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Jauni un bez darba Eiropā: ES garantijas jauniešiem īstenošanā paredzami šķēršļi
Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā ir apzināti trīs riski, kas apdraud ar
12,7 miljardiem EUR atbalstītās ES garantijas jauniešiem iniciatīvas sekmīgu īstenošanu: kopējā finansējuma
pietiekamība, kvalitatīva piedāvājuma definīcija un veids, kādā Komisija uzrauga shēmas rezultātus un ziņo par
tiem.
"Jauniešu bezdarbs ir milzīga problēma, ar kuru šobrīd saskaras lielākā daļa ES valstu. Eiropas Savienība ir reaģējusi
uz to, izveidojot svarīgu instrumentu – garantiju jauniešiem – ar mērķi panākt, ka 7,5 miljoni Eiropas jauniešu, kuri
nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā, atgriežas uz pareizā ceļa un spēj sniegt pozitīvu devumu
sabiedrībai," teica par šo ziņojumu atbildīgā ERP locekle Iliana Ivanova. "Kaut arī šīs shēmas īstenošana izmaksā
dārgi, alternatīva ir turpināt uzņemties milzīgas sociālekonomiskās izmaksas bezdarbnieku pabalstu un nesaņemtās
izpeļņas un nodokļu veidā, kuras saskaņā ar ES aģentūras Eurofound aplēsēm sasniedz 153 miljardus EUR gadā jeb
vairāk nekā 1 % no ES IKP. Tomēr garantijas jauniešiem turpmākās sekmes nevar uzskatīt par pašsaprotamām, kamēr
nav rastas atbildes uz nopietniem jautājumiem. Kā iespējamos riskus mēs esam noteikuši shēmas finansējuma
pietiekamību, jaunajiem bezdarbniekiem piedāvātā kvalitatīva piedāvājuma būtību un veidu, kādā Komisija uzrauga
shēmas rezultātus un ziņo par tiem. Šo risku agrīna novēršana ir būtiski svarīga, lai garantija jauniešiem būtu
efektīva."
ES revidenti secina, ka Komisija pienācīgi un laikus atbalstīja dalībvalstis garantijas jauniešiem shēmu izveidē. Tomēr
revidenti arī atzīmē, ka Komisija neveica ietekmes novērtējumu, kurā būtu norādītas gaidāmās izmaksas un
ieguvumi, kaut arī tā ir standarta procedūra visām svarīgākajām Komisijas iniciatīvām. Tā rezultātā trūkst informācijas
par shēmas ieviešanas iespējamajām kopējām izmaksām visā Eiropas Savienībā un līdz ar to pastāv risks, ka kopējais
finansējums var nebūt pietiekams. Tā kā nav arī skaidras kvalitatīva darba piedāvājuma definīcijas, šis apstāklis rada
lielu risku, ka garantijas jauniešiem shēmu Eiropas Savienībā varētu īstenot nekonsekventi un neefektīvi.
Garantijas jauniešiem shēmu izveidoja 2013. gada jūnijā, reaģējot uz aizvien sliktāku stāvokli, kādā atradās
nenodarbinātie jaunieši, un to pasliktināja ekonomikas un finanšu krīze. Vairāk nekā vienam no pieciem Eiropas
iedzīvotājiem darba tirgū vecumā līdz 24 gadiem nav darba, bet dažās dalībvalstīs bezdarba līmenis sasniedz pusi no
visiem jauniešiem darba tirgū. No 2014. līdz 2020. gadam shēmu daļēji finansēs kopā 12,7 miljardu EUR apmērā no
ES budžeta ar Eiropas Sociālā fonda un īpaši paredzētās Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas starpniecību. Tomēr
dalībvalstīm būs jānodrošina papildu līdzekļi, lai maksātu ne vien par pasākumiem, kuri paredzēti bezdarbniekiem,
bet arī par pasākumiem, kas saistīti ar dziļām strukturālām reformām apmācības, darba meklēšanas un izglītības
sistēmās, lai uzlabotu pāreju no mācībām uz darba dzīvi un jauniešu piemērotību darba tirgum. Shēmai pieejamā
valstu finansējuma summa vēl nav zināma: deviņas dalībvalstis nav sniegušas Komisijai informāciju, bet pārējās
valstis to ir darījušas atšķirīgā detalizācijas pakāpē.
Komisijas jaunākās pieejamās aplēses liecina, ka kopējais piešķīrums (ES un valstu resursi) shēmas finansēšanai ir
16,7 miljardi EUR 2014.–2020. gada periodā. Tomēr saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas datiem shēmas
ieviešanas izmaksas, iespējams, varētu sasniegt 21 miljardu EUR gadā.

Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu.
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Gandrīz pieci miljoni jauniešu (vecumā līdz 25 gadiem) 28 ES dalībvalstīs 2014. gada jūnijā bija bezdarbnieki, no tiem
3,3 miljoni jauniešu dzīvo eurozonā. Tas atbilst 22 % jauniešu bezdarba līmenim Eiropas Savienībā. Vairāk nekā viena
piektā daļa no jaunajiem ES pilsoņiem darba tirgū nevar atrast darbu, Grieķijā un Spānijā – puse. Gandrīz
50 procentpunktu atšķirība pastāv starp jauniešu bezdarba līmeni dalībvalstī, kurā tas ir viszemākais (Vācija – 7,8 %
2014. gada jūnijā), un dalībvalstī, kurā tas ir visaugstākais (Spānija – 53,4 % 2014. gada jūnijā).
ES Ministru padome un Eiropadome 2013. gadā pieņēma garantijas jauniešiem shēmu. Tā paredz, ka dalībvalstīm
jānodrošina, lai visi jaunieši līdz 25 gadu vecumam četru mēnešu laikā pēc formālās izglītības pabeigšanas vai
nonākšanas bezdarbnieku statusā varētu vai nu atrast kvalitatīvu darbu, kas atbilst viņu izglītībai, prasmēm un
pieredzei, vai iegūtu izglītību, prasmes un pieredzi, kas vajadzīgas darba atrašanai nākotnē. To dara ar mācekļa
prakses, stažēšanās vai turpmākas izglītības starpniecību. Shēmu finansē no ES budžeta un valstu budžetiem. Šo
publisko finansējumu var papildināt ar privātu finansējumu (piemēram, uzņēmumu ieguldījumi mācekļu shēmās vai
privātu fondu finansētās apmācības shēmās).
Īpašajā ziņojumā Nr. 3/2015 "ES garantija jauniešiem: sperti pirmie soļi, bet gaidāmi īstenošanas riski" novērtēts,
vai Komisija ir sniegusi pienācīgu atbalstu dalībvalstīm garantijas jauniešiem shēmu izveidē un izskatījusi iespējamos
riskus īstenošanā. Revīzijas uzmanības centrā bija Komisijas veiktais garantijas jauniešiem īstenošanas plānu
novērtējums piecu dalībvalstu (Francija, Īrija, Itālija, Lietuva un Portugāle) izlasei.
Kaut arī Komisija bija lūgusi dalībvalstis iesniegt plānoto konkrēto pasākumu izmaksu aplēsi un nosaukt attiecīgos
finansējuma avotus, kad dalībvalstis iesniedza garantijas jauniešiem īstenošanas plānus, revidenti, pārbaudot piecas
dalībvalstis, konstatēja, ka dažās atbildēs nebija sniegta vajadzīgā informācija un nevienā atbildē nebija sniegtas
aplēstās to strukturālo reformu īstenošanas izmaksām, kuras vajadzīgas, lai garantija jauniešiem būtu efektīva.
ES revidenti ir formulējuši turpmāk uzskaitītos ieteikumus.
•
•

•

Lai Komisija varētu novērtēt kopējās finansējuma vajadzības, dalībvalstīm ir jāsniedz skaidrs un pilnīgs
apraksts par visu to plānoto pasākumu izmaksām, kas paredzēti jauniešu bezdarba novēršanai garantijas
jauniešiem shēmas ietvaros.
Komisijai jāveicina tādu kvalitātes elementu kopums, kuriem ir jābūt klātesošiem darbos, stažēšanās
piedāvājumos un mācekļa praksēs, kuri atbilst atbalsta saņemšanai no ES budžeta. Tas varētu būt balstīts uz
elementiem, pēc kuriem definē kvalitatīvu piedāvājumu Komisijas norādēs Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas novērtējumam.
Komisijai jāizveido visaptveroša uzraudzības sistēma garantijas jauniešiem shēmai kopumā, aptverot gan
strukturālās reformas, gan pasākumus, kas adresēti atsevišķām personām. Šīs uzraudzības rezultāti jāpaziņo
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Turpmākajos ziņojumos ERP paredz aptvert arī citas tēmas, kas skar jaunatnes nodarbinātību, tostarp ES iniciatīvu
īstenošanu dalībvalstu līmenī. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir
atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.
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