paprašė
jų nustatyti ir išnagrinėti pagrindinius struktūrinius iššūkius ir konkrečias spragas, susijusias su jų
nacionaline padėtimi, taip pat parengti preliminarų laipsniško Jaunimo garantijų programos
įgyvendinimo tvarkaraštį, jei tai numatyta.
165. Komisija sutinka, kad reikia dėti daugiau pastangų padėti labiausiai nuo darbo rinkos
nutolusiam jaunimui, tačiau nori priminti Audito Rūmams, kad Tarybos rekomendacijoje
leidžiamas laipsniškas Jaunimo garantijų programų įgyvendinimas ir kad nėra konkrečios tikslinės
jų įgyvendinimo visiems NEET jaunuoliams datos.
Be to, įgyvendinant Jaunimo garantijų programą, valstybės narės informavimo veiklai skyrė daug
dėmesio. Jaunuoliai buvo skatinami užsiregistruoti patys ir du trečdaliai valstybinių užimtumo
tarnybų užsiėmė informavimu apie Jaunimo garantijų programą. Šiuo požiūriu buvo naudingas
informuotumo bei prieinamumo didinimas ir įvairios teikiamos paslaugos, pasitelkiant ne tik
registraciją internetu ir tikslinių kampanijų vystymą, bet ir vieno langelio principu veikiančių,
mobiliųjų ir decentralizuotų paslaugų tiekimą ir aktyvų bendradarbiavimą su įvairesniais
partneriais.
2 rekomendacija
Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta pirmiausia valstybėms narėms.
Komisija sutinka su šia rekomendacija, kiek tai susiję su ja, ir pažymi, kad jau ją įgyvendina.
Siekdama padėti valstybėms narėms parengti informavimo strategijas, Komisija jau teikia joms
finansinę paramą ir politines rekomendacijas techninės pagalbos, gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio
mokymosi forma.
168. Jaunimo garantijų programos įgyvendinimui reikalingi ištekliai valstybėse narėse gali smarkiai
skirtis. Daugelyje valstybių narių plataus užmojo reformoms, reikalingoms įgyvendinant Jaunimo
garantijų programą, užbaigti ES išteklių greičiausiai nepakaks ir jie turi būti papildyti nacionaliniais
biudžetais.
Komisija visgi norėtų susidaryti aiškesnį vaizdą apie numatomas visų planuojamų Jaunimo
garantijų programos įgyvendinimo priemonių sąnaudas kiekvienoje valstybėje narėje, tačiau taip pat
supranta, kad bet kokiems Jaunimo garantijų programos sąnaudų apskaičiavimams gali būti
taikomos išlygos, kadangi daugelyje valstybių narių įgyvendinimas taip pat reikalauja esminių
struktūrinių reformų mokymo, darbo paieškos ir švietimo sistemose, kad būtų ženkliai pagerintas
jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką ir įsidarbinimo galimybės.
169. Komisija visuomet pabrėžė, kad nors valstybės narės gali gauti didelę ES finansinę paramą, jos
savo nacionaliniuose biudžetuose jaunimo užimtumo priemonėms turi teikti pirmenybę.
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Tačiau Komisija pripažįsta, kad ES lygmeniu turi būti skiriama daugiau išteklių jaunimo nedarbo
problemai spręsti. Todėl Komisija neseniai pasiūlė padidinti pagal JUI skiriamas lėšas 2017–2020
m.
3 rekomendacija
Komisija pažymi, kad ši rekomendacija skirta pirmiausia valstybėms narėms.
Komisija pageidautų tikslesnio visoms Jaunimo garantijų programos įgyvendinimo priemonėms
numatomų lėšų apskaičiavimo ir kai įmanoma, valstybėms narėms paprašius, padės vykdyti šį
procesą. Visgi šiame etape negali būti nustatomos tokios paramos sąlygos.
4 rekomendacija
Komisija sutinka su rekomendacija, kiek tai susiję su ja, ir išnagrinės galimybes apsvarstyti kokybės
kriterijų standartus pagal Jaunimo garantijų programos įgyvendinimo stebėsenos Užimtumo
komitete rezultatus.
Komisija pažymi, kad antroji rekomendacijos dalis yra skirta valstybėms narėms.
173. Palyginus su 2014 m., 2015 m. duomenų kokybė ir rinkimo procesas aiškiai patobulėjo. Kai
kurios valstybės įdėjo daug pastangų koreguodamos Jaunimo garantijų programos stebėsenos
duomenų rinkimo ir (arba) kaupimo metodus, kad jie geriau derėtų su Jaunimo garantijų iniciatyvos
rodiklių sistemos specifikacijomis. Taip pat pagerinti kokybiniai duomenys apie pateikiamus
pasiūlymus. Šios pastangos prisideda prie geresnio valstybių duomenų palyginamumo, net jei dar
yra specifinių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti aiškinant rezultatus.
Labiausiai reikėtų pagerinti tolesnių padėčių stebėsenos duomenų rinkimą (8 valstybių duomenų vis
dar nėra) ir sumažinti nežinomų paskirčių ir vėlesnių padėčių skaičių pasitraukimo iš programos ir
stebėsenos duomenyse.
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba šiuo atžvilgiu ragino valstybes
nares toliau stengtis užtikrinti geresnį nacionalinių duomenų suderinamumą su bendra Jaunimo
garantijų iniciatyvos stebėsenos rodiklių sistema, atsižvelgiant į su nacionaliniais duomenimis
susijusias esamas galimybes ir apribojimus.
5 rekomendacija
Komisija sutinka su pirmąja rekomendacijos dalimi ir laiko ją iš dalies įgyvendinta, kaip paaiškinta
toliau. Komisija šioje srityje jau glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, visų pirma
vykdydama darbą Užimtumo komiteto Rodiklių grupėje, siūlydama valstybėms narėms paramą
teikiant duomenis pagal rodiklių sistemą ir trims valstybėms narėms skirdama Tarptautinės darbo
organizacijos tikslinę paramą, kuri yra šios organizacijos ir Europos Komisijos bendrų veiksmų
jaunimo užimtumo srityje dalis.
Komisija pažymi, kad antroji rekomendacijos dalis yra skirta valstybėms narėms.
174. Komisija mano, kad JUI daug prisidėjo prie Jaunimo garantijų programos įgyvendinimo šiose
valstybėse narėse. Nepaisant to, kad jos įgyvendinimas kai kuriose valstybėse narėse vėlavo, 2016
m. padaryta didelė pažanga. Žr. Komisijos atsakymą į 159 dalies pastabas. Spalio 4 d. Komisija
priėmė komunikatą apie pažangą, valstybių narių padarytą įgyvendinant Jaunimo garantijų
programą ir JUI – „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų
metų“ (COM (2016) 646). Viena iš komunikato išvadų yra ta, kad nepaisant vėlavimo diegiant
struktūras, 20 reikalavimus atitinkančių valstybių narių laiko JUI pagrindine Jaunimo garantijų
programos įgyvendinimo priemone. Kai kuriais atvejais JUI naudojama visoms ar beveik visoms
Jaunimo garantijų programos priemonėms remti. Ši ataskaita taip pat parodo, kad nuo 2015 m.
pabaigos progresas išaugo. Tai, kad valstybės narės mokėjimo paraiškose nepateikė visos
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papildomo išankstinio finansavimo sumos, nereiškia, kad ji nebuvo visiškai panaudota ar viršyta.
Kadangi valstybės narės galėjo prašyti tik pusės papildomo išankstinio finansavimo sumos iš
Sąjungos įnašo (kuris apima specialų asignavimą JUI ir ESF paramą JUI), jos galėjo nuspręsti
neprašyti finansavimo iš karto (pvz., dėl su iždu ar išlaidų tikrinimu susijusių priežasčių).
Galiausiai svarbu pažymėti, kad dabartiniai rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai ir laikomi
preliminariais. Pirma, kadangi programa gali užtrukti ilgiau nei vienerius ar trejus metus. Antra, nes
daugelis valstybių narių norėtų pranešti tik apie užbaigtas programas (kadangi tai leistina
vadovaujantis JUI taikomu teisiniu reglamentavimu).
175. Komisija pažymi, kad reglamentuose nėra nustatytas konkretus reikalavimas išsamiai įvertinti
skirtingų JUI veiksmų programos remiamų jaunimo pogrupių charakteristikas. Reglamentuose
reikalaujama konsultavimosi su atitinkamais partneriais ir jų įtraukimo, bet nereikalaujama
atsižvelgti į visus atitinkamų partnerių pasiūlymus. Todėl veiksmų programoje turėtų būti
pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant įtraukti partnerius į programos rengimą.
176. Komisija pažymi, kad BNR X priedas ir 95 straipsnis nenustato, kad valstybės narės negali
naudoti ESI fondų priemonėms, prieš tai remtoms iš nacionalinio biudžeto, remti. Be to, BNR 95
straipsnyje taip pat nereikalaujama, kad valstybės narės padidintų viešąsias išlaidas tam tikrų rūšių
priemonėms ar tikslinėms grupėms.
Tuo straipsniu siekiama neleisti valstybėms narėms mažinti savo viešųjų investicijų lygio. Tai, kaip
laikomasi papildomumo principo, tikrinama pagal X priedą ir 95 straipsnio 4 dalį. Šis tikrinimas, jei
taikomas, grindžiamas bendru viešojo sektoriaus investicijų lygiu nacionaliniu ar regioniniu
lygmeniu, o ne valstybės narės finansuotos priemonės tipu.
6 rekomendacija
Komisija nesutinka su šia rekomendacija.
Reglamentuose nėra nustatytas konkretus reikalavimas išsamiai įvertinti skirtingų JUI veiksmų
programos remiamų jaunimo pogrupių charakteristikas.
Vis dėlto Komisija dirba su valstybėmis narėmis įvairiuose forumuose, kad padėtų joms įtraukti
ekonominiu požiūriu neaktyvius jaunuolius. Atsižvelgdama į tai, Komisija toliau teiks valstybėms
narėms gaires dėl priemonių, skirtų patenkinti įvairių gyventojų grupių, kurioms skirta JUI
programa, poreikius.
177. Komisija mano, kad šios taikomos nuostatos buvo pakankamos.
Diskusijų apie programas metu Komisija įvertino bazinius scenarijus, kad patikrintų tikslų
pagrįstumą.
Jei ex ante vertinime trūko informacijos, Komisija paprastai prašė pateikti metodinį dokumentą.
Komisija valstybėms narėms pateikė du informacinius dokumentus dėl ESF tikslų nustatymo ir
koregavimo gerokai anksčiau prieš diskusijas 2013 m. Jei pradinis scenarijus negalėjo būti paremtas
įrodymais arba jei trūko istorinių duomenų, pagal bendrą ex ante 7 sąlygą buvo reikalaujama
pateikti veiksmų planą.
178. Komisija mano, kad rodikliai skaičiuoja skirtingus žingsnius siekiant socialinės įtraukties
ir (arba) įtraukimo į darbo rinką. Jei dalyvis remiamas dviejų viena po kitos taikomų vienodų
priemonių, JUI intervencijos užbaigimas ir pasiūlymo priėmimas skaičiuojami tik vieną kartą,
dalyviui paliekant programą. Jei dalyvis remiamas dviejų skirtingų priemonių ir jos abi įvykdomos,
dalyvavimas būtų skaičiuojamas du kartus, kaip JUI remiama intervencija ir bent kartą kaip
pasiūlymo priėmimas užbaigiant pirmąją intervenciją.
7 rekomendacija
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Komisija nesutinka su šia rekomendacija.
Vertinant padėtį tik pagal JUI dalyvius, kurie jau baigė programą, iškyla rizika, kad pranešama ne
apie visus rezultatus. Be to, Audito Rūmų pasiūlytas peržiūrėjimas pakeistų vertinimo loginį
pagrindą, o bendri rezultatų rodikliai yra privalomi visoms valstybėms narėms ir su jomis buvo
sutarti.
Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad JUI priimta skaičiavimo metodika yra paremta
konvencijomis, naudotomis ESF rodikliams, būtent skaičiuojant teigiamus pasitraukimus iš
programos, nepriklausomai nuo programos baigimo. Be to, bet koks galiojančių taisyklių
pakeitimas taptų didele našta valstybėms narėms ir pakenktų prieš konvencijos pakeitimą pateiktų
duomenų palyginamumui.
Kad būtų galima nuspręsti, ar dalyvio rezultatai yra tiesiogiai priskiriami JUI (ar ESF)
intervenciniams veiksmams, reikia atlikti vertinimą, o to negalima padaryti stebėjimo sistemoje.
Komisija toliau dės pastangas suteikti daugiau aiškumo stebėsenos klausimais, toliau teikdama
gaires ir prašydama valstybių narių grįžtamosios informacijos keliuose atitinkamuose forumuose.
179. Komisija pažymi, kad daugeliu atvejų valstybės narės turėjo pakankamai išlaidų, bet negalėjo
pasinaudoti papildomu išankstiniu finansavimu, nes neatitiko būtinos mokėjimo paraiškų pateikimo
Komisijai sąlygos (t.y. dar nebuvo nurodę vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų).
Bendras Komisijos atsakymas į 180 ir 181 dalių pastabas
Dabartiniai rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai ir laikomi preliminariais. Pirma, kadangi
programa gali užtrukti ilgiau nei vienerius ar dvejus metus. Antra, nes daugelis valstybių narių
norėtų pranešti tik apie užbaigtas programas (kadangi tai leistina vadovaujantis JUI taikomu teisiniu
reglamentavimu). Tai pat negalima daryti išvadų remiantis Komisijai deklaruotomis išlaidomis,
kadangi finansinis įgyvendinimas neatspindi priemonių įgyvendinimo vietoje.
181. Reglamentu buvo aiškiai reikalaujama atlikti pirmąjį JUI vertinimą iki 2015 m. gruodžio mėn.,
atsižvelgiant į išlaidų tinkamumą finansuoti nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Komisija mano, kad
vertinimo išvados buvo naudingos, nes suteikė galimybę vykdyti programų priežiūrą likusiu
laikotarpiu.
182. Komisija sutinka, kad priemonės turėtų būti pritaikytos jaunų žmonių poreikiams ir kad
dalyvių profilių išskyrimas yra labai svarbus. Atsižvelgdama į tai, Komisija valstybėms narėms
pateikė gaires dėl priemonių struktūros.
ESF reglamento 16 straipsnyje nustatyta, kad JUI turėtų būti skirta nedirbantiems, nesimokantiems
ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams iki 25 m. ar 30 m. Nenustatomi jokie reikalavimai
remti kokias nors konkrečias grupes. Taigi valstybės narės turi pačios nustatyti JUI tikslinę grupę
ESF reglamento 16 straipsnio nustatytose ribose ir priklausomai nuo savo realios padėties. Kadangi
JUI ištekliai yra riboti, valstybės narės nusprendė sutelkti JUI išteklius konkrečioms tikslinėms
grupėms, o kitoms priemonėms, skirtoms sudėtingiausioms ir sunkiausiai pasiekiamoms jaunimo
grupėms, naudoti ESF lėšas. Daugelis šioms pažeidžiamoms grupėms skirtų priemonių yra
numatytos pagal investavimo prioritetą 9i.
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Etapas

Data

APM patvirtinimas / audito pradžia

9.9.2015

Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam
audituojamam subjektui)
Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros

26.1.2017

Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų
gavimas visomis kalbomis

8.3.2017
31.3.2017

