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Pratarmė
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Gerbiamas skaitytojau,
2017 m. spalio mėn. vykusiame Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ryšių palaikymo komiteto
posėdyje, kuriam pirmininkavo ir kurį surengė Liuksemburge įsikūrę Europos Audito Rūmai, AAI vadovai aptarė
galimą AAI indėlį atkuriant ES piliečių pasitikėjimą nacionalinėmis ir ES institucijomis. Be to, buvo aptarti nauji
audito produktai ir tai, kaip su AAI darbo rezultatais supažindinti daugiau Europos Sąjungos piliečių.
Šis audito kompendiumas yra vienas iš tokių Ryšių palaikymo komiteto naujoviškų produktų. Juo papildomi kiti
komiteto leidiniai didinant Europos Sąjungos AAI naujausio audito darbo žinomumą.
Šis pirmasis leidimas skirtas jaunimo užimtumui ir jaunimo integravimui į darbo rinką. Tai prioritetinis daugumos ES
valstybių narių ir Europos institucijų darbotvarkių klausimas. Aukštas užimtumo lygis yra vienas pagrindinių Europos
Sąjungos strategijos „Europa 2020“ tikslų, o valstybės narės investuoja daug viešųjų lėšų spręsdamos jaunimo
nedarbo problemą ir kurdamos darbo vietas. Šios investicijos dažnai papildomos ES finansavimu, kad būtų
padidintas nacionalinių projektų poveikis, ir tai atkreipė ES AAI, kurios siekia užtikrinti veiksmingą tokių lėšų
naudojimą, dėmesį.
Audito kompendiume pateikiamas bendras jaunimo užimtumo ir ES bei valstybių narių vaidmens šioje politikos
srityje pristatymas, pateikiama pasirinkto ES AAI audito darbo nuo 2010 m. apžvalga, įskaitant jų darbo suvestinę.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiuos auditus, kreipkitės į atitinkamas AAI.
Tikimės, kad šis audito kompendiumas jums bus naudingas informacijos šaltinis.

Ivan Klešić
Kroatijos valstybinės audito institucijos vadovas
Ryšių palaikymo komiteto pirmininkas

Klaus-Heiner Lehne
Europos Audito Rūmų pirmininkas
Projekto vadovas
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Darbo jėgos judumas. Visų ES piliečių teisė į laisvą darbuotojų judėjimą, nustatyta Sutarties dėl ES veikimo 45
straipsnyje. Ji apima darbuotojų teises judėti ir gyventi šalyje, šeimos narių teises atvykti į šalį ir joje gyventi bei
teisę dirbti kitoje valstybėje narėje ir turėti vienodas sąlygas su tos valstybės narės piliečiais. Kai kuriose šalyse
naujųjų valstybių narių piliečiams taikomi apribojimai.
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Europos regioninės plėtros fondu siekiama stiprinti ekonominę ir
socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje padedant ištaisyti pagrindinius regionų pusiausvyros sutrikimus teikiant
daugiausia įmonėms skirtą finansinę paramą infrastruktūros kūrimui ir produktyvioms investicijoms, kuriomis
skatinamas darbo vietų kūrimas.
Europos socialinis fondas (ESF). Jo paskirtis – gerinant užimtumo ir įsidarbinimo galimybes (visų pirma taikant
mokymo priemones), didinant užimtumą ir kuriant daugiau ir geresnių darbo vietų, stiprinti ekonominę ir socialinę
sanglaudą Europos Sąjungoje.
Europos strateginių investicijų fondas (ESIF). Paramos investicijoms mechanizmas, pagrįstas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu ir įgyvendintas pagal Europos investicijų banko ir Europos Komisijos susitarimą sutelkti
strateginiams projektams visoje ES skirtas lėšas.
Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai). Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis
fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas,
kurie buvo sutelkti 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos vykdymui pagal bendras taisykles
(Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 – Bendrųjų nuostatų reglamentas). Jų bendras tikslas – sumažinti regioninius
skirtumus visoje ES.
Išdavos. 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 (ne)darbo kontekste jaunimas yra asmenys nuo 15 iki 25 metų amžiaus arba kai kuriose
valstybėse narėse – nuo 15 iki 29 metų amžiaus.
Jaunimo garantijų iniciatyva. Visų ES valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 25 metų
amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų kokybišką
pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką arba dalyvauti mokymuose. Ji grindžiama 2013 m.
balandžio mėn. priimta Tarybos rekomendacija, parengta remiantis Europos Komisijos pasiūlymu.
Jaunimo nedarbo lygis – bedarbių 15–24 metų amžiaus grupės asmenų procentinė dalis, palyginti su visa šios
amžiaus grupės darbo jėga (tiek dirbančiais, tiek nedirbančiais asmenimis).
Jaunimo nedarbo santykis – darbo neturinčių jaunuolių procentinė dalis, palyginti su visa šios amžiaus grupės
populiacija (ne tik aktyvūs, bet ir neaktyvūs asmenys, kaip antai studentai).
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Jaunimo užimtumo lygis. Užimtumo lygis yra esminis darbo rinkos situacijos stebėjimo rodiklis. 15–29 metų
amžiaus grupėje jis apskaičiuojamas kaip 15–29 metų amžiaus dirbančių asmenų dalis bendroje šios grupės
populiacijoje.
NEET. „Nedirbantys, nesimokantys ar mokymuose nedalyvaujantys“ asmenys. Šiai grupei priskiriami nedirbantys ir
neaktyvūs asmenys.
Poveikis. Veiksmingumo vertinime ilgesnio laikotarpio socialinės ir ekonominės pasekmės, pastebimos praėjus tam
tikram laikotarpiui po projekto ar programos užbaigimo.
Rezultatai. Veiksmingumo vertinime tai yra išmatuojamas, iškart pasireiškiantis projekto ar programos poveikis.
Užimtumo komitetas (EMCO). Tarybos pagrindinis patariamasis komitetas dėl užimtumo ir socialinių reikalų
užimtumo srityje.
Veiksmų programa. Europos Komisijos patvirtinta programa dėl ES finansuojamų investicijų, kurias įgyvendina
valstybė narė. Tai yra suderintas prioritetų rinkinys, apimantis priemones, pagal kurias projektai yra bendrai
finansuojami septynerių metų daugiametės finansinės programos laikotarpiu.

Santrumpos
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AAI:

Aukščiausioji audito institucija

ADEM:

Liuksemburgo užimtumo plėtros agentūra

AKM:

Atvirasis koordinavimo metodas

AKSS:

Absolventų karjeros stebėjimo sistema

EAR:

Europos Audito Rūmai

BUA:

Bendra užimtumo ataskaita

CAT:

Laikinosios pagalbinių darbuotojų darbo sutartys

DUDDEM:

Darbo, užimtumo bei socialinės ir solidariosios ekonomikos ministerija

EMCO:

Užimtumo komitetas

EMMI:

Vengrijos žmogiškųjų išteklių ministerija

ERPF:

Europos regioninės plėtros fondas

ES:

Europos Sąjunga

ESF:

Europos socialinis fondas

ESS:

Europos Sąjungos sutartis

ESTR:

Europos socialinių teisių ramstis

EUS:

Europos užimtumo strategija

GMTIM:

Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika (darbo rinkos komponentai)

IEFP:

Portugalijos pagrindinė nacionalinė užimtumo ir mokymo institucija (Instituto do Emprego e Formação
Profissional)

IP:

Investavimo prioritetai

ISSAI

Tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai

JUI:

Jaunimo užimtumo iniciatyva

Santrumpos

MAA:

Metinė augimo apklausa

NAI:

Nacionalinė audito institucija (Jungtinė Karalystė, Malta)

NEET:

Nesimokantys, nedirbantys ar mokymuose nedalyvaujantys asmenys

NRP:

Nacionalinė reformų programa

p. p.:

procentinis punktas

PM:

Profesinis rengimas ir mokymas

SESV:

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

ŠM:

Jungtinės Karalystės švietimo ministerija

VI:

Vadovaujančioji institucija
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Ryšių palaikymo komitetas ir jo
darbas
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Ryšių palaikymo komitetas yra savarankiškas, nepriklausomas ir nepolitinis Europos Sąjungos (ES) valstybių
narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų (EAR) vadovų susirinkimas. Jame aptariami
ir sprendžiami su ES susiję bendrų interesų klausimai.
Šiomis aplinkybėmis Ryšių palaikymo komitetas įsipareigoja stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą audito ir su
juo susijusios veiklos srityse. Jis nustato ir skatina laikytis bendro požiūrio kylančiais audito ir atskaitomybės
klausimais bei remia savo nares, ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI.
Stiprindamas savo narių bendradarbiavimą, Ryšių palaikymo komitetas prisideda prie veiksmingo išorės
audito ir atskaitomybės Europos Sąjungoje, padeda tobulinti ES finansų valdymą ir prisideda prie gero
valdymo savo piliečių labui.
Ryšių palaikymo komitetas įkurtas 1960 m. Jam kasmet paeiliui pirmininkauja viena iš AAI. Komitetas neturi
oficialios buveinės ar sekretoriato, o Europos Audito Rūmai teikia administracinę paramą.
Su informacija apie Ryšių palaikymo komitetą galima susipažinti adresu www.contactcommittee.eu.

Santrauka
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Jaunimo padėtis darbo rinkoje, kurią gerokai paveikė 2008 m. prasidėjusios ekonomikos ir finansų krizės padariniai,
yra vienas didžiausių iššūkių Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms. Nors daugumoje valstybių narių po 2013 m.
jaunimo nedarbas sumažėjo po, kai buvo pasiekęs aukščiausią lygį, problema tebelieka didelė: 2016 m. darbo
negalėjo rasti 4,2 milijono jaunų europiečių, o ilgalaikių bedarbių dalis išlieka didelė.
Už jaunimo užimtumo skatinimą daugiausia atsako nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos. Tačiau Europos
Sąjunga padeda ir, jei reikia, papildo jų pastangas kovoti su nedarbu.
Augantis programų, skirtų kovai su jaunimo nedarbu, skaičius ir į jas investuojamų viešųjų lėšų dydis paskatino
daugelį ES valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų įtraukti šio dalyko auditą į savo darbo programas.
Šis audito kompendiumas pradedamas bendra apžvalga, įskaitant istorinės užimtumo politikos raidos Europos
Sąjungoje paaiškinimą. Po jo pateikiamas kai kurių pagrindinių jaunimo nedarbo problemų apibūdinimas.
Antroje šio audito kompendiumo dalyje apibendrinami pasirinktų auditų, kuriuos per pastaruosius ketverius metus
atliko trylikos valstybių narių AAI (Belgijos, Bulgarijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos,
Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Vengrijos, Vokietijos) ir Europos Audito Rūmai,
rezultatai. Atlikdamos šiuos pasirinktus auditus, AAI nagrinėjo svarbius veiklos vykdymo aspektus ir daugiausia
dėmesio skyrė įgyvendinamų užimtumo politikos krypčių, programų ir projektų efektyvumui, veiksmingumui
ir (arba) ekonomiškumui.
Trečioje audito kompendiumo dalyje yra pateiktos pasirinktų auditų, kuriuos atliko trylikos valstybių narių AAI ir
Europos Audito Rūmai, detalios faktų suvestinės.

I DALIS. Užimtumo politikos sritis
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Teisinis pagrindas ir istorinė raida

1.

ES užimtumo ir socialinės politikos srities kompetencija dalijasi su valstybėmis narėmis. ES veiksmai apima
nacionalinės politikos koordinavimą ir stebėjimą, keitimąsi geriausia patirtimi ir teisės aktų priėmimą darbuotojų
teisių ir socialinės apsaugos priemonių koordinavimo srityse. Ilgainiui pagrindiniai ES užimtumo politikos teisės
aktai kito ir šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai šios raidos etapai.

ES užimtumo politikos teisinis pagrindas

2.

ES užimtumo politikos teisinis pagrindas yra Europos Sąjungos sutarties (ESS) 3 straipsnio 3 dalis:
„Sąjunga sukuria vidaus rinką. Ji siekia Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos
augimu ir stabiliomis kainomis, didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško
užimtumo ir socialinės pažangos <…>“

3.

Be to, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nurodyta1, kad „valstybės narės ir Sąjunga veikia
siekdamos plėtoti suderintą užimtumo strategiją, ypač ugdydamos kvalifikuotą, profesiniu atžvilgiu pasirengusią
ir mokančią prisitaikyti darbo jėgą bei darbo rinkas, prisitaikančias prie ekonomikos pokyčių <…> Valstybės narės
<…> savo užimtumo politika padeda siekti <…> nustatytų tikslų.“

4.

Be to, ES2 „siekti didelio užimtumo padeda skatindama valstybių narių bendradarbiavimą bei remdama,
o prireikus ir papildydama, jų veiklą“. Analogiškai „užimtumo skatinimas“ yra bendras ES ir jos valstybių narių
tikslas socialinėje ir užimtumo srityse3.

5.

Nurodyti Sutarčių straipsniai yra ilgalaikio plėtojimo proceso, kuris prasidėjo nuo Romos sutarties
(1957 m.), rezultatas. Į Mastrichto sutartį (1992 m.) buvo įtrauktas Susitarimas dėl socialinės politikos ir Sutarties
priede pateiktas Socialinis protokolas (toliau – Socialinės politikos skyrius 4). Susitarime buvo dar kartą patvirtinti
principai, kurie keletą metų prieš tai buvo išdėstyti Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijoje
(1989 m.)5. Tačiau tik priėmus Amsterdamo sutartį (1997 m.) didelio užimtumo ir socialinės apsaugos skatinimas buvo
oficialiai įvardytas kaip viena iš Europos bendrijos užduočių. 1 pav. pristatomi pagrindiniai teisės aktų ir užimtumo
politikos pokyčiai, visų pirma Jaunimo užimtumo iniciatyva, nuo 1957 m.

1
2
3
4
5

SESV 145 ir 146 straipsniai.
SESV 147 straipsnis.
SESV 151 straipsnis.
Socialinės politikos protokolas Nr. 14.
Chartijoje buvo pripažintos šios pagrindinės darbuotojų socialinės teisės: judėjimo laisvė; teisė į darbą ir atlyginimą; gyvenimo ir darbo sąlygų
gerinimas; socialinė apsauga; asociacijų laisvė ir teisė į kolektyvines derybas; profesinis mokymas; vienodas požiūris į vyrus ir moteris; darbuotojų
informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas; sveikatos apsauga ir sauga darbo vietoje; vaikų ir paauglių apsauga; pagyvenusių žmonių teisės;
neįgaliųjų teisės.
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1 pav. Pagrindiniai teisės aktai ir politikos iniciatyvos užimtumo srityje (1957–2017 m.) (EAR)
Teisės aktai ir (jaunimo) politikos iniciatyvos

7

Užimtumo dokumentų
rinkinys
(Jaunimo užimtumo
dokumentų rinkinys)
Jaunimo veiksmų grupė

2010

Lisabonos strategija

Strategija „Europa 2020“
(Judus jaunimas)
ES jaunimo strategija

4

2013

2000

2012

1992

Mastrichto sutartis

2

J.-C. Junckerio Komisijos
10 prioritetų

2017

Lisabonos sutartis

9

2014

5

1997

Amsterdamo sutartis
Europos užimtumo
strategija

1957

Romos sutartis

3

2007

1

Jaunimo garantijų
iniciatyva
Jaunimo užimtumo
iniciatyva (JUI)

6

Europos socialinių teisių
ramstis

8

10

I DALIS. Užimtumo politikos sritis

14

Amsterdamo sutartis (1997 m.) ir Europos užimtumo strategija

6.

Sudarius Amsterdamo sutartį (1997 m.), buvo pasiektas esminis ES dalyvavimo užimtumo ir socialinės
politikos srityje etapas. Į Sutartį buvo įtraukta nauja Užimtumo antraštinė dalis6, kurioje ES uždaviniai buvo papildyti
siekiu skatinti didelį užimtumą ir suteikti galimybę ES priimti gaires ir teikti rekomendacijas valstybėms narėms
įgyvendinant „suderintą strategiją“7, t. y. Europos užimtumo strategiją (EUS)8, remiantis atviruoju koordinavimo
metodu (AKM). Be to, tai buvo pirmas kartas, kai Sutartyse buvo aiškiai įvardyta kova su socialine atskirtimi.

7.

Šis naujas AKM metodas numatė ES ir valstybių narių bendradarbiavimą remiantis bendros politikos
gairėmis ir ES lygmeniu nustatytais tikslais bei jų perkėlimą į nacionalinę ir regioninę politiką. AKM papildė
periodinio stebėjimo, vertinimo ir tarpusavio vertinimo procesas, kuris buvo sukurtas siekiant stiprinti tarpusavio
mokymąsi9. Be to, Sutartyje buvo numatyta įsteigti patariamąjį statusą turintį Užimtumo komitetą (EMCO)10, kuris
skatintų valstybių narių užimtumo ir darbo rinkos politikos derinimą.

Lisabonos strategija (2000 m.) ir integruotos užimtumo gairės

8.

2000 m. kovo mėn. pradėta įgyvendinti Lisabonos strategija yra tolesnis žingsnis pripažįstant užimtumo ir
socialinių klausimų svarbą ES augimui ir konkurencingumui bei plečiant AKM taikymą kitose politikos srityse.
Lisabonos strategijoje buvo raginama iki 2010 m. sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų bei užtikrinti didesnę
socialinę sanglaudą. Pagrindinės priemonės siekiant šio tikslo buvo AKM taikymas įvairiose politikos srityse,
įskaitant pensijų, sveikatos apsaugos ir priežiūros sritį, vadinamasis socialinis AKM, ir sustiprinti Europos Vadovų
Tarybos priežiūros ir koordinavimo įgaliojimai.

9.

Atlikus laikotarpio vidurio peržiūrą, Lisabonos strategija buvo atnaujinta 2005 m., akcentuojant stipresnį ir
ilgalaikį ekonomikos augimą bei poreikį kurti daugiau ir geresnių darbo vietų11. Buvo sukurta nauja valdymo
struktūra, grindžiama valstybių narių ir ES institucijų bendradarbiavimu. Atsižvelgiant į 2005 m. atliktą Lisabonos
strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą, Europos užimtumo strategiją (EUS) sudariusios užimtumo gairės buvo
įtrauktos į integruotas ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo gaires.

6
7
8
9
10
11

Sutarties konsoliduotos versijos VIII antraštinė dalis (buvusi VIa antraštinė dalis).
Europos Parlamentas (2015 m.), Socialinė ir užimtumo politika: bendrieji principai, faktų apie Europos Sąjungą suvestinės.
SESV 145–150 straipsniai.
Europos Parlamentas (2016 m.), „Užimtumo ir socialinių rodiklių integravimas į makroekonominę priežiūrą“ (angl. Mainstreaming Employment
and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance).
SESV 150 straipsnis.
COM(2005) 24, „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“.
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Lisabonos sutartis (2007 m.) ir strategija „Europa 2020“ (2010 m.) – užimtumo tikslas

10.

2007 m. Lisabonos sutartyje buvo numatyti kiti svarbūs ES socialinės ir užimtumo politikos tikslų pokyčiai.
Naująja horizontaliąja socialine sąlyga buvo pažymėta, kad „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos
užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga“12.

11.

Po trejų metų (2010 m.) užimtumas tapo vienu iš penkių pagrindinių strategijos „Europa 2020“ –
bendrosios ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos – tikslų. Iki 2020 m. siekiama 20–64 metų
amžiaus asmenų užimtumo lygį padidinti iki 75 %. Šį tikslą papildo ir su juo yra susiję kiti du pagrindiniai tikslai:
οο socialinės įtraukties ir kovos su skurdu – siekiama panaikinti skurdo ir atskirties grėsmę ne mažiau kaip
20 milijonų žmonių;
οο švietimo – sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį iki 10 % ir mažiausiai iki 40 % padidinti 30–34
metų amžiaus asmenų, turinčių aukštąjį arba lygiavertį išsilavinimą, dalį.

12.

Nuo 2010 m. pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir socialiniai tikslai buvo naudojami kaip
EUS lyginamosios analizės tikslai. EUS įgyvendinama taikant Europos semestro procesą, užtikrinantį
makroekonominės, fiskalinės, užimtumo ir socialinės politikos pažangos koordinavimo ir stebėjimo pasikartojančiais
kasmetiniais ciklais sistemą, skatinant glaudų politikos koordinavimą tarp ES valstybių narių ir ES institucijų. Visų
pirma, EUS įgyvendinimą, prie kurio prisidedama Užimtumo komiteto (EMCO) darbu, galima suskirstyti į šiuos
keturis Europos semestro etapus:
οο Užimtumo gaires – bendrus užimtumo politikos prioritetus ir tikslus, kuriuos pasiūlo Europos
Komisija, suderina nacionalinės vyriausybės ir priima ES Taryba. Užimtumo gairės pirmą kartą buvo
patvirtintos kartu su plačiomis ekonominės politikos gairėmis 2005 m. integruotų gairių rinkinyje ir
pertvarkytos 2010 m. atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“.
οο Europos Komisija rengia Bendrą užimtumo ataskaitą (BUA), kurioje pateikia a) užimtumo padėties
Europoje vertinimą, b) užimtumo gairių įgyvendinimą ir c) pagrindinių užimtumo ir socialinių rodiklių
suvestinės vertinimą. Ją skelbia Europos Komisija, o priima ES Taryba. BUA dabar yra Metinės augimo
apklausos (MAT) dalis.
οο Nacionalines reformų programas (NRP), kurias pateikia nacionalinės vyriausybės, o Europos
Komisija analizuoja, ar jos atitinka strategiją „Europa 2020“. NRP grindžiamos gairėmis, o jų pagrindu
rengiamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos.
οο Remdamasi NRP vertinimu, Europos Komisija skelbia šalių ataskaitas, kuriose nagrinėjama valstybių
narių socialinė ir ekonominė politika, ir vėliau parengia konkrečioms šalims skirtas
rekomendacijas13.

12
13

SESV 9 straipsnis.
Žr. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=lt.
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13.

Be to, strategijoje „Europa 2020“ buvo pasiūlyta sukurti septynias pavyzdines iniciatyvas. Trys iš jų
priskiriamos užimtumo ir socialinių reikalų sritims:
οο Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė, skirta lankstumo ir užimtumo garantijų politikai
pertvarkyti, kad geriau veiktų darbo rinka, padėti žmonėms ugdyti ateities įgūdžius ir gerinti darbo
vietų kokybę ir darbo sąlygas;
οο iniciatyva „Judus jaunimas“, kurią įgyvendinant prisidedama prie geresnio ugdymo ir mokymo,
padedama jaunimui studijuoti užsienyje ir lengviau rasti darbą;
οο Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas, kurį įgyvendinant prisidedama prie
geriausios patirties sklaidos ir skiriamas finansavimas socialinei įtraukčiai remti ir kovai su
diskriminacija.

14.

2012 m. Europos Komisija priėmė užimtumo srities dokumentų rinkinį14, sudarytą iš politinių
dokumentų, kuriuose nagrinėjami ES užimtumo politikos sankirtos su kitomis politikos sritimis taškai remiant
pažangų, tvarų ir integracinį augimą. Jame buvo įvardyti didžiausią augimo potencialą turintys ES darbo vietas
kuriantys sektoriai ir veiksmingiausi būdai, kuriuos taikydamos ES šalys sukurtų daugiau darbo vietų. Jame buvo
pasiūlytos priemonės, skirtos prisidėti prie darbo vietų kūrimo, atkurti darbo rinkų dinamiškumą ir gerinti ES
valdymą. Užimtumo srities dokumentų rinkinį sudarė ir jaunimo užimtumo dokumentų rinkinys.

15.

2014 m. naujoji J.-C. Junckerio Komisija pristatė dešimt politikos prioritetų, kurie bus laikomi Europos
Komisijos penkerių metų kadencijos politiniais įgaliojimais. Pirmasis politinių gairių prioritetas yra naujas darbo
vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis, kuriuo taip pat numatyta įgyvendinti Investicijų planą
Europai15.

16.

2017 m. lapkričio mėn. įvykusiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime buvo paskelbtas
bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos įsipareigojimas įgyvendinti Europos socialinių teisių
ramstį (ESTR)16, apie kurį Pirmininkas J.-C. Junckeris pirmą kartą paskelbė savo 2015 m. pranešime apie Sąjungos
padėtį ir kurį Europos Komisija pristatė 2017 m. balandžio mėn. ESTR įtvirtinta 20 pagrindinių principų ir teisių,
suskirstytų į tris kategorijas: lygių galimybių ir galimybės įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų bei socialinės apsaugos
ir įtraukties. Socialinį ramstį papildo „socialinė rezultatų suvestinė“, skirta pažangos stebėjimui.

14
15
16

COM(2012) 173 final.
Žr. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en.
COM(2017) 250.
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ES jaunimo užimtumo politikos kryptys ir priemonės

17.

ES įgaliojimai ir veiksmų laisvė jaunimo užimtumo srityje yra tokie patys, kaip ir pirmiau apibūdinti
suaugusiųjų užimtumo srityje. Tačiau juos papildo platesnė ES jaunimo strategija. ES remia jaunimo užimtumą,
įsidarbinimo galimybes ir socialinę įtrauktį, visų pirma pagal savo darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir
investicijų darbotvarkę, strategiją „Europa 2020“ ir ES fondus, kaip antai „Erasmus+“, Europos socialinį fondą (ESF) ir
Jaunimo užimtumo iniciatyvą17.

ES jaunimo strategija (2010 m.)

18.

ES jaunimo strategijoje, dėl kurios susitarė ES ministrai, nustatyta 2010–2018 m. bendradarbiavimo
pagal SESV 6 ir 165 straipsnius sistema. Joje iškelti du pagrindiniai tikslai:
οο sukurti daugiau galimybių ir užtikrinti lygias galimybes visiems jaunuoliams švietimo srityje ir darbo
rinkoje;
οο skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime18.

19.

ES jaunimo politikoje akcentuojamas visų jaunuolių socialinės įtraukties didinimas, aktyvesnis
dalyvavimas demokratiniame ir pilietiniame gyvenime bei lengvesnis perėjimas į pilnametystę, ypatingą dėmesį
skiriant integravimuisi į darbo pasaulį19. Šių tikslų siekiama taikant dvejopą metodą:
οο konkrečias jaunimo iniciatyvas, skirtas jaunimo neformaliajam mokymuisi, dalyvavimui, savanoriškai
veiklai, jaunimo darbui, judumui ir informavimui skatinti, ir
οο „integruojančias“ tarpsektorines iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad rengiant,
įgyvendinant ir vertinant kitų sričių, kurios turi didelį poveikį jaunimui, kaip antai švietimo, užimtumo
arba sveikatos apsaugos ir gerovės, politiką ir veiksmus būtų atsižvelgiama į jaunimo problemas.

20.

ES jaunimo strategijoje siūlomos aštuonių sričių, įskaitant užimtumą ir verslumą, iniciatyvos. Pagrindinė
atsakomybė už užimtumo, švietimo, mokymo ir jaunimo politiką tenka valstybėms narėms, tačiau Europos Sąjunga
jau daugelį metų prisideda prie jų įgyvendinimo remdama valstybių narių pastangas20. Strategiją įgyvendina
valstybės narės, padedamos Europos Komisijos.

17
18
19
20

Žr. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en
Žr. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.
Europos Komisija (2015 m.), 2015 m. ES jaunimo ataskaita.
COM(2016) 640 final.
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Pavyzdinė iniciatyva „Judus jaunimas“ (2010 m.)

21.

Pavyzdine iniciatyva „Judus jaunimas“, kuri yra „pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo“ strategijos
„Europa 2020“ dalis, nustatytas išsamus jaunimui skirtų švietimo ir užimtumo priemonių dokumentų rinkinys,
įskaitant Jaunimo galimybių iniciatyvą21(2011 m.) ir programą „Tavo pirmasis EURES darbas“22. Svarbiausi
pavyzdinės iniciatyvos tikslai yra gerinti jaunimo išsilavinimo lygį ir įsidarbinimo galimybes, mažinti jaunimo
nedarbą ir didinti jaunimo užimtumo lygį.

22.

Jaunimo galimybių iniciatyva, kurią Europos Komisija priėmė 2011 m., buvo skirta būtent
nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui ir ja buvo siekiama derinti konkrečius
valstybių narių ir ES veiksmus ir prioritetus, nustatytus:
οο strategijoje „Europa 2020“;
οο 2011 m. birželio mėn. ES Tarybos išvadose dėl jaunimo užimtumo23 ir
οο ES Tarybos rekomendacijoje dėl politikos, kuria siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų
skaičių24.

23.

„Tavo pirmasis EURES darbas“ yra „tikslinė judumo programa“. Tokių programų tikslas yra užpildyti tam
tikro sektoriaus, profesijos, šalies arba šalių grupės laisvas darbo vietas arba remti tam tikras darbuotojų, labiau
linkusių vykti dirbti į užsienį, grupes, pavyzdžiui, jaunimą. Šioje programoje, kurią įgyvendina nacionalinės
užimtumo tarnybos, gali dalyvauti jauni kandidatai (iki 35 metų), kitoje valstybėje narėje ieškantys darbo, galimybės
dalyvauti mokymuose ar pameistrystės programoje, ir ES 28 šalių, Norvegijos ir Islandijos darbdaviai.

21
22
23
24

COM(2011) 933 final.
Žr. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=en.
2011 m. birželio 20 d. Tarybos išvados Nr. 11 838/11 dėl jaunimo užimtumo skatinimo.
OL C 191 (2011).
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Jaunimo užimtumo dokumentų rinkinys ir jaunimo veiksmų grupė (2012 m.)

24.

2012 m. gruodžio mėn. ES Taryba daugumai ES valstybių narių pateikė konkrečias rekomendacijas, kaip
kovoti su jaunimo nedarbu. Tais pačiais metais Europos Komisija pasiūlė jaunimo užimtumo dokumentų rinkinį,
sudarytą iš įvairių priemonių, skirtų jaunimo nedarbui ir socialinei atskirčiai valstybėse narėse mažinti, atsižvelgiant
į didelį ir pastovų jaunimo nedarbą. Šios priemonės yra:
οο Jaunimo garantijų iniciatyva (2013 m. balandžio mėn.) – tai visų valstybių narių įsipareigojimas
užtikrinti, kad kiekvienas jaunuolis iki 25 m. gautų:

••
••

gerą pasiūlymą dirbti;
toliau mokytis;
dalyvauti pameistrystės programoje;
arba stažuotis

per keturis mėnesius nuo darbo netekimo ar formaliojo mokymosi užbaigimo. Ji grindžiama 2013 m. balandžio mėn.
priimta Tarybos rekomendacija, parengta remiantis Europos Komisijos pasiūlymu.
οο Europos pameistrystės aljansas (2013 m. liepos mėn.), sutelkiantis valdžios institucijas, verslo
atstovus, socialinius partnerius, profesinio rengimo ir mokymo specialistus bei jaunimo atstovus ir
kitus pagrindinius subjektus siekiant Europoje skatinti pameistrystės programas ir iniciatyvas.
Siekiama bendro tikslo Europoje gerinti pameistrystės kokybę, pasiūlą ir įvaizdį. Pastaruoju metu
pameistrystės judumas taip pat tapo viena iš aktualių temų.
οο Stažuočių kokybės sistema (2014 m. kovo mėn.) – Tarybos rekomendacija, kurioje pateiktos
stažuočių, vykdomų ne formaliojo švietimo sistemoje, gairės siekiant užtikrinti kokybišką stažuočių
mokymosi turinį ir tinkamas darbo sąlygas.

25.

Vis dėlto 2012 m. Europos Komisija su aštuoniomis valstybėmis narėmis, kuriose tuo metu buvo
didžiausias jaunimo nedarbo lygis, sukūrė jaunimo veiksmų grupes25, 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 mažųjų ir vidutinių
įmonių įdarbinimo galimybes.

25

Žr. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 3/2015:. ES Jaunimo garantijų iniciatyva: žengti pirmieji žingsniai, bet iškyla rizika jos
įgyvendinimui.

I DALIS. Užimtumo politikos sritis

20

Jaunimo užimtumo iniciatyva (2013 m.)

26.

Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI) užtikrina finansinę paramą įgyvendinant jaunimo užimtumo
dokumentų rinkinį, visų pirma Jaunimo garantijų iniciatyvą. JUI papildo kitus nacionaliniu lygmeniu vykdomus
veiksmus, visų pirma ESF remiamą veiklą. JUI priemonės yra skirtos tiesiogiai jaunimui. Remiamas tik nesimokantis,
nedirbantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas (NEET), įskaitant ilgalaikius bedarbius ar jaunuolius, kurie
neregistruoti kaip darbo ieškantys asmenys regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis didesnis kaip 25 %.

27.

Visą 2014–2020 m. JUI biudžetą (visų reikalavimus atitinkančių ES valstybių narių) sudarė 6,4 milijardo
eurų (3,2 milijardo eurų skirta pagal specialią jaunimo užimtumui skirtą biudžeto eilutę ir dar 3,2 milijardo eurų – iš
ESF). ESF įnašą papildo reikalavimus atitinkančių valstybių narių nuosavi finansiniai ištekliai. 2016 m. rugsėjo 14 d.
Europos Komisija pasiūlė padidinti JUI biudžetą26. Šiuo tikslu 2017–2020 m. iniciatyvai bus papildomai skirta 1,2
milijardo eurų, iš kurių 233 milijonai eurų numatyti 2018 m. biudžeto projekte27 ir 500 milijonų eurų – patikslintame
2017 m. biudžete28.

Naujausi pokyčiai (2013–2017 m.)

28.

Vis dėlto 2013 m. Europos Komisija pristatė komunikatą29, kuriame aptarė, kokie neatidėliotini veiksmai
padėtų jaunimą grąžinti į darbą ir į švietimo ar mokymo įstaigas. Siekiama paspartinti Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimą, skatinti ESF lėšų investicijas į jaunimą, aktyviai finansuoti pradinį JUI etapą, remti darbo jėgos judumą
ES naudojantis EURES sistema30 ir kurti ES lygmens priemones, kurios ES šalims ir įmonėms padėtų įdarbinti jaunimą.

29.

2016 m. gruodžio 7 d. komunikate31 Investicijos į Europos jaunimą Europos Komisija pasiūlė atnaujinti
pastangas jaunuoliams remti priimant jaunimo dokumentų rinkinį, kuriame siūloma imtis veiksmų trijose srityse:
οο geresnių galimybių patekti į darbo rinką;
οο geresnių galimybių per švietimą ir mokymą;
οο geresnių solidarumo, judumo mokymosi tikslais ir dalyvavimo galimybių.

26
27
28
29
30

31

COM(2016) 603 final.
Žr. http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01.
COM(2017) 222.
COM(2013) 447.
EURES yra ES darbo mobilumo portalas. Jo paskirtis – teikti informaciją, konsultacijas ir įdarbinimo (darbo parinkimo) paslaugas darbuotojams ir
darbdaviams bei visiems piliečiams, norintiems pasinaudoti laisvo asmenų judėjimo teikiamais privalumais. Žr. https://ec.europa.eu/eures/public/
en/homepage
COM(2016) 940 final.
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30.

Šiame dokumentų rinkinyje Europos Komisija pristatė Europos solidarumo korpusą32 ir kitą komunikatą
dėl švietimo tobulinimo ir modernizavimo33.

Jaunimas: darbo rinkos statistika (2008–2016 m.)

31.

Jaunimo padėtis darbo rinkoje, kurią gerokai paveikė 2008 m. prasidėjusios ekonomikos krizės padariniai,
yra vienas didžiausių iššūkių Europos Sąjungai. Krizė jaunimui padarė itin didelį poveikį. Atotrūkis tarp tų, kurie turi
galimybių, ir tų, kurie jų neturi, dar labiau padidėjo. Kai kurie jaunuoliai vis labiau stumiami į socialinio ir
visuomeninio gyvenimo užribį, todėl jiems gali grėsti atskirtis, marginalizacija ar netgi radikalizacija34.

32.

Daugeliui jaunuolių sunku rasti gerą darbą, o tai gerokai kliudo siekti nepriklausomybės. Nors daugumoje
valstybių narių jaunimo nedarbas sumažėjo po 2013 m., kai buvo pasiekęs aukščiausią lygį, problema tebelieka
didelė: 2016 m. darbo negalėjo rasti 4,2 milijono jaunų europiečių, o ilgalaikių bedarbių dalis išlieka didelė.

Jaunimo nedarbo lygis

33.

Jaunimo nedarbo lygis apskaičiuojamas kaip bedarbių jaunuolių dalis, palyginti su aktyvaus jaunimo
populiacija (žr. 2 pav.).

2 pav. Jaunimo nedarbo lygio paaiškinimas (EAR)

Jaunimo nedarbo lygis: Bedarbiai / Aktyvi darbo jėga (Dirbantys asmenys + bedarbiai)
Dirbantys asmenys

Bedarbiai

Aktyvūs (Darbo jėga)
Jaunimo populiacija

32
33
34

COM(2016) 942 final.
COM(2016) 941 final.
Europos Komisija (2015 m.), 2015 m. ES jaunimo ataskaita.

Neaktyvūs
Neaktyvūs
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34.

2016 m. jaunimo nedarbo lygis35 tarp jaunuolių (15–24 metų) sudarė 18,7 % ir buvo 4,9 procentiniais
punktais (p. p.) mažesnis nei maksimalus lygis, pasiektas 2013 m. (23,6 %, žr. 3 diagramą). Atrodo, kad padėtis gerėja
nuo 2013 m., kai jaunimo nedarbo lygis buvo didžiausias ES 28 ir daugumoje ES valstybių narių.

3 diagrama. ES 28 jaunimo nedarbas (15–24 m.), 2008–2016 m. (šaltinis – Eurostatas yth_empl_100)
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35.

Nepaisant šių pagerėjimo požymių, jaunimo nedarbo lygis išlieka ypač aukštas. Be to, jaunimo nedarbas
vis dar daugiau nei dvigubai didesnis už bendrą nedarbo lygį, kuris 2016 m. ES 28 sudarė 7,5 %.

36.

2013–2016 m. didžiausias pagerėjimas procentiniais punktais buvo registruojamas Kroatijoje (-18,7 p. p.),
Vengrijoje (-13,7 p. p.) ir Slovakijoje (11,5 p. p.). Be to, 2016 m. Graikija ir toliau buvo valstybė narė, kurioje jaunimo
nedarbo lygis buvo didžiausias (47,3 %), nors jis nuo didžiausio 58,3 % lygio 2013 m. sumažėjo 11 p. p. Kitos valstybės
narės, kuriose jaunimo nedarbo lygis yra didžiausias, yra Ispanija (44,4 %) ir Italija (37,8 %).

37.

Absoliučia išraiška bedarbių jaunuolių skaičius ES 2016 m. buvo 1,4 milijono mažesnis nei 2013 m.
(sumažėjo nuo 5,6 milijono iki 4,2 milijono36).

35

36

Konkrečios amžiaus grupės nedarbo lygis parodo tos amžiaus grupės bedarbių procentinę dalį, palyginti su visa darbo jėga (tiek dirbančiais, tiek
nedirbančiais asmenimis). Remiantis Tarptautinės darbo organizacijos gairėmis, Eurostatas bedarbį apibrėžia kaip 15–74 metų (arba 16–74 metų
Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje ir Norvegijoje) asmenį, kuris a) ataskaitinę savaitę neturi darbo, b) gali pradėti dirbti per
artimiausias dvi savaites (arba jau rado darbą ir pradės dirbti per artimiausius tris mėnesius) ir c) aktyviai ieškojo darbo kuriuo nors metu per
praėjusias keturias savaites.
Šaltinis – Eurostatas, kodas [une_rt_a].
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Jaunimo nedarbo lygis pagal išsilavinimą

38.

Išsilavinimas yra svarbus būsimo jaunuolių profesinio gyvenimo veiksnys. Iš 4 diagramos matyti, kad kuo
didesnis išsilavinimo lygis, tuo mažesnis užregistruotas jaunimo nedarbo lygis. Jaunuolių, turinčių žemą išsilavinimo
lygį, nedarbo lygis (26,5 %) yra dvigubai didesnis už tretinį išsilavinimą turinčių jaunuolių nedarbo lygį (13,8 %).
Panašus skirtumas (10 p. p.) yra ir aukštutinės pakopos vidurinį išsilavinimą turinčių jaunuolių atveju.

4 diagrama. ES 28 jaunimo nedarbas pagal išsilavinimo lygį, 2008–2016 m. (šaltinis – Eurostatas,
yth_empl_090)
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39.

Iš palyginamosios analizės matyti, kad visų trijų grupių pokyčiai rodo pagerėjimą 2013–2016 m. (-5 p. p.).
Tačiau visų išsilavinimo lygių jaunimo nedarbo lygis 2016 m. vis tiek yra didesnis nei registruotas 2008 m. Tai reiškia,
kad jaunimo nedarbas kol kas negrįžo į iki krizės buvusį lygį. Be to, iš duomenų matyti, kad tretinį išsilavinimą
turintiems jaunuoliams per ekonomikos krizę buvo vis sunkiau rasti darbo. Ekonomikos krizė taip pat tapo dideliu
iššūkiu jauniems absolventams daugelyje šalių, nes dažnai jų kvalifikacija yra per aukšta darbo rinkoje esančioms
galimybėms37.

37

Eurofound, „Jaunimas ir NEET Europoje. Pirmosios išvados“. Liuksemburgas, Europos Sąjungos leidinių biuras.
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Ilgalaikis jaunimo nedarbas
5 diagrama. ES 28 ilgalaikio jaunimo nedarbo lygis, 2008–2016 m. (šaltinis – Eurostatas, yth_empl_120)
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40.

Jaunų bedarbių padėtis tampa dar sudėtingesnė, jeigu jiems ilgą laiką nepavyksta rasti darbo. Ilgalaikio
nedarbo laikotarpiai38 turi didelę įtaką jaunų žmonių profesinei ateičiai, nes kuo ilgiau jaunuolis būna bedarbis, tuo
sunkiau jam patekti į darbo rinką.

41.

Nuo finansų ir ekonomikos krizės pradžios 2008 m. ilgalaikio jaunimo nedarbo lygis (12 mėnesių ar ilgiau)
ES 28 padidėjo 1,9 p. p. (nuo 3,5 % 2008 m. iki 5,4 % 2016 m.). Didžiausias lygis buvo registruotas 2013 m. (8 %).
Vėliau išryškėjo teigiama tendencija (-2,6 p. p.), tačiau ilgalaikio jaunimo nedarbo lygis vis dar gerokai aukštesnis nei
buvo iki krizės (5 diagrama).

42.

Tarp valstybių narių didžiausias ilgalaikis jaunimo nedarbo lygis 2016 m. buvo Graikijoje (25,1 %) ir Italijoje
(19,4 %). Be to, jose registruotas didžiausias jo padidėjimas nuo 2008 m. – 17,3 p. p. Graikijoje ir 11,3 p. p. Italijoje
2013 m. Kitose trijose šalyse, kuriose ilgalaikio jaunimo nedarbo lygis 2013 m. buvo didesnis nei 20 % (Ispanijoje,
Kroatijoje ir Slovakijoje), padėtis 2016 m. gerokai pagerėjo.

38

Ilgalaikio nedarbo lygis yra 12 mėnesių ar ilgiau darbo neturinčių asmenų dalis, palyginti su bendru bedarbių skaičiumi darbo rinkoje.
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Bedarbių jaunuolių dalis visoje jaunimo populiacijoje (jaunimo nedarbo santykis)

43.

Daug jaunuolių nepriklauso aktyviai populiacijai, kurios dydis naudojamas apskaičiuojant jaunimo
nedarbą (žr. 6 pav.). Daugelis jaunuolių vis dar yra dieninių studijų studentai ir nedirba ar neieško darbo.
Apskaičiuojant jaunimo nedarbo santykį, kuris parodo nedirbančių jaunuolių dalį, palyginti su visa jaunimo
populiacija (dirbančiais, nedirbančiais ir neaktyviais jaunuoliais), atsižvelgiama ir į šią jaunimo populiacijos dalį39.

6 pav. Jaunimo nedarbo lygio paaiškinimas

Jaunimo nedarbo santykis: Bedarbiai / Jaunimo populiacija
Dirbantys asmenys

Bedarbiai

Neaktyvūs

Aktyvūs (Darbo jėga)

Neaktyvūs

Jaunimo populiacija

7 diagrama. ES 28 jaunimo nedarbo lygis, 2008–2016 m. (šaltinis – Eurostatas yth_empl_140)
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Papildomą paaiškinimą žr. Eurostato užimtumo statistinių duomenų dalyje, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics.
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44.

2006 m. jaunimo nedarbo santykis sudarė 7,8 % ir buvo 0,9 p. p. didesnis nei 2008 m. (6,9 %), bet 2,1 p. p.
mažesnis nei 2013 m. pasiektas didžiausias lygis (9,9 %, žr. 7 diagramą). Iš valstybių narių analizės matyti, kad padėtis
įvairiose Europos šalyje gerokai skiriasi.

45.

Valstybės narės, kuriose 2016 m. buvo registruotas didžiausias jaunimo nedarbo santykis, buvo Ispanija
(14,7 %), Graikija (11,7 %) ir Kroatija (11,6 %). 2008–2016 m. net 14 valstybių narių jaunimo nedarbo santykis padidėjo
mažiausiai 1 procentiniu punktu. Kita vertus, per tą patį laikotarpį šis santykis sumažėjo Jungtinėje Karalystėje
(-1,7 p. p.) ir Vokietijoje (-2,0 p. p.).

46.

Iš nedarbo lygio ir nedarbo santykio palyginimo matyti, kad jaunimo padėtis Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje
ir Kipre yra ypač sunki. Šiose šalyse bedarbiai jaunuoliai sudaro gana didelę tiek visos darbo jėgos, tiek 15–24 metų
amžiaus populiacijos dalį.

NEET lygis

47.

Be jaunų žmonių, kurie yra bedarbiai (t. y. galintys pradėti dirbti ir aktyviai ieškantys darbo), grupės yra
kita didelė ir svarbi jaunų žmonių, kurie yra mažiau motyvuoti būti iniciatyvūs ir todėl jiems gali būti dar sunkiau
integruotis į darbo rinką, grupė. Tai yra neaktyvūs nesimokantys ir profesiniame mokyme nedalyvaujantys
jaunuoliai, apibrėžiami kaip neaktyvūs NEET. Kartu šios dvi 15–24 metų amžiaus jaunimo grupės („bedarbiai“ ir
„neaktyvūs“ NEET) sudaro atskirą populiaciją, kuri vadinama NEET40. NEET lygis parodo nedirbančio, nesimokančio
ar mokymuose nedalyvaujančio jaunimo dalį visoje jaunimo populiacijoje, panašiai kaip jaunimo nedarbo santykis.

48.

Pagrindinis jaunimo nedarbo lygio ir NEET lygio skirtumas yra tas, kad pastaruoju atveju atsižvelgiama ir
į didelę „neaktyvaus“ jaunimo dalį. Dėl šios priežasties NEET lygis yra mažesnis nei jaunimo nedarbo lygis vertinant
procentine išraiška, tačiau didesnis vertinant absoliučia išraiška.

40

Žr. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 5/2017:.Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus ES politiką?Jaunimo garantijų
iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimas
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8 pav. Jaunimo nedarbo lygio ir NEET lygio palyginimas
Jaunimo nedarbo lygis:

NEET lygis:

Bedarbių populiacija

NEET populiacija

Stažuotėse dalyvaujantys
bedarbiai
Dirbantys asmenys

Bedarbiai NEET

Stažuotėse
dalyvaujantys bedarbiai

Aktyvaus jaunimo populiacija

Bedarbiai NEET

Bedarbiai NEET

Dirbantys asmenys

Stažuotėse
dalyvaujantys bedarbiai

Neaktyvūs NEET

Bedarbiai NEET

Neaktyvūs NEET

Neaktyvūs asmenys
mokymuose /stažuotėse

Jaunimo populiacija

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

49.

Nuo 2008 iki 2013 m. ES 28 NEET lygis padidėjo 2,1 p.p. iki 13,0 %. Vėliau jis sumažėjo 1,5 p.p. iki 11,5 %
2016 m. Padėtis valstybių narių lygmeniu labai nevienoda. Kaip matyti iš 9 diagramos, 2016 m. dešimtyje valstybių
narių NEET lygis buvo aukštesnis nei ES 28 vidurkis. Valstybės narės, kuriose 2016 m. buvo didžiausias NEET lygis,
buvo Italija (19,9 %), Bulgarija (18,2 %) ir Rumunija (17,4 %).

50.

Iš palyginamosios analizės matyti, kad 2008–2016 m. valstybės narės, kuriose šis lygis augo labiausiai,
buvo Kipras (+6,0 p. p.), Rumunija (+5,8 p. p.) ir Kroatija (+5,3 p. p.).
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9 diagrama. ES 28 NEET lygis valstybėse narėse, 2016 m. (šaltinis – Eurostatas, yth_empl_150)
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51.

2013 m. įvyko lūžis – beveik visose valstybėse narėse didžiausias NEET lygis buvo pasiektas 2013 m.,
o vėliau padėtis pradėjo iš lėto gerėti.

52.

Tačiau 2016 m. NNET lygis buvo mažesnis už 2013 m. lygį tik aštuoniose valstybėse narėse (Belgijoje,
Danijoje, Airijoje, Latvijoje, Liuksemburge, Vengrijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje).

Jaunimo užimtumo lygis

53.

Nors iki šiol mūsų vertinti rodikliai apibūdino jaunų bedarbių arba neaktyvių gyventojų padėtį, jaunimo
užimtumo rodiklis padeda suprasti, ar dirbančių jaunuolių dalis didėja ar ne. Jaunimo užimtumo lygis
apskaičiuojamas kaip dirbančių jaunuolių dalis, palyginti su visa jaunimo populiacija (žr. 10 pav.).
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10 pav. Jaunimo užimtumo lygio paaiškinimas

Jaunimo užimtumo lygis: Dirbantys asmenys / Jaunimo populiacija
Dirbantys asmenys

Bedarbiai

Neaktyvūs

Aktyvūs (Darbo jėga)

Neaktyvūs

Jaunimo populiacija

54.

Nors nuo 2013 m. ES 28 matyti nedidelių pagerėjimo požymių, 2008 ir 2016 m. skirtumas vis dar yra
neigiamas. 2008 m. jaunimo užimtumas sudarė 37,3 %, o 2016 m. buvo 3,6 p. p. mažesnis (33,7 %, žr. 11 diagramą).

11 diagrama. ES 28 jaunimo užimtumo lygis, 2008–2016 m. (šaltinis – Eurostatas, yth_empl_020)
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55.

Ir šiuo atveju padėtis valstybėse narėse gerokai skiriasi: nors devyniose valstybėse narėse (Danijoje,
Vokietijoje, Estijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje) jaunimo
užimtumo lygis buvo didesnis už ES 28 vidurkį, daugumoje (likusiose 19) valstybių narių šis lygis buvo mažesnis už
vidurkį.

56.

Keturiose valstybėse narėse (Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Italijoje) jaunimo užimtumo lygis yra netgi
mažesnis nei 20 %, tai yra darbą turi tik vienas arba mažiau nei vienas jaunuolis iš penkių.

57.

Iš lyginamosios analizės matyti, kad 2016 m. tik septyniose valstybėse narėse – Čekijoje, Estijoje,
Lietuvoje, Liuksemburge, Vengrijoje, Lenkijoje ir Švedijoje – padėtis buvo geresnė nei 2008 m.

58.

Padėtį dar labiau apsunkina tai, kad keliose valstybėse narėse didelė dalis jaunimo dirba pagal laikinąsias
darbo sutartis 41. Laikinosios darbo sutartys yra svarbus žingsnis pereinant nuo švietimo prie darbo rinkos. Tačiau
gana didelis jaunimo laikinojo įdarbinimo lygis gali būti vertinamas ir kaip darbo vietos nesaugumo rodiklis 42

59.

ES 28 lygmeniu jauni laikinieji darbuotojai sudarė 43,8 % viso darbuotojų skaičiaus. Dešimtyje valstybių
narių laikinai įdarbinto jaunimo dalis buvo dar didesnė. Tokia padėtis buvo Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje,
Italijoje, Kroatijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje ir Švedijoje.

41
42

Laikinoji darbo sutartis – tai terminuotoji sutartis, kuri nutraukiama, kai įvykdomi tam tikri objektyvūs kriterijai, pavyzdžiui, įvykdoma užduotis ar
grįžta laikinai pakeistas darbuotojas (Eurostatas).
Europos Komisija (2015 m.), 2015 m. ES jaunimo ataskaita.
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Įvadas

60.

Jaunimo nedarbo mažinimas pelnytai yra vienas svarbiausių Europos Komisijos ir daugelio valstybių narių
vyriausybių darbotvarkių prioritetų. Jaunimo nedarbui skiriamas dėmesys paskatino daugelį iniciatyvų nacionaliniu
ir Europos Sąjungos lygmeniu. Įgyvendinant šias iniciatyvas dalyvauja įvairiausi suinteresuotieji subjektai, kurie
teikia švietimo ir socialines paslaugas. Be to, skiriamas dėmesys pritraukė daug viešojo finansavimo, skirto jaunimo
įsidarbinimo galimybėms gerinti. Augantis programų, skirtų jaunimo nedarbui mažinti, skaičius ir joms įgyvendinti
skiriamos viešosios lėšos paskatino AAI į savo veiklą įtraukti šias priemones.

61.

Šioje audito kompendiumo dalyje apibendrinami pasirinktų auditų, kuriuos per pastaruosius ketverius
metus atliko trylikos valstybių narių AAI 43 ir Europos Audito Rūmai, rezultatai. Patys Europos Audito Rūmai auditą
atliko septyniose valstybėse narėse 44 . Šiame kompendiume pristatomų auditų geografinė aprėptis pateikiama
12 pav.

12 pav. Europos Sąjungos AAI darbas, įtrauktas į kompendiumą
Nacionalinių AAI ir Audito Rūmų audito darbas
Nacionalinių AAI audito darbas
Audito Rūmų audito darbas
Neįtrauktas audito darbas

43
44

Belgijos, Bulgarijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Vengrijos,
Vokietijos.
Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Slovakijoje.
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62.

Atliekant šiame kompendiume apžvelgiamus auditus buvo vertinami su veiklos rezultatais susiję
klausimai, turintys įtakos atitinkamoms politikos kryptims ir projektams, arba svarbūs veiklos rezultatų vertinimo
aspektai. Tai reiškia, kad AAI daugiausia dėmesio skyrė įgyvendinamų politikos krypčių, programų ir projektų
efektyvumui, veiksmingumui ir (arba) ekonomiškumui.

Audito metodika

63.

AAI auditą atlieka vadovaudamosi tarptautiniais audito standartais (ISSAI) ir atitinkamais nacionaliniu
lygmeniu parengtais įgyvendinimo standartais, siekiant užtikrinti audito darbo ir ataskaitų kokybę.

64.

Audito metodika ir procedūros buvo pasirenkamos ir taikomos individualiai, kad būtų užtikrintas kuo
veiksmingesnis audito užduoties atlikimas. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į kompetencijos pasidalijimą valstybėje
narėje, AAI auditą atliko bendradarbiaudamos su regioninėmis audito institucijomis. Du šioje ataskaitoje apžvelgti
auditai buvo atlikti vykdant tarptautinį suderintą auditą (žr. informaciją apie Bulgarijos ir Vengrijos AAI darbą).

65.

Tam tikrais atvejais auditoriai peržiūrėjo ES politikos nuostatas ir teisinės sistemos taikymą valstybėse
narėse ir nagrinėjo konkrečius nacionalinius įrodymus. Svarbią darbo dalį sudarė didelių duomenų rinkinių analizė
(Vengrija, Liuksemburgas ir Slovakija). Be to, AAI tikrino iš nacionalinių biudžetų skirtas lėšas.

66.

Kai kurie auditai apėmė tarptautinę analizę. Pavyzdžiui, Prancūzijos AAI analizavo pagalbos įgyvendinimą
keliuose regionuose ir atliko palyginimą su panašiomis išlaidomis Vokietijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Nyderlanduose ir
Jungtinėje Karalystėje.

67.

Dokumentų analizę papildė atitinkamų nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų apklausos. Be to,
auditoriai apklausė asmenis, kurie pasinaudojo užimtumo priemonėmis. Siekiant platesnio nuomonių spektro arba
apimti daugiau respondentų, buvo vykdomos apklausos.
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Audito laikotarpis

68.

Struktūrinių priemonių padarinius ir programų poveikį dažnai sunku patikrinti ankstyvame etape.
Atliekant šiame kompendiume apžvelgiamus auditus buvo tikrinamos 2015–2016 m. įgyvendintos daugiametės
programos, kurių trukmė paprastai buvo treji metai.

69.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamas pagrindinis AAI audito darbo tikslas ir (arba) sritis. Kai kurie
auditai apėmė dvi ar daugiau iš šių pagrindinių sričių. Pavyzdžiui, užimtumo programų vertinimą dažnai papildė
politikos uždavinių ir atitinkamos stebėjimo sistemos vertinimas. Atliekant tris tokius auditus (Malta, Portugalija ir
Europos Audito Rūmai) buvo tikrinamas ESF arba Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Taip yra todėl, kad
struktūrinių fondų lėšos dažnai buvo naudojamos nacionalinių programų poveikiui sustiprinti.

70.

Be to, atliekant du auditus buvo tikrinami konkretūs projektai, pagal kuriuos jaunimui buvo tiesiogiai
siūlomas darbas viešajame sektoriuje (Italija, Lenkija). Buvo sudaromos galimybės stažuotis viešojo administravimo
arba kultūros paveldo apsaugos srityse.
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Lentelė. Europos AAI audito darbo, įtraukto į šį audito kompendiumą, apžvalga

Belgija
Bulgarija
Vokietija
Prancūzija
Italija
Lietuva
Liuksemburgas
Vengrija
Мalta
Lenkija
Portugalija

Slovakija

Jungtinė Karalystė
Europos Audito
Rūmai

Švietimo sistemos ir darbo rinkos
suderinimas
Universitetų absolventų profesinės veiklos
išdavų ir migracijos stebėjimas
Parama jaunuoliams, kuriems trūksta
įgūdžių
Jaunimo galimybės įsidarbinti – galimybių
įsidarbinti didinimas, valstybės paramos
pritaikymas
Nacionalinio projekto „500 jaunuolių
kultūrai“ auditas
Kaip panaudojamos profesinio mokymo
galimybės
2011 ir 2014 m. specialiosios ataskaitos dėl
kovos su nedarbu priemonių
Suderintas absolventų karjeros stebėjimo
sistemos auditas
Struktūrinių fondų indėlis įgyvendinant
strategiją „Europa 2020“ užimtumo ir
švietimo srityse
Stažuotės ir mokomosios praktikos
bedarbiams viešojo administravimo
įstaigose
Strateginio jaunimo įsidarbinimo galimybių
skatinimo plano „Impulso Jovem“ auditas
Veiksmingo ir efektyvaus nacionalinio
biudžeto lėšų, skirtų padėti pasirinktų
universitetų absolventams įsitvirtinti darbo
rinkoje, panaudojimo ir pasirinktų
ekonominių rodiklių bei rodiklių, taikomų
mokymosi ir mokymo procese, pasiekimo
auditas
Kaip pameistrystės programa kuria vertę
Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė
įgyvendinus ES politiką? Jaunimo garantijų
iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos
vertinimas

ES finansavimas

Tiesioginio įdarbinimo
projektai

Stebėjimo sistemos

Parama darbo
ieškantiems asmenims

Audito pavadinimas

Švietimo sistema

AAI

Užimtumo politikos
įgyvendinimas

Pagrindinė audito sritis

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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Užimtumo politikos įgyvendinimas
Audito tikslai

71.

Septynios AAI atliko užimtumo politikos arba programų įgyvendinimo auditą. Daugeliu atvejų jos
paprastai tikrino, ar atitinkami teisės aktai buvo veiksmingi ir sudarė sąlygas tinkamai remti tiksliai apibrėžtas
tikslines grupes. Be to, buvo vertinama, kaip veikia sukurtos valdymo, stebėjimo ir kontrolės sistemos.

72.

Trimis atvejais AAI vertino, ar ES parama, skiriama per valstybių narių veiksmų programas, buvo sukurta ir
įgyvendinama veiksmingai bei prisidėjo prie ES strateginių tikslų siekimo užimtumo ir švietimo srityje (strategija
„Europa 2020“).

Pagrindinės audito pastabos

73.

Audituotų programų ir priemonių veiksmingumas ir efektyvumas gerokai skyrėsi. Klausimai, kurie
viename projekte buvo laikomi probleminiais, atliekant kitus auditus nekėlė nuogąstavimų.

74.

Auditoriai nustatė, kad nacionalinėse sistemose kartais nebuvo atsižvelgiama į realius jaunimo poreikius
arba patirtį, įgytą įgyvendinant ankstesnes programas. Todėl valstybės paramos darbo ieškančiam jaunimui
veiksmingumas labai skyrėsi. Vieno audito rezultatai parodė, kad intensyvių ir trumpalaikių metodų poveikis yra
geresnis nei ilgalaikės paramos.

75.

Daugelis užimtumo rinkos dalyvių siūlė paramą ir sprendimus jaunimui, todėl buvo vykdoma per daug
projektų. Buvo atvejų, kai naujos priemonės konkuravo su esamomis ir patrauklesnėmis alternatyvomis. Dėl to buvo
situacijų, kai mokiniai, kuriems buvo teikiama pradinio lygio mokymo parama, galėjo pasinaudoti kitomis paramos
programomis. Be to, atsakingos institucijos negalėjo paaiškinti, kam buvo reikalingas toks paramos sutapimas.
Matyti, kad įdarbinimo įmonės neįvertino, ar visais atvejais buvo tenkinami paramos mokymui skyrimo kriterijai.
Kitu atveju auditoriai priėjo prie išvados, kad įmonių finansavimas turėtų priklausyti nuo jų laimėjimų ir tikslinių
grupių pobūdžio.

76.

Buvo atvejų, kai programų ir priemonių valdymas, stebėjimas ir kontrolė nebuvo grindžiama veiksminga
informacija ir valdymo sistema. Be to, auditoriai išreiškė abejonių dėl finansavimo, kurį valstybės narės skyrė
konkretiems veiksmams įgyvendinti, dydžio. Galiausiai dėl valdymo informacinių sistemų trūkumų įgyvendinimo
priemonės iš dalies neatitiko numatytų priemonių.
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Švietimo sistemų pritaikymas
Audito tikslai

77.

Atliekant keturis auditus jaunimo nedarbo problema buvo analizuojama iš švietimo sistemų
veiksmingumo perspektyvos. Buvo tikrinama, ar mokymo programų techninės užduotys, planavimas ir turinys
atitinka faktinius darbo rinkos poreikius.

78.

Vienu atveju auditoriai vertino, ar mokymo centrai atitinka darbo rinkos poreikius ir yra naudojami pagal
paskirtį. Kitu atveju buvo tikrinamas viešųjų lėšų panaudojimo veiksmingumas – universitetų studentų skaičiaus ir iš
nacionalinio biudžeto skirtų dotacijų santykis. Buvo vertinamas dotacijų indėlis į absolventų įsitvirtinimą darbo
rinkoje.

Pagrindinės audito pastabos

79.

Parengtų vidurinio ugdymo veiksmų planų rezultatai buvo kuklūs, nes trūko gerai parengtų kriterijų.
Todėl kursų, kurie būtų sėkmingai pritaikyti prie rinkos poreikių, pasiūla išliko nedidelė. Auditoriai nustatė, kad kai
kurie kvalifikacijos standartai ir mokymo priemonės buvo nenuoseklūs arba nesuderinami. Be to, labai trūko paskatų
tokiems kursams organizuoti.

80.

Lietuvoje auditoriai nustatė, kad net ir investavus į mokymo infrastruktūros gerinimą pusėje audituotų
įstaigų per pastaruosius dvejus metus įstojusių mokinių skaičius nepadidėjo. Taip iš dalies buvo dėl to, kad daugiau
nei pusė šių centrų buvo naudojami mažiau nei penkias valandas per parą.

81.

Slovakijoje auditoriai nustatė, kad universitetuose parengiama per daug absolventų, kurie negali rasti
darbo pagal specialybę, taip pat trūksta sąsajų su darbo rinkos poreikiais. Tai visų pirma pasakytina apie aukštojo
mokslo finansavimo sistemą. Užuot universitetų finansavimą grindžiant jų absolventų sėkme darbo rinkoje,
dauguma lėšų buvo skiriamos tik pagal įregistruotų studentų skaičių.

82.

Vis dėlto nustatyta ir teigiamų faktų. Kai kurių valstybių narių (Belgijos, Jungtinės Karalystės) darbdavius
iš esmės tenkino į darbo rinką orientuoto mokymo kokybė. Kai kuriais atvejais mokymo programomis buvo
patenkinti ir studentai – Slovakijoje atliktos apklausos duomenimis, beveik visi absolventai nurodė labai vertinantys
savo universitetinio išsilavinimo kokybę, nors to paties dalyko studijas rinktųsi tik pusė jų. Kita vertus, mokiniai
Jungtinėje Karalystėje studijų kokybę vertino prasčiau.
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Darbo paieškos priemonių stiprinimas
Audito tikslai

83.

Atlikdamos penkis auditus, kurių metu buvo vertinami darbo biržų ir panašių projektų pajėgumai sudaryti
geresnes įdarbinimo sąlygas (pavyzdžiui, pameistrystės programa Jungtinėje Karalystėje), AAI daugiausia dėmesio
skyrė jaunimo užimtumui skatinti skirtų iniciatyvų veiksmingumui ir efektyvumui.

84.

Tokie auditai neretai apėmė daugiau klausimų, kaip antai politikos nuostatų ir atitinkamų stebėjimo
sistemų tinkamumą. Todėl šiam skirsniui aktualios tam tikros pastabos, pateiktos kitose šios analizės dalyse.

Pagrindinės audito pastabos

85.

Buvo sunku įvertinti audito rezultatus, nes dažnai buvo sunku nustatyti priemonių ir dalyvių įsidarbinimo
galimybių sąsają. Valstybės paramos darbo ieškančiam jaunimui veiksmingumas labai skyrėsi. Pavyzdžiui,
Liuksemburgo AAI auditoriai nustatė, kad surinkti duomenys buvo negalutiniai, nes nebuvo nurodytos darbo
ieškančio asmens įsidarbinimo galimybės. Prancūzijos auditoriai nurodė, kad valstybės paramos darbo ieškantiems
jaunuoliams veiksmingumas gerokai skyrėsi ir regioniniai suinteresuotieji subjektai turi bendromis pastangomis
dirbti veiksmingiau ir gerinti jaunų bedarbių stebėjimą.

86.

Iš Portugalijoje atlikto audito matyti, kad jaunimo įsidarbinimo galimybių gerinimo plane numatytos
valdymo ir kontrolės priemonės nebuvo grindžiamos veiksmingai apibendrintais duomenimis ir tinkama valdymo
sistema. Todėl įgyvendinimas visiškai neatitiko numatytų tikslų dėl vėlavimo ir konkurencijos su kitomis esamomis ir
patrauklesnėmis stažuočių programomis.

87.

Audituotą pameistrystės programą Jungtinėje Karalystėje įgyvendinusi ministerija nenustatė, kaip
išaugusį mokinių skaičių panaudoti produktyvumui gerinti. Naujų mokymo standartų rengimas pareikalavo daug
darbdavių išteklių ir truko ilgiau, nei numatyta. Nors nemažai darbdavių nurodė, kad juos tenkino organizuojamo
mokymo kokybė ir gaunama nauda, mokinių nuomonė apie mokymo kokybę buvo prastesnė. Be to, Švietimo
inspekcijos nuomone, maždaug penktadaliui organizatorių reikėjo gerinti savo mokymo kokybę.
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Stebėjimo sistemos
Audito tikslai

88.

Stebėjimui ir duomenų rinkimo valdymui tenka itin svarbus vaidmuo priimant įrodymais grindžiamus
sprendimus. Jie leidžia tinkamai įvertinti esamą bet kurios politikos ar programos padėtį ir yra būtini sprendžiant dėl
tolesnių patobulinimų.

89.

Bulgarijos ir Vengrijos AAI atliko auditus daugiausia dėmesio skirdamos stebėjimo priemonėms, skirtoms
absolventų karjeroms stebėti. AAI vertino priemonių, skirtų universitetų absolventų karjeroms ir migracijai stebėti,
veiksmingumą.

90.

Atliekant kitus auditus buvo tikrinama, ar įdiegtos stebėjimo sistemos buvo tinkamai nustatytos ir galėjo
teikti tikslią ir patikimą valdymo informaciją. Nustatyta, kad griežtas stebėjimas yra būtina sąlyga kuriant sprendimų
pagrindimo priemonę, užtikrinančią grįžtamąją informaciją iš mokymo įstaigų, kurios teikia pritaikytą mokymą. Be
to, patikima informacija buvo reikalinga padedant jaunimui pasirinkti profesiją.

Pagrindinės audito pastabos

91.

Griežtos ir patikimos stebėjimo sistemos sukūrimas sudėtingoje aplinkoje nėra lengva užduotis. Buvo
atvejų, kai stebėjimo sistemos buvo naudojamos efektyviai. Tai savo ruožtu rodė, kad atitinkamos organizacijos
tinkamai vykdė savo užduotis pagal visiems projektų etapams nustatytus tikslus. Tokiomis sistemomis buvo
veiksmingai prisidedama prie sprendimų priėmimo proceso, pavyzdžiui, pateikiant duomenis apie absolventų darbo
santykių pobūdį. Patikima informacija kai kurioms dalyvaujančioms mokymo įstaigoms padėjo pasiekti arba viršyti
nustatytus tikslus.

92.

Nepaisant kompetentingų institucijų pastangų ir pasiektų laimėjimų, AAI nustatė ir ne tokių sėkmingų
atvejų, kai priemonės ne visada buvo veiksmingos. Šias klaidas ir trūkumus galima suskirstyti taip:
οο neteisinga struktūra – netiksliai apibrėžtos duomenų apie dalyvius rinkimo, lyginimo, analizės ir
vertinimo procedūros arba funkcijos. Pavyzdžiui, nebuvo aišku, kiek lėšų iš nacionalinio biudžeto
valstybės narės skyrė konkrečioms priemonėms. Be to, duomenys buvo negalutiniai, nes nebuvo
aiškios darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybės;
οο netinkamas naudojimas – kai kurių priemonių valdymas, stebėjimas ir kontrolė nebuvo grindžiama
veiksminga informacijos apibendrinimo ir valdymo sistema. Todėl duomenys nebuvo naudojami
nustatant, pavyzdžiui, kiek studentų priimti pagal universitetų programas;
οο pasenę arba neaktualūs duomenys – veiklos rodikliai buvo nustatomi tik pradiniuose etapuose. Buvo
nustatyti tam tikrų absolventų kategorijų stebėjimo apribojimai. Fragmentiški ir neišsamūs duomenys
turėjo neigiamos įtakos gebėjimui atnaujinti pradinį jaunimo užimtumo priemonių įvertinimą.
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Tiesioginio įdarbinimo programos
Audito tikslai

93.

Vykdant šiuos paskutinės audituotos rūšies projektus jaunuoliai buvo įdarbinami tiesiogiai. Pagal vieną
projektą buvo siūloma pameistrystė viešojo administravimo srityje (Lenkijoje), pagal kitą – darbas Italijos kultūros
paveldo išsaugojimo srityje. Abiem atvejais auditoriai vertino, kaip buvo įgyvendinami projektai ir kokių rezultatų
buvo pasiekta.

Pagrindinės audito pastabos

94.

Stažuotojų samdymo procedūros Lenkijoje nebuvo skaidrios – dauguma viešųjų subjektų neskelbė
informacijos apie laisvas vietas ir įdarbinimo tvarką savo interneto svetainėje. Be to, kai kurie nebuvo pasirengę
priimti daugiau mokinių, o dalyviams kartais buvo pavedami paprasčiausi darbai, kaip antai fotokopijų darymas. Be
to, mentorystės sistema ne visada veikė tinkamai – buvo atvejų, kai konsultantui buvo priskirta per daug klientų,
todėl kartais mentorystė stokojo realaus turinio.

95.

Kultūros paveldo projektas buvo įgyvendinamas pagal jo tikslus – vykdyti jaunimo mokymą ir atkurti
kultūros paveldą, neretai iš naujo pradedant vykdyti nutrūkusias iniciatyvas. Be to, auditoriai kritiškai vertino
taisyklių ir biurokratinių procedūrų sudėtingumą, įrangos trūkumą arba pasenusią įrangą, finansavimo trūkumą ir
nepakankamą laiką sudėtingiems darbams atlikti. Kai kuriais atvejais buvo didelė mokinių kaita, dėl kurios padidėjo
darbo krūvis ir darbuotojų trūkumas.

96.

galimybę.

Apskritai projektai buvo įvertinti teigiamai, o abiejų projektų dalyviai buvo dėkingi už jiems suteiktą

Viešinimas

97.

Visos į šį kompendiumą įtrauktos ataskaitos buvo paskelbtos atitinkamų AAI interneto svetainėse. Siekiant
didesnio žiniasklaidos susidomėjimo, paprastai ataskaitos buvo skelbiamos kartu su pranešimais spaudai.

98.

Kai kurių AAI komunikacijos priemonės numato pristatymą pagrindiniams suinteresuotiesiems
subjektams, paprastai nacionaliniams parlamentams arba jų specialiesiems komitetams, ir atitinkamoms valdžios
įstaigoms ir institucijoms.

99.

Be to, kai kurios AAI savo ataskaitas pristatė tarptautinėse konferencijose ir seminaruose. Paprastai taip
buvo daroma tais atvejais, kai buvo naudojamos ES lėšos arba auditas buvo atliekamas tarptautinio
bendradarbiavimo pagrindu.
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Tolesni veiksmai po audito

100.

Visos AAI, laikydamosi principinės nuostatos ir gerosios patirties, imasi tolesnių veiksmų dėl pateiktų
rekomendacijų. Metodika priklauso nuo kiekvienos AAI vidaus taisyklių. Gali būti vykdomas kiekvienos
rekomendacijos įgyvendinimo stebėjimas arba veiksmų imamasi atliekant kitą audito užduotį.

101.

Paprastai tolesnių veiksmų buvo imtasi praėjus pusei–trejiems metams po rekomendacijų įgyvendinimo
termino, atsižvelgiant į AAI vidaus taisykles. Kai kurios AAI nėra nustačiusios konkrečių tolesnių veiksmų vykdymo
terminų.

102.

Dėl į šį kompendiumą įtrauktų ataskaitų viena AAI jau buvo pabaigusi papildomą auditą, o kita
neplanuoja papildomų patikrinimų šiuo atžvilgiu.
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Europos Audito Rūmai

EUROPOS
AUDITO
RŪMAI

Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus
ES politiką? Jaunimo garantijų iniciatyvos ir
Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimas

Apžvalga

103.

Šioje ataskaitoje nagrinėjama, kokią pažangą padarė ES Jaunimo garantijų iniciatyva, kuri buvo įsteigta
pagal Tarybos rekomendaciją, siekiant užtikrinti, kad iki 25 metų amžiaus jaunuoliai gautų darbo, tęstinio mokymosi,
gamybinės praktikos ar dalyvavimo mokymuose pasiūlymą per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo
netekimo. Joje taip pat vertinama Jaunimo užimtumo iniciatyva, kurią įgyvendinant padidinta finansinė parama
turintiems daugiausiai sunkumų. Audito metu nustatyta ribota pažanga ir rezultatai, kurie neatitiko turėtų lūkesčių.

104.

JUI patvirtintas 6,4 milijardo eurų biudžetas, kurį sudaro 3,2 milijardo eurų speciali nauja ES biudžeto
eilutė ir ją atitinkantys 3,2 milijardo eurų nacionaliniai Europos socialinio fondo (ESF) asignavimai.

Kaip atliktas auditas

105.

Pagrindiniai audituojami subjektai buvo Europos Komisija ir įgyvendinančiosios institucijos septyniose
valstybėse narėse: Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Slovakijoje. Audituotos
institucijos be kitų dalykų tiesiogiai dalyvavo įgyvendinant Jaunimo garantijų programas ir / arba valdant jaunimo
nedarbui skirtas JUI ir ESF veiksmų programas.

106.

Įrodymai buvo renkami atliekant dokumentų peržiūras ES ir nacionaliniu lygmenimis ir rengiant interviu
su atsakingomis nacionalinėmis institucijomis. Auditoriai atliko surinktų įrodymų analizę ir išnagrinėjo asmenų, kurie
naudojosi subsidijuojamais JUI pasiūlymais, imtį.

107.

Šiai užduočiai nuo planavimo iki skelbimo iš viso buvo skirta 190 vieno asmens savaičių. Audito grupę
sudarė užduoties vadovas ir jam talkinę devyni auditoriai. Audito grupė buvo sudaryta taip, kad auditoriai galėtų
vykdyti audito procedūras visose pasirinktose valstybėse narėse.

108.

Auditas buvo atliekamas nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. kovo mėn.
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Pagrindinės pastabos

109.

Nors septynios aplankytos valstybės narės padarė pažangą įgyvendindamos Jaunimo garantijų iniciatyvą
ir buvo pasiekta kai kurių rezultatų, audito metu buvusi padėtis – praėjus daugiau kaip trejiems metams nuo
Tarybos rekomendacijos priėmimo – neatitiko pradinių lūkesčių, numatytų pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų
iniciatyvą, kuria buvo siekiama per keturis mėnesius visiems NEET (nesimokantiems, nedirbantiems arba
mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams) suteikti kokybišką pasiūlymą dirbti, dalyvauti mokymuose, atlikti
gamybinę praktiką arba toliau mokytis.

110.

Nė viena aplankyta valstybė narė vis dar neužtikrino, kad visi NEET turėtų galimybę priimti pasiūlymą per
keturis mėnesius, taip padedant jiems tvariai integruotis į darbo rinką. Vienas svarbus veiksnys buvo tas, kad
sprendžiant visos NEET populiacijos klausimus neužtenka vien tik ES biudžeto išteklių.

111.

Taip pat nebuvo aišku, kiek nacionalinių lėšų valstybės narės skyrė Jaunimo garantijų iniciatyvai
įgyvendinti.

112.

Be to, audito metu padaryta išvada, kad Jaunimo užimtumo iniciatyvos indėlis siekiant Jaunimo garantijų
iniciatyvos tikslų penkiose aplankytose valstybėse narėse audito metu buvo labai nedidelis.

Rekomendacijos

113.

Atsižvelgiant į pagrindinius nagrinėtus klausimus, valstybės narės ir Komisija turėtų:

➤➤ valdyti lūkesčius, nustatydamos realistiškus ir pasiekiamus tikslus ir uždavinius;
➤➤ prieš nustatant programas atlikti finansavimo trūkumų vertinimus ir rinkos analizes; ir
➤➤ patobulinti savo stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemas.

Negana to, valstybės narės turėtų:
išsamią Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo sąnaudų apžvalgą ir savo schemas
➤➤ parengti
pritaikyti pagal turimą finansavimą; ir
kad pasiūlymai atitiktų dalyvių profilius ir darbo rinkos paklausą, taip suteikiant galimybę
➤➤ užtikrinti,
įsidarbinti.
Galiausiai, Komisija turėtų:
kad valstybės narės parodytų, kaip ES finansuojamomis jaunimo užimtumo priemonėmis
➤➤ užtikrinti,
bus tinkamai atsižvelgta į jų poreikius.
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Paskelbimas ir tolesni veiksmai

114.

Ataskaita paskelbta 2017 m. balandžio mėn. pradžioje. Tuo metu Briuselyje buvo rengiami informaciniai
susirinkimai spaudai ir suinteresuotosioms šalims. Tada 2017 m. balandžio mėn. ataskaita buvo pristatyta Europos
Parlamento biudžeto kontrolės komitetui (CONT) ir Užimtumo (EMPL) komitetui bei Europos Vadovų Tarybos
socialinių klausimų darbo grupei.

115.

Be to, 2017 m. gegužės mėn. Europos Parlamente Briuselyje buvo organizuota aukšto lygio konferencija,
skirta ataskaitos išvadoms aptarti. Pripažinti ES institucijų ekspertai, specialistai ir jaunimo ir darbdavių atstovai bei
kitos viešojo ir privačiojo sektoriaus suinteresuotosios šalys apsikeitė nuomonėmis ir pasiūlymais dėl ES jaunimo
užimtumo programų ir aptarė, kaip ateityje būtų galima suteikti postūmį jaunimo užimtumui.

116.

Laikantis įprastos tvarkos, tolesnių veiksmų ataskaitos atžvilgiu bus imtasi praėjus trejiems metams nuo
jos paskelbimo.

Numatomas poveikis

117.

Ataskaita ir jos rekomendacijomis siekiama prisidėti gerinant politiką šiose srityse:
οο geresnė politikos koncepcija, orientavimas ir realistiškesnių tikslų ES lygmeniu nustatymas remiantis
nuodugnia poreikių analize ES lygmeniu įgyvendinant panašias politikos iniciatyvas ateityje;
οο didesnis ES ir nacionalinių viešojo sektoriaus lėšų, skirtų Jaunimo garantijų iniciatyvai valstybėse
narėse, skaidrumas;
οο tikslingesnė projektų atranka valstybėse narėse, siekiant geriau patenkinti nustatytus poreikius, darbo
rinkos poreikius atitinkanti individualiai pritaikyta parama, taip užtikrinant gautų rezultatų tvarumą; ir
οο kompleksiškesni, savalaikiai ir patikimesni duomenų rinkimo metodai valstybėse narėse, siekiant
sudaryti galimybę politikos analizei ir pakeitimams, remiantis jau įgyvendintų projektų teikiamais
įrodymais.
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Belgijos audito rūmai
Cour des Comptes / Rekenhof / Rechnungshof
Švietimo sistemos ir darbo rinkos suderinimo
audito ataskaita

Apžvalga

118.

2014 m. Belgijos audito rūmai atliko švietimo sistemos ir darbo rinkos suderinimo auditą. Audito rūmai
tyrė, ar vidurinis ugdymas buvo suderintas su darbo rinka, kurią dar reikėjo optimizuoti. Daugelis besimokančiųjų
pagal dideles techninio ir profesinio mokymo programas trečią vidurinės mokyklos klasę baigė turėdami
kvalifikaciją, kuri darbo rinkoje nebuvo tokia naudinga, kokia galėtų būti. Nors geresnis suderinimas buvo iš dalies
užtikrintas priėmus 2009 m. Kvalifikacijų sandaros įstatymą, kilo jo įgyvendinimo problemų, susijusių su taikymo
sritimi, terminais ir informacijos trūkumu.

Kaip atliktas auditas

119.

AAI atliktas veiklos auditas buvo grindžiamas toliau išvardytais klausimais:
οο Kokia yra bendra Flandrijos vyriausybės politika dėl švietimo ir darbo rinkos suderinimo?
οο Ar siūlomas mokymas atitinka darbo rinkos poreikius?
οο Ar mokymo turinyje akcentuojama tai, ką mokiniai turi žinoti ir mokėti padaryti, kad galėtų verstis
profesine veikla?

120.

Audito ataskaitoje apibūdintos suderinimo problemos ir politikos kryptys bei pabrėžiami du aspektai,
susiję su pagrindinėse aukštutinės pakopos vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose dėstomų dalykų nustatymu,
įskaitant planavimą ir turinį. Atlikdama auditą AAI naudojosi taisyklėmis ir nuostatais, oficialiais dokumentais ir
administracijos bylomis. Buvo tikrinamos 2007–2010, 2010–2014 ir 2014–2015 m. mokymo programos. Dviejų
auditorių grupė apklausė Švietimo ministerijos, Švietimo ir mokymo kokybės užtikrinimo agentūros, Švietimo
inspekcijos, Švietimo paslaugų agentūros ir septynių užimtumo sektorių darbuotojus.
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Pagrindinės pastabos
Flandrijos švietimo ir darbo rinkos politika

121.

Flandrijos švietimo sistemos ir darbo rinkos suderinimo politika susideda iš įvairių komponentų: gamtos
mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (GMTIM) veiksmų plano, Flandrijos kvalifikacijų struktūros,
mokymosi darbo vietoje, mokymosi ir darbo sujungimo, profesinio mokymo stiprinimo, profesinio ramsčio
(beroepskolom) ir regioninių technologijų centrų. Kol kas GMTIM veiksmų plano rezultatai yra kuklūs. Siekdama
pertvarkyti vidurinį ugdymą, Flandrijos vyriausybė pradėjo tikrinti mokymo kursus. 2009–2014 m. švietimo politikos
dokumente buvo pabrėžti konkretūs vidurinio ir aukštojo mokslo ir darbo rinkos trūkumai ir suderinimo problemos.

Flandrijos vyriausybės vaidmuo

122.

Reaguodama į socialinius, švietimo ar technologinius pokyčius ir darbo rinkos poreikius, Flandrijos
vyriausybė gali nustatyti naujus mokymo kursus. Vyriausybė nustato naujų mokymo kursų patvirtinimo tvarką ir
kriterijus pagal esamus poreikius, o pasiūlymai teikiami oficialių atstovų ir ekspertų komisijai. Tačiau auditoriai
nustatė, kad dažnai trūko gerai parengtų kriterijų. Yra mokymo kursų sukūrimo ir keitimo taisyklės, tačiau nėra
privalomų taisyklių, ką daryti su pasenusiais mokymais. Nustatytos dviejų rūšių kvalifikacijos: profesinės ir
akademinės.

Procedūra ir teisės aktai

123.

Bet kuris darbo rinkos dalyvis patvirtinimo komisijai gali pateikti pasiūlymus dėl naujų kursų. 2006 m.
vyriausybė nusprendė atlikti vidurinio ugdymo vertinimą ir patikrinti visas mokslo šakas, kad galėtų atnaujinti ir
optimizuoti esamus mokymo kursus. Buvo parengtas pagrindinis vidurinio ugdymo pertvarkymo planas,
grindžiamas Europos bendraisiais gebėjimais, į kurį buvo įtraukti atnaujinto turinio nauji mokymo kursai, siekiant
pagerinti suderinimą ir išsilavinimo rūšis pakeisti studijų sritimis išlaikant vertinimo balais struktūrą. Dabartiniais
teisės aktais siekiama užtikrinti, kad nauji mokymai atitiktų darbo rinkos poreikius. Tačiau AAI nustatė, kad kursų,
kurie būtų sėkmingai orientuoti į rinką, buvo nedaug. Be to, nustatyta, kad Flandrijos vyriausybė nesukūrė daug
paskatų tokiems kursams organizuoti. Ateityje akademinės kvalifikacijos bus grindžiamos konkrečiomis galutinėmis
ir profesinėmis kvalifikacijomis, kad mokyklos ir įstaigos nesiūlytų kursų, kurie darbo rinkoje yra nepaklausūs.

124.

AAI priėjo prie išvados, kad darbo sektoriai apskritai yra patenkinti į darbo rinką orientuoto mokymo
kokybe, išskyrus tam tikrus kokybinius trūkumus ir, visų pirma, vidurinį išsilavinimą turinčių technikų stoką.

125.

Flandrijos vyriausybė norėjo geriau suderinti mokymus ir darbo rinką visiškai įgyvendindama 2011 m. iš
dalies pakeistą 2009 m. įstatymą dėl kvalifikacijų struktūros ir įgyvendindama GMTIM veiksmų planą, iš kurio
ilgainiui tikimasi geresnių rezultatų. Tačiau kol kas įstatymo įgyvendinimas vyksta lėtai ir kelia problemų net ir
atlikus dalinius jo pakeitimus.
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Rekomendacijos
vyriausybė ir administracija turėtų toliau tikrinti mokymo kursus, kad susidarytų aiškią nuomonę apie
➤➤ Flandrijos
jų tinkamumą dabartinei darbo rinkai;

➤➤ Vyriausybė turėtų atnaujinti arba nutraukti pasenusius mokymo kursus;
reguliuojamą sistemą, kuri užtikrintų, kad mokyklose būtų nutrauktas darbo rinkos poreikių neatitinkantis
➤➤ Įdiegti
į darbo rinką orientuotas mokymas, ir skatintų mokyklas siūlyti reikalingą mokymą;
➤➤ Nustatyti bendrąsias teisines kvalifikacijų normas;
➤➤ Švietimo darbuotojus įtraukti ankstesniame profesinių kvalifikacijų rengimo etape;
➤➤ Vyriausybė turėtų įvertinti aprašų naudojimą galutinėms kvalifikacijoms;
➤➤ Vyriausybė turėtų imtis priemonių, kad užtikrintų tinkamą profesinių kvalifikacijų aktualumo įrodymą;
➤➤ Flandrijos institucijų patvirtinti profesinių kvalifikacijų aprašymai turi būti išsamūs ir atitikti poreikius.
Paskelbimas ir tolesni veiksmai

126.

Audito ataskaita buvo pristatyta Flandrijos parlamente ir paskelbta 2014 m. lapkričio mėn. Su ataskaita ir
pranešimu spaudai galima susipažinti AAI interneto svetainėje (www.rekenhof.be).

127.

Švietimo ministrė patvirtino ataskaitą ir teiravosi, kodėl, AAI vertinimu, nėra aišku, kaip į kompetenciją
orientuotas metodas ir aprašų elementai galėtų būti taikomi asmeniniam tobulėjimui, bei domėjosi, ar darbo rinkos
partnerius būtų galima įtraukti ankstesniame profesinių kvalifikacijų rengimo etape. Ji taip pat pabrėžė, kad reikia
visapusiško požiūrio į švietimo galimybių keitimą.

Numatomas poveikis

128.

Tikimasi, kad įgyvendinus rekomendacijas pagerės švietimo sistemos ir darbo rinkos poreikių
suderinimas. Ateityje mokymo programose turės būti aiškiai įvardytos galutinės ir profesinės kvalifikacijos. Tačiau su
šiuo į kompetencijas orientuotu požiūriu susijusi rizika ir nėra aišku, kaip jis dera su bendra švietimo misija
visuomenės ir asmeninio tobulėjimo atžvilgiu.
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Bulgarijos nacionalinė audito institucija
Сметна палата на Република България
Universitetų absolventų profesinės veiklos išdavų
ir migracijos stebėjimo auditas

Apžvalga

129.

Šioje audito ataskaitoje vertinamas universitetų absolventų profesinės veiklos išdavų ir migracijos
stebėjimo priemonių veiksmingumas.

130.

Stebėjimo veiklos efektyvumas buvo vertinamas pagal šiuos kriterijus:
οο aiškios universitetų absolventų karjeros stebėjimo taisyklės;
οο įdiegta karjeros stebėjimo sistema;
οο migracijos procesų stebėjimo prielaidos;
οο faktinė šių procesų stebėjimas tarp aukštųjų mokyklų absolventų.

Kaip atliktas auditas

131.

Auditas apėmė laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Buvo vertinami įvairių
valstybės institucijų ir įstaigų veiksmai atliekant absolventų profesinės veiklos išdavų ir migracijos procesų
stebėjimą.

Pagrindinės pastabos

132.

Daugelyje ES ir nacionalinių dokumentų įvardijamas poreikis rinkti informaciją apie absolventų profesinės
veiklos išdavas. Galiojančiuose teisės aktuose iš esmės nustatyta, kad įvairios institucijos, kurioms pavesta
įgyvendinti aukštojo mokslo ir užimtumo politiką, turi bendradarbiauti keisdamosi informacija, tačiau juose
nenustatyta duomenų apie absolventus rinkimo, lyginimo, analizės ir vertinimo tvarka arba funkcijos.

III DALIS. AAI ataskaitos glaustai

48

133.

Universitetuose buvo įdiegtos absolventų karjeros sekimo ir stebėjimo sistemos. Daugumoje universitetų
duomenų rinkimo metodai ir šaltiniai nėra pakankamai patikimi, todėl surenkami duomenys nėra išsamūs ar
naujausi.

134.

Bulgarijos universitetų reitingų sistema yra patikima absolventų karjeros stebėjimo priemonė, nes yra
grindžiama duomenimis iš objektyvių centralizuotų šaltinių. Kai kurių kategorijų absolventų stebėjimas yra ribotas –
tai užsienyje studijuojantys asmenys, socialinio draudimo įmokų nemokantys asmenys ir įdarbinimo tarnybose
neįregistruoti bedarbiai.

135.

Kadangi reitingų sistemos teikiami duomenys yra patikimi, jais gali saugiai naudotis Švietimo ir mokslo
ministerija, nustatydama aukštojo mokslo finansavimo ir studentų priėmimo politiką, tačiau audito laikotarpiu tai
nebuvo daroma. 2016 m. ministerija nustatė į universitetus priimamų studentų ir finansavimo sąsają su profesinės
veiklos išdavomis; tai padėjo šiuo atžvilgiu sustiprinti reitingų sistemos svarbą.

136.

Europos Parlamentas ir Komisija yra pabrėžę rimtas problemas, susijusias su asimetrišku judumu ir protų
nutekėjimu valstybėse narėse, ir yra akcentavę būtinybę spręsti šį klausimą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu.
Bulgarijos absolventų migracijos procesų valdymo politikoje akcentuojamos įvairiuose strateginiuose
dokumentuose suformuluotos dvi pagrindinės sritys – įtikinti bulgarų emigrantus grįžti namo ir į šalį pritraukti
kvalifikuotų užsieniečių.

137.

Universitetų absolventų profesinės veiklos išdavų ir migracijos stebėjimo priemonės nėra efektyvios, nes:
οο aukštos kvalifikacijos darbuotojų migracijos politika yra labai fragmentiška;
οο institucijos, kurioms pavesta valdyti migracijos procesus, nėra nustačiusios aiškių absolventų karjeros
stebėjimo tikslų, konkrečių priemonių ar funkcijų;
οο informacijos apie darbuotojų migraciją rinkimas ir analizė nepakankamai reglamentuojami
nacionaliniu lygmeniu;
οο absolventų migracijos stebėjimo sistemos, taikomos nacionaliniu ir atsakingų departamentų
lygmeniu, yra nepatikimos.

138.

Nepaisant tam tikrų trūkumų, Bulgarijos universitetų reitingų sistema pasiteisino kaip labai efektyvi
absolventų profesinės veiklos išdavų stebėjimo nacionaliniu lygmeniu priemonė.
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Rekomendacijos

139.

Atlikus auditą parengtos toliau nurodytos rekomendacijos.
Darbo ir socialinės politikos ministras turėtų:
aukštos kvalifikacijos darbuotojų migracijos procesų valdymo politikos ir poreikio keisti politiką
➤➤ Atlikti
poveikio analizę.

➤➤ Išanalizuoti:
οο turimos informacijos apie aukštos kvalifikacijos darbuotojų migraciją savybes ir trūkumus bei
galimus šių trūkumų pašalinimo būdus;
οο galimybes sukurti informacijos apie aukštos kvalifikacijos darbuotojų – bulgarų ar užsieniečių –
migraciją rinkimo, keitimosi ir konsolidavimo mechanizmą ir nustatyti loginį ryšį.
teisės aktus, kuriais būtų įsteigta speciali institucija arba struktūra, atsakinga už informacijos
➤➤ Parengti
apie darbo jėgos migracijos procesus Bulgarijoje rinkimą ir analizę.
nacionalinę darbo jėgos migracijos, įskaitant universitetų absolventų migraciją, procesų
➤➤ Sukurti
stebėjimo sistemą.
dėl tinkamo ministerijų ir departamentų dalijimosi informacija apie darbo jėgos, įskaitant
➤➤ Susitarti
aukštos kvalifikacijos darbuotojus, migraciją mechanizmo, atsižvelgiant į 2016 m. Komisijos priimtą
Naują Europos įgūdžių darbotvarkę ir Europos Parlamento rezoliuciją 2015/2281 (INI).

Švietimo ir mokslo ministras turėtų:
Aukštojo mokslo plėtros Bulgarijos Respublikoje strategijos veiksmų plane nustatytus
➤➤ Peržiūrėti
rodiklius.
specialias nacionalinio „profesinio lavinimo“ veiksmų plano savybes ir tikslus bei jo
➤➤ Nustatyti
įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.
Bulgarijos universitetų reitingų sistemos veikimo teisės aktus siekiant užtikrinti tinkamą ir
➤➤ Parengti
patikimą šios sistemos veikimą.
apostilių registro veikimą siekiant išplėsti galimybes rūšiuoti ir pateikti jo duomenis, kurie
➤➤ Pagerinti
reikalingi politikos formavimui.
su tarpžinybiniu švietimo reikalų, susijusių su užsienyje gyvenančiais bulgarais, komitetu
➤➤ Kartu
stebėti, kaip švietimo politika įgyvendinama užsienio bulgarų bendruomenių ir atskirų asmenų
atžvilgiu pagal priemonių, kuriomis šaknų Bulgarijoje turintys asmenys skatinami mokslus tęsti
Bulgarijos universitetuose, išdavas ir taip įvertinti šių priemonių poveikį.

➤➤ Padėti Darbo ir socialinės politikos ministrui atlikti 1 ir 2 punktuose minimą analizę.
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Paskelbimas ir tolesni veiksmai

140.

Audito ataskaita buvo priimta 2017 m. balandžio 24 d. Bulgarijos audito institucijos sprendimu, pateikta
Nacionalinei asamblėjai, taip pat paskelbtas atitinkamas pranešimas spaudai. Ji buvo pristatyta 2017 m. gegužės
31 d. strategijos „Europa 2020“ seminare Maltoje.

141.

Rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė bus atliekama pasibaigus jų įgyvendinimo terminui (2018 m.
balandžio mėn.).

Numatomas poveikis

142.

Tikimasi, kad auditas padidins universitetų absolventų profesinės veiklos išdavų ir migracijos stebėjimo
priemonių veiksmingumą ir bus naudingas atitinkamoms institucijoms.
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Vokietijos federaliniai audito rūmai
Bundesrechnungshof
Paramos jaunuoliams, kuriems trūksta įgūdžių,
auditas

Apžvalga

143.

Vokietijos federalinė darbo agentūra teikia konsultacijas ir finansinę paramą asmenims, kurie siekia
įsidarbinti arba mokytis Vokietijoje, ir teikia jiems pasiūlymus dėl tinkamų laisvų vietų. Tai savarankiška viešoji
įstaiga, finansuojama darbdavių ir darbuotojų lėšomis, kuriai iš federalinio biudžeto skiriamos dotacijos ir
kompensacijos.

144.

2011 m. buvo priimti nauji teisės aktai, kuriais Federalinės darbo agentūros vietos skyriams buvo sudaryta
galimybė siūlyti dotacijas darbdaviams, kurie, rengdami pradinio lygio mokymą darbo vietoje
(Einstiegsqualifizierung), padeda jaunuoliams, kuriems sunku įsidarbinti. Tokio mokymo tikslas – sukurti pagrindą
tinkamą kvalifikaciją turintiems jaunuoliams įgyti profesinių įgūdžių. Tikimasi, kad tikslinės grupės atstovams jis
nuties kelią į profesinį mokymą įmonėse. Teikiant finansinę paramą taip pat siekiama paskatinti darbdavius siūlyti
mokymo darbo vietoje galimybes ir tokiu būdu stiprinti įmonių mokymo gebėjimus.

145.

Vokietijos AAI turi įgaliojimus atlikti Federalinės darbo agentūros auditą. Atliekant auditą buvo vertinama,
ar nauji teisės aktai buvo veiksmingi, ir įvardytos su parama susijusios problemos.

146.

Nuo 2011 iki 2015 m. vietos darbo agentūros skyrė 174 milijonų eurų paramą pradinio lygio mokymui, t. y.
vidutiniškai 35 milijonus eurų per metus.

Kaip atliktas auditas

147.

Pagrindiniai audito subjektai buvo Federalinė darbo agentūra ir penkios keturiose federalinėse žemėse
(Länder) veikiančios darbo agentūros.

148.

Audito grupė vietos darbo agentūras pasirinko pagal regioną ir suteiktų dotacijų skaičių. Buvo sudaryta ir
patikrinta šių dotacijų imtis. Be to, auditoriai patikrino IT procedūras ir statistinius duomenis bei apklausė vietos
darbo agentūrų specialistus ir vadovaujančius darbuotojus.
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Rinkdama įrodymus vietoje, audito grupė iš viso sugaišo 154 darbo dienas.

150.

2015 m. birželio ir liepos mėn. buvo atliktas išsamus 2013 ir 2014 m. finansuotų priemonių auditas Audito
grupė tikrino, ar vietos darbo agentūros:
οο tinkamai išnagrinėjo darbdavių paraiškas dotacijai, skirtai mokinių atlyginimui mokėti, gauti;
οο jaunimui pradinio lygio mokymo metu teikė tinkamas mentorystės paslaugas;
οο stebėjo paramos pažangą.

151.

Be to, auditoriai tikrino, kokiu mastu Federalinė darbo agentūra vykdė vietos darbo agentūrų paramos
pradinio lygio mokymui priežiūrą.

Pagrindinės pastabos

152.

Paraiškų teikimo procedūra
οο Beveik vienu iš dešimties nagrinėtų atvejų vietos darbo agentūros neįvertino atitikimo pradinio lygio
mokymo paramos tinkamumo kriterijams arba to nepadarė laiku. Buvo atvejų, kai asmenys, kuriems
buvo skirta parama, neatitiko mokymo tikslo arba jau buvo baigę profesinį mokymą užsienyje.
οο Puse nagrinėtų atvejų nebuvo sudarytos galiojančios, teisiškai privalomos „integravimo sutartys“. Dar
26 % nagrinėtų atvejų agentūros galiojančioje integravimo sutartyje nenurodė, kad viena iš skiriamų
išmokų yra parama pradinio lygio mokymui.
οο Parama pradinio lygio mokymui yra savo nuožiūra skiriama išmoka. Visais nagrinėtais atvejais
agentūros pradinio lygio mokymui skyrė didžiausią galimą finansavimą ir ilgiausiam galimam 12
mėnesių laikotarpiui. Nė vienu iš šių atvejų nebuvo pateikta įrodymų, kodėl buvo reikalinga didžiausia
parama.
οο Kai kuriais atvejais mokiniai, kuriems buvo skirta parama pradinio lygio mokymui, tuo pat metu
naudojosi kitomis priemonėmis, skirtomis padėti įsidarbinti. Buvo atvejų, kai tokių kitų priemonių
rėmėjas irgi buvo darbdavys, tai yra jis gaudavo išmokas pagal abi priemones. Tačiau tuo pat metu
neleidžiama finansuoti dviejų visos darbo dienos priemonių.
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Vietos darbo agentūrų mentorystė

Vykdant pusę pradinio lygio mokymo programų, trunkančių ne mažiau kaip tris mėnesius, agentūros visiškai
nebendravo su mokiniais. Daugiau nei ketvirtadaliu atvejų nebuvo bendraujama ir su darbdaviais.

154.

Tolesni veiksmai

Paramą gaunanti organizacija turi teisiškai patvirtinti suteiktus įgūdžius ir žinias. Tokių pažymėjimų nebuvo pateikta
dauguma atvejų, kai po pradinio lygio mokymo nebuvo tęsiamas profesinis mokymas. Buvo atvejų, kai agentūros
neišsaugojo pažymėjimų kopijų.

Rekomendacijos

155.

Paraiškų teikimo procedūra
patvirtindamos dotaciją, vietos agentūros potencialiam mokiniui turi suteikti asmeninę
➤➤ Prieš
konsultaciją, kad galėtų įvertinti teisinius reikalavimus ir įforminti išdavas. Vykdydama vietos agentūrų
priežiūrą, Federalinė darbo agentūra turi užtikrinti, kad jos atidžiai patikrintų atitiktį visiems
tinkamumo reikalavimams prieš skirdamos finansavimą pradinio lygio mokymui. Agentūros turėtų
užtikrinti, kad potencialūs mokiniai būtų tinkami tai profesijai, kurios nori mokytis.

agentūros turėtų patobulinti savo administravimo praktiką ir su visais mokytis norinčiais
➤➤ Vietos
asmenimis turėtų sudaryti integravimo sutartis, kaip numatyta teisės aktuose. Integravimo sutartyse
turėtų būti nustatyti tikslai ir nurodyti lūkesčiai, siejami tiek su agentūromis, tiek su potencialiais
mokiniais, taip pat numatytos skiriamos išmokos.

darbo agentūra turėtų užtikrinti, kad visos agentūros tinkamai veiktų savo nuožiūra. Tai
➤➤ Federalinė
reiškia, kad pastarosios turėtų būti išsamiai informuojamos apie jų pareigą veikti savo nuožiūra, kas
yra naudojimasis savo nuožiūra ir apie pareigą apdairiai tvarkyti finansavimą. Be to, agentūra turi
užtikrinti nepagrįsto dvigubo finansavimo prevenciją.

156.

Vietos darbo agentūrų mentorystė

Agentūros turėtų skirti daugiau dėmesio nei iki šiol mokiniams ir darbdaviams vykstant pradinio lygio mokymui, kad
visi mokiniai baigtų mokymus, ir padėti mokiniams vėliau ieškoti profesinio mokymosi galimybių.

157.

Tolesni veiksmai

Informacija apie pradinio lygio mokymo metu suteiktas žinias ir įgūdžius turėtų būti naudojama veiksmingiau, kai
vėliau mokiniams ieškoma darbo.
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Paskelbimas ir tolesni veiksmai

158.

Galutinė audito ataskaita 2017 m. liepos 13 d. paskelbta Vokietijos AAI svetainėje (https://www.
bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159.

Vokietijos AAI pasilieka teisę patikrinti, ar Federalinė darbo agentūra ir vietos agentūros tinkamai
įgyvendina paramą.

Numatomas poveikis
Tikimasi, kad vietos darbo agentūros teiks tinkamą ir ekonomiškai efektyvią paramą pradinio lygio mokymui.
Tikimasi, kad Federalinė darbo agentūra vykdydama stebėjimą užtikrins tinkamą paramos įgyvendinimą. Siekiama,
kad parama pradinio lygio mokymui darbo vietoje iš tiesų nutiestų kelią mokiniams, kuriems sunku įsidarbinti,
į profesinį mokymą įmonėse.
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Prancūzijos audito rūmai
Cour des comptes
Jaunimo galimybės įsidarbinti – galimybių
įsidarbinti didinimas, valstybės paramos
pritaikymas

Apžvalga

160.

Prancūzijos darbo rinkos struktūra yra itin nepalanki jaunuoliams, o jaunimo nedarbo lygis yra du kartus
didesnis už vyresnių žmonių nedarbo lygį. Jiems reikia daugiau laiko, kol randą stabilų darbą, jie dažniau susiduria
su darbo vietos nesaugumu ir priverstiniu darbu ne visą darbo dieną, taip pat tarp jų yra didelis skurdo lygis. Keletą
dešimtmečių veiklos vykdytojai įgyvendino įvairias paramos priemones, skirtas padėčiai pagerinti, įskaitant
finansinę paramą jaunimą įdarbinančioms įmonėms, Prancūzijos užimtumo tarnybos paramą ir galimybių mokytis
sudarymą.

161.

2015 m. ši valstybės paramos sistema kainavo 10,5 milijardo eurų ir jos išlaidos auga, tačiau rezultatai,
pasiekti sudarant ilgalaikio įsidarbinimo galimybes, neatitinka iškeltų tikslų arba skiriamų išteklių.

Kaip atliktas auditas

162.

Auditas buvo atliktas kartu su Prancūzijos regioniniais audito rūmais. Audito subjektai buvo Prancūzijos
ministerijos, atsakingos už užimtumą, nacionalinę švietimo sistemą ir aukštąjį mokslą, Prancūzijos nedarbo agentūra
ir kitos su verslu ir darbo vietomis susijusios organizacijos. Buvo analizuojamas paramos įgyvendinimas septyniuose
Prancūzijos regionuose ir atliekami tarptautiniai palyginimai su padėtimi Vokietijoje, Šveicarijoje, Danijoje,
Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje. Be to, Prancūzijos prekybos rūmai atliko maždaug tūkstančio įmonių
vadovų apklausą apie valstybės pagalbą ir jaunimo užimtumą.

163.

Atliekant auditą buvo naudojami duomenys apie 15–25 metų amžiaus jaunuolių užimtumą 2010–2015 m.
ir daugiausia dėmesio skiriama jaunimo užimtumui skatinti skirtų priemonių veiksmingumui ir efektyvumui. Buvo
analizuojami užimtumo statistiniai duomenys, biudžeto asignavimai ir sutarčių vykdymas, taip pat apklausiami
fiziniai asmenys.
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Pagrindinės pastabos

164.

Jaunimo galimybės įsidarbinti yra suprastėjusios tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Jaunuoliai susiduria su
vis didėjančiais sunkumais, dėl to auga nedarbo lygis bei kvalifikacijos ir atliekamo darbo, kuris dažnai yra
nestabilus, neatitikimas.

165.

Su gerokai didesniais sunkumais susiduria jaunuoliai, neturintys pripažintų kvalifikacijų, ilgalaikiai
bedarbiai, imigrantai ir asmenys, gyvenantys labiausiai nepasiturinčiose miesto ir kaimo vietovėse, todėl jaunimo
užimtumo skatinimo politika visų pirma turėtų būti nukreipta į šias grupes. Dėl dvejopo darbo rinkos pobūdžio, kai
yra užtikrinama darbuotojų apsauga, o kitiems siūlomas trumpalaikis ir nestabilus darbas, rinkos naujokai atsiduria
nepalankesnėje padėtyje, palyginti su dirbančiaisiais. Valstybės paramos jauniems darbo ieškantiems asmenims,
skiriamos taikant įvairias politikos priemones, veiksmingumas gerokai skiriasi: intensyvių ir trumpalaikių metodų
poveikis yra didesnis nei valdžios institucijų teikiamos ilgalaikės paramos.

166.

Valstybės parama visų pirma turėtų būti skiriama politikos priemonėms, kurios pasirodė veiksmingiausios,
taip pat turi būti gerinamas įvairių veiklos vykdytojų, kurie dalyvauja remiant jaunimo užimtumą, veiklos
koordinavimas. Labai dažnai nacionalinės programos parengiamos neatsižvelgiant į realius jaunimo poreikius arba
patirtį, įgytą įgyvendinant ankstesnes programas, taip pat parengiama per daug programų. Įvairūs regioniniai
suinteresuotieji subjektai turi bendromis pastangomis dirbti veiksmingiau ir gerinti jaunų bedarbių stebėjimą.
Rengiant programas ir skirstant išteklius nepakankamai atsižvelgiama į rezultatus, o agentūroms finansavimas
turėtų būti skiriamas pagal jų įgyvendintos paramos rezultatus ir tikslinių grupių pobūdį.

Rekomendacijos

167.

Audito rūmai parengė dvejas gaires:

168.

ir 12 rekomendacijų:

➤➤ daugiau valstybės paramos skirti tiems jaunuoliams, kurie turi mažiausiai galimybių įsidarbinti;
➤➤ pirmenybę teikti greitojo reagavimo ir intensyvioms priemonėms;
➤➤ sutrumpinti subsidijuojamų sutarčių terminą;
➤➤ palengvinti perėjimą nuo subsidijuojamų sutarčių prie mokymo ir vėlesnio kvalifikacijų įgijimo;
➤➤ palaipsniui subsidijuojamų sutarčių biudžetą perskirstyti intensyvesnėms paramos programoms;
➤➤ vykdyti programų, pagal kurias skiriamos išmokos, dalyvių kontrolę;
vieną bendrą kiekvienos programos instituciją, panašią į jau veikiančią pagal Jaunimo garantijų
➤➤ įkurti
iniciatyvą, kuri priimtų sprendimus dėl jaunimo priėmimo ir stebėjimo;
ir gerinti vietos užimtumo tarnybų valdymą sutelkiant administracines, finansines ir
➤➤ racionalizuoti
projektų valdymo funkcijas;
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kiekviena vietos užimtumo tarnyba sudaryti daugiametę sutartį, kurioje būtų nustatyti tikslai ir
➤➤ suveiklos
vertinimo sistema;

➤➤ jaunuolius skirti dalyvauti programose taikant bendruosius kriterijus;
➤➤ sukurti individualios pažangos ir programų rezultatų stebėjimo pagal bendrą požymį priemones;
➤➤ sumažinti paramos programų skaičių ir supaprastinti jų turinį;
veiklos vykdytojams daugiau laisvės naudotis ištekliais nustatant paramos turinį mainais už
➤➤ suteikti
atlygį, susietą su rezultatais;
➤➤ skatinti darbo ieškančio jaunimo mokymo galimybes.
169.

Apskritai Audito rūmai rekomendavo mažiau dėmesio skirti subsidijuojamos sutartims, kurios veikia kaip
balastas tiek privačiajame, tiek viešajame sektoriuose, ir geriau išnaudoti tradicines pakaitinio mokymo formas.

Paskelbimas ir tolesni veiksmai

170.

Ataskaita paskelbta 2016 m. rugsėjo mėn. Pranešimas spaudai paskelbtas 2016 m. spalio 5 d. Su juo galima
susipažinti Audito rūmų interneto svetainėje adresu https://www.ccomptes.fr/en/publications/
employment-access-young-people.

171.

Tolesnių veiksmų dėl Audito rūmų rekomendacijų bus imtasi 2017 m. pabaigoje.

Numatomas poveikis

172.

Jaunimo užimtumo programų Prancūzijoje racionalizavimas ir geresnis valdymas siekiant gerinti
Prancūzijos jaunuolių, kurie ateityje taps darbo rinkos nariais, ekonomines ir socialines perspektyvas.
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Italijos sąskaitų rūmai
Corte dei Conti
Nacionalinio projekto „500 jaunuolių kultūrai“
auditas

Apžvalga

173.

2013 m. gruodžio 6 d. Kultūros paveldo ir turizmo ministerija patvirtino specialią programą, skirtą kultūros
paveldo inventorizavimui, katalogavimui ir skaitmeninimui. Buvo atrinkta 500 jaunuolių, kurie vienus metus
dalyvaus rengiant šios srities specialistus, ir sudarytas trijų etapų mokymo planas.

174.

Todėl projektas buvo dvejopos paskirties. Pirma, juo buvo siekiama mažinti jaunimo nedarbą pagal
2013 m. balandžio 22 d. Europos Sąjungos rekomendaciją ir, antra, apsaugoti, stiprinti ir atgaivinti prastėjančios
būklės kultūros paveldą ir skatinti turizmo pramonę pasinaudojant ekstremaliųjų situacijų priemonėms skiriamomis
lėšomis.

175.

Planą sudarė trys skirtingi nacionaliniai projektai. Pirmasis projektas „Teritorija – išskirtinumas“ buvo
skirtas kultūriniams ir (arba) istoriniams maršrutams, apimantiems paminklus, archeologines vietoves, architektūrą ir
kolekcijas, pristatyti internete. Antrasis projektas „Didieji karo ir taikos procesai – vietovės ir turinys“ buvo skirtas
interneto kursams, supažindinantiems su kolektyvinę Pirmojo pasaulinio karo atmintį sudarančiomis vietovėmis ir
istoriniais liudijimais. Trečiasis mokymo programos projektas buvo susijęs su nematerialiuoju kultūros paveldu, visų
pirma audiovizualiniais šaltiniais.

176.

2014 finansiniais metais Italijos kultūros paveldo ministerija projektui „500 jaunuolių kultūrai“ įgyvendinti
skyrė 2,5 milijono eurų, kuriuos turėjo papildyti ES biudžeto lėšos.

177.

Atliekant auditą buvo tikrinami su planavimu susiję aspektai, projektų atrankos kriterijai, stažuotojų
atrankos procedūros, procedūriniai etapai, mokymo programų įgyvendinimo būklė (laiko, finansiniu ir apskaitos
aspektu) ir veiklos valdymo poveikis.

Kaip atliktas auditas

178.

Atliekant auditą daugiausia dėmesio buvo skiriama Kultūros paveldo ir turizmo ministerijos vykdytai
stažuotojų atrankai ir veiklai, susijusiai su prastėjančios būklės kultūros paveldo katalogavimu ir skaitmeninimu.
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179.

Audito metodika iš esmės apėmė dokumentų patikrą ir analizę. Už auditą atsakingas Magistrato Kultūros
paveldo ministerijai išsiuntė dvi užklausas apie vykdytą veiklą, taikytas procedūras, įvairių etapų laiką ir turimų lėšų
panaudojimą.

180.

Kadangi mokymas vyko visoje šalyje, pagrindiniai prieštaravimų procedūros informacijos punktai buvo
ministerijos Centrinės administracijos departamentas ir atitinkama Centrinė biudžeto tarnyba (Ekonomikos ir
finansų ministerijos išorės apskaitos tarnyba), artima Kultūros paveldo ministerijai.

181.

Audito grupę sudarė Magistrato ir penki pagalbiniai pareigūnai.

182.

2013–2015 m. finansų ir veiklos auditas buvo atliekamas nuo 2016 m. balandžio mėn. (kai Kultūros paveldo
ministerijai buvo išsiųsta pirma užklausa) iki 2016 m. spalio mėn.

Pagrindinės pastabos

183.

Programa turėjo keletą teigiamų aspektų.

184.

Projektų atranka buvo vykdoma siekiant mokyti jaunimą ir didinti skaitmeninį paveldą. 2016 m. balandžio
30 d. trijų pagrindinių institucijų duomenų bazėse buvo keletas inventoriaus aprašų, katalogų ir suskaitmenintų
objektų. Institucijų vertinimu, programa buvo naudinga ir padėjo joms atgaivinti nutrūkusias iniciatyvas.

185.

Bendri dalyvių vertinimai buvo labai palankūs. Mokymo kursą „puikiai“ įvertino 119 iš 140 stažuotojų.

186.

Kita vertus, svarbiausia kritika buvo susijusi su stažuotojų atrankos valdymo problema, kurią, be kita ko,
atspindėjo didelis programą paliekančių stažuotojų, kuriuos pakeitė kiti asmenys, skaičius. Pagrindinės su tuo
susijusios priežastys buvo mažas skiriamų dotacijų dydis, kitame regione vykdomas mokymas arba stabilumo
trūkumas.

187.

Taip pat buvo išsakyta kritikos dėl lėtos projektų pažangos, kurią nulėmė pernelyg biurokratinės
procedūros. Iki nustatytos pabaigos dienos – 2016 m. birželio 30 d. – 28 iš 144 projektų dar nebuvo įpusėję.

188.

Suinteresuotieji subjektai formoje pateikė grįžtamąją informaciją ir įvardijo įrangos trūkumą (arba
pasenusią įrangą), finansavimo trūkumą, nepakankamą laiką sudėtingiems darbams atlikti, organizavimo trūkumus,
padidėjusį darbo krūvį ir darbuotojų trūkumą.

189.

Vertinant apskaitos aspektu, buvo sutaupyta nemažai lėšų, kurios sudarė 18,5 % skirtos sumos, kurią
visiškai išnaudojus daugiau jaunuolių būtų galėję dalyvauti mokyme.
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Rekomendacijos

190.

Ateityje įgyvendinant tokias programas reikėtų:

➤➤ išnagrinėti visas galimybes darbo privačiajame sektoriuje rinkoje;
➤➤ gerinti dalyvių įgūdžius;
➤➤ žymėti turistinius ir (arba) kultūrinius maršrutus;
programų įgyvendinimui pasirašyti susitarimus su regionais dėl novatoriškų
➤➤ pasibaigus
pradedančiųjų įmonių steigimo.

Paskelbimas ir tolesni veiksmai

191.

Centriniai veiklos audito rūmai ataskaitą patvirtino 2016 m. rugsėjo 29 d.

192.

Ji buvo paskelbta oficialiai ir interneto svetainėje, taip pat 2016 m. spalio 7 d. išsiųsta parlamentui ir
vyriausybei. Taip pat buvo parengtas pranešimas spaudai.

193.

2017 m. balandžio mėn. Corte dei conti gavo institucijų informaciją apie pažangą. Vienintelis svarbus
klausimas buvo susijęs su galimybe jaunuosius stažuotojus ateityje įtraukti į profesionalų kultūros paveldo ekspertų
sąrašą.

Numatomas poveikis

194.

Ataskaita ir joje pateiktos rekomendacijos turėtų pagerinti jaunimo mokymo politiką, projektų
įgyvendinimo terminus, paskatas paramos gavėjams ir sąsają su darbo rinka, tokiu būdu prisidėdamos prie būsimų
panašių iniciatyvų.
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Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Valstybinio audito ataskaita: Kaip panaudojamos
profesinio mokymo galimybės

Apžvalga

195.

Profesinio mokymo politika ir darbo rinkos poreikių tenkinimas yra svarbūs veiksniai siekiant valstybės
konkurencingumo ir ilgalaikės gerovės.

196.

2014 m. šalyje tik 33 % jaunuolių rinkosi profesinį mokymą (ES vidurkis – 50 %), kiti po bendrojo ugdymo
mokyklos iškart rinkosi studijas aukštosiose mokyklose ar be profesinio pasirengimo atėjo į darbo rinką. Apie 22 %
gyventojų buvo įdarbinti neturėdami kvalifikaciją patvirtinančio pažymėjimo.

197.

ES 2007–2013 m. finansinės paramos laikotarpiu daugiausia dėmesio ir lėšų buvo skiriama trijų veiklų
profesinio mokymo grupėms: mokymosi infrastruktūrai, pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimui ir
švietimo turinio atnaujinimui. Nuo jų sąveikos priklauso profesinio mokymo patrauklumas ir kokybė.

198.

2012–2015 m. Lietuvoje buvo atidaryti 42 sektoriniai praktinio mokymo centrai, į jų steigimą investuota
118 milijonų eurų. Centrai buvo įsteigti 33 iš 74 profesinio mokymo įstaigų (45 %) ir aprūpinti naujausia praktinio
mokymo įranga, skirta vykdyti praktinį mokymą visiems šalies gyventojams, pageidaujantiems įgyti kvalifikaciją ar
ją tobulinti. Buvo nuspręsta suteikti profesijos mokytojams technologinių įgūdžių, kurios svarbios dirbant naujoje
praktinio mokymo bazėje, todėl įvairiose verslo įmonėse buvo organizuojamos stažuotės.

199.

Siekiant, kad mokymo įstaigose teikiamos paslaugos atitiktų darbo rinkos poreikius ir būtų lanksčios,
investuota į kvalifikacijų formavimą ir profesinio mokymo turinio atnaujinimą: parengta 10 naujų kvalifikacijos
standartų, 60 modulinių profesinio mokymo programų ir 14 ūkio šakų mokymo priemonių. Prie moduliais
grindžiamos profesinio mokymo sistemos įstaigos turi pereiti iki 2021 m.

200.

Lietuvoje jaunuolių, besimokančių profesinio mokymo įstaigose, ir suaugusiųjų, dalyvaujančių mokymosi
visą gyvenimą programose, lygis yra vienas žemiausių Europos Sąjungoje. Ši aplinkybė Valstybės kontrolę paskatino
analizuoti, ar investicijos į profesinį mokymą gerina jo kokybę ir patrauklumą.
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201.

Audito tikslas buvo įvertinti, ar mokymo centrų plėtra atitiko kintančius darbo rinkos poreikius, ar jie
naudojami pagal paskirtį, ar profesinio mokymo programos buvo atnaujinamos, ar buvo nuolat atnaujinami
profesijos mokytojų techniniai įgūdžiai.

Kaip atliktas auditas

202.

Audito subjektai buvo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras.

203.

Auditui buvo pasirinkta 18 iš 33 (55 %) profesinio mokymo įstaigų, kuriose įsteigti 26 centrai iš 42 (62 %)
Buvo apklausta apie 400 centruose besimokančių mokinių ir apie 200 juose dirbančių profesijos mokytojų, taip pat
septynių asocijuotų verslo struktūrų ir trijų kolegijų atstovai.

204.

Buvo audituojamas 2012–2014 m. laikotarpis, pokyčių analizei buvo naudojami ir 2015 m. duomenys.

Pagrindinės pastabos

205.

Nustatyta, kad įrangos naudojimas skirtingose profesinio mokymo įstaigose labai skyrėsi, įranga ne
visada galėjo naudotis visų amžiaus grupių atstovai. Rengiant naujus kvalifikacijos standartus, modulines profesinio
mokymo programas ir mokymo priemones, ne visais atvejais buvo užtikrintas rengimo nuoseklumas ir dermė.

206.

Į profesinio mokymo infrastruktūros gerinimą buvo investuota 118 milijonų eurų, tačiau net pusėje
audituotų įstaigų nepadidėjo per pastaruosius dvejus metus įstojusių mokinių skaičius į pirmines mokymo
programas, kurios vykdomos mokymo centruose.
οο Ištekliai 60 % šių centrų buvo naudojami tik iki 5 val. per parą, nes ne visos įstaigos pradėjo teikti
naujas profesinio mokymo programas, nebuvo nustatyta konkrečių tikslų reklamuoti naują centrų
įrangą, taip pat nebuvo parengta kursų, skirtų naujiems mokiniams ar mokytojams rengti,
finansavimo sprendimų.
οο Nebuvo reglamentuota, kaip apskaičiuoti mokymo paslaugų įkainius.
οο Kvalifikacijos standartų rengimui buvo skirta apie 500 000 eurų, tačiau jie nebuvo įteisinti. Buvo
įregistruotos tik 24 iš 60 modulinių profesinio mokymo programų, kurioms rengti skirta apie 1
milijoną eurų, tačiau tik devynios pradėtos išbandyti profesinio mokymo įstaigose 2015 m. Tai susiję
su tuo, kad nebuvo nuoseklaus projektų įgyvendinimo proceso, dokumentai, kuriuose aprašyti
kvalifikacijos standartai, nebuvo išsamūs, kvalifikacijos standartai nebuvo išsamiai įvertinti iki
įregistravimo, taip pat nebuvo pakeisti atitinkami teisės aktai, todėl kai kurios programos jų
nebeatitiko.
οο Projektinėje veikloje dalyvavo tik keli profesijos mokytojai, o pasibaigus projektui mokymai nutrūko.
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Rekomendacijos

207.

Auditoriai parengė šias rekomendacijas abiem institucijoms:
mokymo įrangos įsigijimo ir renovacijai skiriamų lėšų tikslingumą bei šių priemonių
➤➤ įvertinti
suderinamumą su darbo rinkos poreikiais;

➤➤ parengti išsamias rekomendacijas, kaip didinti veiksmingą mokymo centrų naudojimą;
➤➤ apskaičiuoti įkainius, kurie leistų gauti pajamų;
➤➤ užtikrinti, kad standartai, programos ir priemonės būtų suderinami, nuoseklūs ir įregistruoti;
➤➤ nustatyti reikalavimus profesiniams komitetams ir rezultatų pateikimo terminus;
➤➤ programas peržiūrėti pagal naujus teisės aktus ir standartus, siekiant užtikrinti, kad jos būtų tinkamos;
➤➤ organizuoti mokymus profesijos mokytojams.
Paskelbimas ir tolesni veiksmai

208.

Audito ataskaita kartu su pranešimu spaudai buvo paskelbta 2016 m. vasario 28 d. Su ja ir santraukomis
anglų ir lietuvių kalbomis galima susipažinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės interneto svetainėje. Be to,
Valstybės kontrolė audito rezultatus pristatė LR Seimo Audito, Švietimo ir mokslo bei Kultūros komitetams.

209.

Yra nustatyta standartinė kiekvienos rekomendacijos įgyvendinimo stebėjimo procedūra.

Numatomas poveikis

210.

Tinkamai įgyvendinus rekomendacijas, didėtų praktinio mokymo centrų užimtumas, būtų gaunama lėšų
įrangos atnaujinimui, profesinio mokymo programos labiau atitiktų darbo rinkos poreikius, būtų užtikrinamas
nuolatinis profesijos mokytojų žinių atnaujinimas, o planuojamos papildomos maždaug 57 milijonų eurų investicijos
į praktinio mokymo centrų infrastruktūrą ir šiuolaikinio švietimo turinio formavimą būtų panaudotos tikslingiau.
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Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės audito
rūmai
Cour des Comptes du Grand-Duché de Luxembourg

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg

2011 ir 2014 m. specialioji ataskaita dėl kovos su
nedarbu priemonių

Apžvalga

211.

Rūmų pirminė specialioji ataskaita apėmė 2006–2009 m. laikotarpį ir buvo paskelbta 2011 m. Audito
tikslas buvo įvertinti jaunimo užimtumo priemones praėjus trejiems įgyvendinimo metams, visų pirma 2006 m.
gruodžio 22 d. įstatyme numatytą įdarbinimo rėmimo sutartį ir pradinio įdarbinimo sutartį.

212.

2014 m. vėlesnė ataskaita apėmė 2012–2014 m. laikotarpį ir joje buvo skyrius, skirtas Jaunimo garantijų
iniciatyvai. Kadangi Jaunimo garantijų iniciatyva turėjo būti pradėta įgyvendinti 2014 m. birželio mėn., Audito rūmai
patikrino, ar suinteresuotieji subjektai ėmėsi priemonių, būtinų veiksmingam iniciatyvos pradėjimui.

213.

Nuo 2007 iki 2009 m. jaunimo užimtumo priemonėms, t. y. įdarbinimo rėmimo sutarčiai ir pradinio
įdarbinimo sutarčiai, skiriamas valstybės finansavimas sudarė apie 12,3 milijono eurų, kurie buvo išmokėti per
Užimtumo fondą.

214.

Nuo 2012 iki 2014 m. lėšos iš valstybės pajamų ir išlaidų biudžeto, skirtos šioms priemonėms finansuoti,
sudarė maždaug 68 milijonus eurų.

215.

Pagrindinis 2011 m. paskelbtos specialiosios ataskaitos tikslas buvo peržiūrėti sprendimus ir priemones,
dėl kurių Deputatų Rūmai (Liuksemburgo parlamentas) balsavo pagal 2006 m. gruodžio 22 d. įstatymą, kuriuo
skatinama išlaikyti darbo vietas ir nustatyti specialiąsias saugumo ir aplinkos politikos priemones.

216.

Vienas vadinamojo „5611“ įstatymo tikslų buvo peržiūrėti jaunimo užimtumo skatinimo priemonių teisės
aktus siekiant, visų pirma, didinti jų veiksmingumą visapusiškai integruojant jaunimą į darbo rinką.

217.

Siūlomais teisės aktų pakeitimais buvo nutraukta laikinųjų pagalbinių darbuotojų darbo sutarčių praktika
viešajame ir privačiajame sektoriuose. 2006 m. vienintelės taikomos jaunimo užimtumo priemonės buvo įdarbinimo
rėmimo sutartis (viešasis sektorius) ir pradinio įdarbinimo sutartis (privatusis sektorius).
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218.

Deputatų Rūmų prašymu 2014 m. buvo paskelbta kontrolės ataskaita. Deputatų Rūmų pirmininkas
informavo Audito Rūmus apie biudžeto įgyvendinimo kontrolės komiteto pageidavimą, kad Audito Rūmai
patikrintų, kokių veiksmų ėmėsi Darbo ir užimtumo ministerija, atsižvelgdama į šioje specialiojoje ataskaitoje
pateiktas pastabas ir rekomendacijas.

Kaip atliktas auditas

219.

Pagrindiniai audito subjektai buvo Darbo, užimtumo bei socialinės ir solidariosios ekonomikos ministerija
(MTEESS) ir Užimtumo plėtros agentūra (ADEM). Audito Rūmai apklausė abiejų organizacijų vadovybę ir analizavo
pateiktus dokumentus, kad galėtų nustatyti, surinkti ir patvirtinti informaciją, kuri reikalinga specialiųjų ataskaitų
pastaboms ir rekomendacijoms parengti.

220.

Audito grupę sudarė Audito Rūmų pirmininko pavaduotojas ir trys auditoriai.

221.

Pradinis auditas buvo atliekamas nuo 2010 m. gegužės mėn. iki 2010 m. spalio mėn. Pažangos auditas
atliktas nuo 2013 m. gruodžio mėn. iki 2014 m. birželio mėn.

Pagrindinės pastabos

222.

Audito Rūmai, atlikdami 2011 m. jaunimo užimtumo priemonių auditą, nustatė, kad duomenys buvo
negalutiniai, nes nebuvo nurodytos darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybės pasinaudojus priemonėmis.
Atitinkamos institucijos pažymėjo, kad joms trūko priemonių, reikalingų priemonių veiksmingumui įvertinti.
Atlikdami 2014 m. auditą, Audito Rūmai nustatė, kad nebuvo atliktas atnaujintas jaunimo užimtumo priemonių
įvertinimas. Veiklos rodiklių nustatymas buvo tik pradiniame etape.

223.

Be to, Audito Rūmai pažymėjo, kad Jaunimo garantijų iniciatyvai buvo naudojamas bendradarbiavimo
susitarimas, t. y. priemonė, kuri nebuvo taikoma nuo 2006 m. ir buvo skirta tik bandomiesiems projektams.

224.

Audito Rūmai taip pat nurodė, kad 2014 m. birželio mėn. pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų
iniciatyvą gali atsirasti dar daugiau problemų dėl ADEM darbuotojų trūkumo, kuris keltų pavojų nepasiekti
bendradarbiavimo susitarimo tikslų.

Rekomendacijos

225.

Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje buvo pabrėžtas veiklos rodikliais grindžiamos vertinimo sistemos
poreikis. Audito Rūmai mano, kad naujų organizacijų tikslai ir veiklos rezultatai turi būti nustatomi nuo pat pradžių,
kad būtų galima įvertinti kovą su nedarbu.
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226.

Be to, Audito Rūmai naujai institucijai rekomendavo įgyvendinti daugiametį planą. Jame būtų numatyta
bendroji politika, strateginiai pasirinkimai, vidutinio laikotarpio veikla ir užduotys bei reikalingos lėšos ir finansiniai
ištekliai.

227.

2014 m. Audito Rūmai pakartojo savo rekomendacijas dėl poreikio įvertinti jaunimo užimtumo priemones
ir rekomendavo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu aptarti kai kurių priemonių, pavyzdžiui, įdarbinimo rėmimo
sutarties ir pradinio įdarbinimo sutarties, veiksmingumą.

228.

Suėjus tam tikram terminui, pavyzdžiui, dvejiems metams nuo taikymo, kompetentingas ministras turėtų
informuoti Deputatų Rūmus apie priimtų priemonių kiekybinius (kiek paramos gavėjų pasirašė tokio tipo sutartį) ir
kokybinius (kiek paramos gavėjų įsidarbino) rodiklius.

229.

Audito Rūmai mano, kad priemones reikia vertinti po tam tikro laikotarpio, kad priemonę būtų galima
pataisyti arba nutraukti, jeigu nepavyksta pasiekti numatomų rezultatų.

Paskelbimas ir tolesni veiksmai

230.

Specialiosios ataskaitos dėl kovos su nedarbu priemonių Deputatų Rūmams buvo atitinkamai pristatytos
2011 m. balandžio 7 d. ir 2014 m. spalio 13 d.

231.

Vėliau ataskaitos buvo paskelbtos Audito Rūmų interneto svetainėje ir buvo parengti pranešimai spaudai.

232.

Deputatų Rūmų biudžeto vykdymo komisija vykdo Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų stebėjimą ir teikia
informaciją apie veiksmus, kurių atitinkamos institucijos ėmėsi atsižvelgdamos į Audito Rūmų rekomendacijas.
Vėlesnė ataskaita buvo pateikta 2015 m. kovo 30 d.

233.

Būsimoje Audito Rūmų darbo programoje taip pat numatyta specialioji ataskaita dėl Jaunimo garantijų
iniciatyvos.
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Vengrijos valstybinė audito institucija
Állami Számvevőszék
Suderintas Absolventų karjeros stebėjimo
sistemos auditas

Apžvalga

234.

2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos aukštojo mokslo sistemų
modernizavimo buvo pabrėžta, kad norint nustatyti, kaip aukštasis mokslas atitinka darbo rinkos poreikius, reikia
stebėti naujų absolventų įsidarbinimą. Europos Parlamentas paragino valstybes nares rinkti ir skelbti duomenis, iš
kurių būtų matyti įvairių profesijų kvalifikacijų ir įsidarbinimo galimybių pagal šias profesijas sąsaja.

235.

Keliuose Europos Parlamento ir Europos Komisijos dokumentuose minimas protų nutekėjimo pavojus –
ypač Vidurio, Rytų ir Pietų Europos valstybėse narėse – dėl to, kad vis daugiau absolventų nusprendžia dirbti
užsienyje. Dėl šios priežasties Vengrijos, Rumunijos ir Bulgarijos AAI, kurios priklauso strategijos „Europa 2020“
tinklui, susitarė atlikti bendradarbiaujamąjį auditą. Veiklos auditą, kurį atliekant pagrindinis dėmesys buvo skiriamas
veiksmingumui, koordinavo Vengrijos valstybinė audito institucija.

236.

Audito tikslas buvo akcentuoti gerąją karjeros stebėjimo sistemų, visų pirma skirtų kitose valstybėse
narėse dirbančių absolventų karjerai stebėti, patirtį.

237.

Atlikdama auditą šia tema, Vengrijos valstybinė audito institucija daugiausia dėmesio skyrė vykdant ES
konkursus sukurtai ir įgyvendinamai Absolventų karjeros stebėjimo sistemai (AKSS). AKSS yra sprendimų priėmimo
rėmimo sistema, iš kurios aukštosios mokyklos gauna grįžtamosios informacijos apie jų vykdomo mokymo kokybę ir
naudojimą ir kuri padeda jaunimui pasirinkti profesiją.

Kaip atliktas auditas

238.

Auditas apėmė laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. Audito subjektai buvo
Žmogiškųjų išteklių ministerija (EMMI), Švietimo administracija ir šeši pasirinkti Vengrijos universitetai.

239.

Auditas buvo atliekamas laikantis profesinių audito standartų ir vadovaujantis veiklos audito principais.
Vertinant informaciją ir dokumentus buvo bandoma atsakyti į klausimus apie šias procedūras: stebėjimo, klausimų
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formulavimo (prašymo pateikti informaciją), palyginimo ir analizės. Auditas buvo atliktas vertinant atsakymus
į klausimus, naudojant pažymose pateiktus duomenis ir atsižvelgiant į audito laikotarpiu galiojusias teisės aktų
nuostatas.

Pagrindinės pastabos

240.

Vengrijos absolventų karjeros stebėjimo sistema sudaryta iš dviejų lygių. Centrinė įstaiga organizuoja
duomenų rinkimą, integravimą ir analizę visoje šalyje, sukuria duomenų bazę, parengia metodiką ir teikia paramą
institucijoms, o aukštosios mokyklos renka ir analizuoja atskirus duomenis ir rengia ataskaitas centrinei įstaigai.

241.

Decentralizuota sistema padeda rinkti duomenis apie absolventų darbo pobūdį ir leidžia universitetams
į klausimyną įtraukti jiems aktualius klausimus. Toks decentralizavimas didina motyvaciją išlaikyti sistemą ir naudoti
gautus duomenis, taip pat sukūrė įvairių gerosios patirties pavyzdžių.

242.

Vengrijoje AKSS duomenys naudojami priimant sprendimus tiek valdžios institucijų, tiek universitetų
lygmeniu. AKSS duomenų bazės pagrindu sukurtoje interneto informacinėje sistemoje mokiniams, kurie ruošiasi
stojamiesiems universitetų ir (arba) kolegijų egzaminams, pateikiama išsami informacija apie galimybes įsidarbinti
baigus studijas. Interneto svetainė, kurioje skelbiama ši informacija, yra dažnai lankoma.

243.

Visose audituojamose aukštosiose mokyklose buvo pasiektas arba viršytas reikalaujamas dalyvių,
besinaudojančių sistemos duomenimis, skaičius. Be to, keturiose aukštosiose mokyklose buvo pasiektas tikslas
užtikrinti, kad į klausimynus atsakytų 90 % absolventų, o dviejuose universitetuose šis rodiklis buvo viršytas.

244.

Tačiau apklaustų tikslinių grupių noras atsakyti į klausimus mažėjo. Mažėjantis atsakymų skaičius mažina
duomenų patikimumą ir kelia grėsmę sistemos tvarumui.

245.

Valstybinė audito institucija priėjo prie išvados, kad organizacijos tinkamai vykdė savo užduotis,
atsižvelgdamos į visiems etapams – planavimo, derinimo, rengimo ir stebėjimo – nustatytus tikslus. Taikant
centralizuotą planavimą, visų pirma įvairių profesijų planavimą, buvo sukurta naudingų metodų ir gairių. Prie
sėkmingo AKSS įgyvendinimo prisidėjo ir aktyvus bei glaudus centralizuotų ir institucinių organizacijų
bendradarbiavimas.

Rekomendacijos

246.

Auditoriai rekomendavo į Absolventų karjeros stebėjimo duomenų bazę įtraukti labiau patikimą
informaciją apie užsienyje dirbančius absolventus, EMMI rekomenduota toliau skatinti absolventus atsakyti
į internete pateikiamus klausimynus, o surinktais duomenimis rekomenduota dalytis taip, kad būtų užtikrinta
duomenų gavyba. Be to, atliekant auditą buvo nustatyta konkrečių rekomenduojamų gerosios patirties pavyzdžių.

III DALIS. AAI ataskaitos glaustai

69

Paskelbimas ir tolesni veiksmai

247.

Vengrijos valstybinė audito institucija savo audito ataskaitą paskelbė 2016 m. spalio 6 d. ir pagal audito
rezultatus parengė temos analizę.

248.

Joje daugiausia dėmesio skirta dviem pagrindinėms auditorių nustatytoms problemoms: kodėl apklausti
absolventai gana nenoriai atsakinėjo į klausimus ir kodėl nebuvo naudojami duomenys apie naujausių absolventų
darbą užsienyje. Nors atsakymų lygį, žinoma, galima padidinti pagerinus technines sąlygas ir sutrumpinus
klausimynus, analizėje vis tiek nurodoma, kad svarbiausia yra stiprinti aukštųjų mokyklų ir absolventų ryšį. Joje taip
pat teigiama, kad naudojant ir plėtojant AKSS daugiau dėmesio reikėtų skirti AKSS duomenų bazės patikimumo
didinimui, kad būtų sudaryta galimybė išsamiau nagrinėti užsienyje dirbančių absolventų darbo charakteristikas.

Numatomas poveikis

249.

Remiantis audito rekomendacijomis, turėtų būti įgyvendinama europinė iniciatyva, kuria būtų siekiama
stebėti absolventus ir tobulinti žinias apie jų karjerą ar tolesnio išsilavinimo pažangą, remti profesinio orientavimo
gerinimą, programų rengimą, institucinę strategiją ir politikos formavimą. Reikėtų keisti klausimyno struktūrą ir apie
tai informuoti absolventus. Reikėtų sukurti tikslesnes skirtingų profesijų infografikų ir duomenų bazes, kuriose būtų
galima interaktyviai dalytis informacija užtikrinant duomenų gavybą.
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Maltos nacionalinė audito institucija
Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)
Struktūrinių fondų indėlis įgyvendinant strategiją
„Europa 2020“ užimtumo ir švietimo srityse

Apžvalga

250.

Šioje ataskaitoje buvo nagrinėjama, ar ESF ir ERPF veiksmų programų projektai ir kita veikla buvo
rengiami ir įgyvendinami taip, kad būtų galima veiksmingai prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo
užimtumo ir švietimo srityse, ir ar pradiniai šių projektų ir veiklos rezultatai atitiko tokią prielaidą. Aukščiausiųjų
audito institucijų ryšių palaikymo komitetas šią užduotį atlikti pavedė Struktūrinių fondų darbo grupei. Šis
lygiagretus auditas buvo atliekamas bendradarbiaujant su dešimties valstybių narių AAI.

251.

Bendros audituojamos srities metinės viešosios išlaidos sudaro 113 645 000 eurų (įskaitant švietimą ir
užimtumą), iš jų 20 800 000 eurų (ESF 1 kryptis) skiriama užimtumui (apskritai, ne tik jaunimo užimtumui).

Kaip atliktas auditas

252.

Pagrindinis audito subjektas buvo Maltos vadovaujančioji institucija, o auditas apėmė 2014–2016 m.
laikotarpį. Siekdama nustatytų tikslų, Maltos nacionalinė audito institucija (NAI) rėmėsi įvairiais informacijos
šaltiniais. Atliekant tyrimą buvo apžvelgta su Europos Sąjunga (ES) susijusi literatūra, atlikta išsami atitinkamos
teisinės sistemos analizė ir parengti padėtį Maltoje atspindintys dokumentai. Minėta su ES susijusi literatūra buvo
strategija „Europa 2020“, taip pat investavimo prioritetų gairių dokumentai, veiklos rezultatų planas ir teisinės
sistemos taikymas valstybėse narėse.

253.

Šiam auditui ypač svarbūs buvo atitinkami teisės aktai, kuriuose buvo reglamentuojami įvairūs veiksmų
programų (VP) funkcijų aspektai. Atitinkamą teisinę sistemą sudarė trys 2013 m. ES reglamentai (Nr. 1301/2013,
Nr. 1303/2013 ir Nr. 1304/2013), kuriuose nustatytos Europos regioninės plėtros fondo, Socialinės plėtros fondo,
Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo
bendrosios nuostatos.

254.

Dokumentus, susijusius Maltos specifika, sudarė Maltos partnerystės sutartis, 2015 m. Nacionalinė
reformų programa (NRP), Tarybos rekomendacijos ir šaliai skirtos rekomendacijos, priimtos veiksmų programos,
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tinkamumo finansuoti taisyklės ir ex ante vertinimas, taip pat Planavimo ir prioritetų derinimo skyriaus (veikiančio
kaip vadovaujančioji institucija) parengti vidiniai dokumentai, skirti siekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytų
pagrindinių tikslų.

255.

Atlikdama auditą, NAI surengė pusiau struktūruotus pokalbius su vadovaujančiąja institucija. Be šių
pokalbių, NAI prašė pateikti pagrindžiamuosius dokumentus ir paaiškinimus, esant poreikiui. Pokalbiai vyko pagal
standartinį darbo grupės patvirtintą pokalbių vadovą. Šis dokumentas buvo padalytas į tris pagrindines dalis, t. y.:
οο bendra informacija – pateikiama valstybių narių veiksmų programų, susijusių su švietimu ir užimtumu,
apžvalga;
οο veiksmų programų struktūra – pateikiama įžvalga, kaip buvo sudarytos audituotos VP, ir ar jos buvo
suderintos su strategijos „Europa 2020“ tikslais;
οο veiksmų programų įgyvendinimas – nagrinėjami auditui pasirinkti projektai siekiant nustatyti, kiek
šiais projektais buvo prisidėta arba ateityje bus prisidėta prie pagrindinių strategijos „Europa 2020“
tikslų įgyvendinimo.

256.

Darbas vietoje buvo atliekamas nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2016 m. lapkričio mėn.

Pagrindinės pastabos

257.

Dėl veiksmų programų parengimo NAI nustatė, kad jos buvo parengtos atlikus išsamias nacionalinių
prioritetų, rizikos ir iššūkių peržiūras, į kurias buvo įtrauktos visos nacionalinės ministerijos ir kurias koordinavo
programavimo padalinys, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris. Be to, daugeliu atveju buvo tinkamai atsižvelgta
į rekomendacijas, pateiktas atlikus ex ante vertinimą. NAI priėjo prie išvados, kad veiksmų programos buvo
akivaizdžiai suderintos su nacionaliniais poreikiais, Tarybos rekomendacijomis bei nustatyta rizika ir iššūkiais.

258.

NAI vertinimu, pasirinktais rodikliais bus prisidedama prie bendro strategijos „Europa 2020“ tikslų
įgyvendinimo. Tačiau buvo keletas konkrečių investavimo prioritetų trūkumų, kai nebuvo išsamiai apibūdintas
veikimas ir pateikta informacija buvo neaiški. NAI vertinimu, VP I rezultato rodikliai buvo pasiekiami, nepaisant tam
tikrų trūkstamų duomenų, o VP II, apie kurią buvo pateikta daugiau informacijos, rezultato rodikliai buvo realūs ir
apskritai plataus užmojo.

259.

Vertinant galimą projektų efektyvumą ir veiksmingumą nustatytos aiškios projektų ir jų konkrečių tikslų
bei rezultato rodiklių sąsajos bei pateiktos aiškios gairės.

260.

Įdiegtos rodiklių stebėjimo sistemos buvo tinkamos ir užtikrino savalaikį duomenų surinkimą ir analizę.
Stebėjimo komitetas buvo sudarytas iš visų svarbių institucijų, išskyrus audito instituciją, į kurią buvo kreipiamasi
ad hoc pagrindu, atstovų.

261.

Pareiškėjams buvo teikiama pakankama informacija apie veiksmų programas ir projektus bei paraiškų
teikimo tvarką, taip pat buvo sudaryta galimybė dalyvauti informaciniuose susitikimuose.
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262.

Gerosios patirties pavyzdys buvo Tarpžinybinio koordinavimo komiteto ir jam pavaldžių už atskirus
sektorius atsakingų pakomitečių įkūrimas, siekiant kuo geriau išnaudoti išteklius ir mažinti sutapimą bei
dubliavimąsi. Pakomitečiai teikė strateginį indėlį ir rekomendacijas dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio.

Rekomendacijos

263.

Kaip nurodyta pirmiau pateiktose pastabose, be kai kurių konkrečių rodiklių trūkumų, NAI neturi bendrų
rekomendacijų, kurios būtų pakankamai reikšmingos arba įvardytų plačias rizikos sritis, kurias reikėtų aptarti
papildomai. Reikia pažymėti, kad audito, kuris buvo atliekamas gana ankstyvame programavimo laikotarpio etape,
laikas iš esmės ribojo šios institucijos atliekamą analizę.

Paskelbimas ir tolesni veiksmai

264.

2017 m. vasario 1 d. NAI interneto svetainėje buvo paskelbta elektroninė ataskaitos versija. Kartu buvo
parengtas pranešimas spaudai. Kol kas tolesnių veiksmų imtasi nebuvo.

Numatomas poveikis

265.

ir išvadas.

NAI nuomone, atliekant veiksmų programų peržiūrą reikėtų atsižvelgti į šios ataskaitos nustatytus faktus
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Lenkijos aukščiausioji audito institucija
Najwyższa Izba Kontroli
Stažuotės ir mokomosios praktikos bedarbiams
viešojo administravimo įstaigose

Apžvalga

266.

Viešojo administravimo įstaigos nustatė tinkamas studentų ir absolventų stažuočių bei bedarbių
mokomųjų praktikų organizacines priemones 45. Tačiau jų kokybė ne visada atitinka reikalavimus. Tai lemia jų
naudingumą padedant dalyviams įsidarbinti. Tuo pat metu absolventų nedarbas yra viena pagrindinių darbo rinkos
problemų, kuri 2020 m. Nacionalinėje žmogiškojo kapitalo plėtros strategijoje yra įvardyta kaip, be kita ko, esamų
poreikių ir stažuočių bei mokomųjų praktikų lygio ir masto neatitikimo padarinys.

Kaip atliktas auditas

267.

Auditas apėmė 24 viešuosius subjektus: 17 viešojo administravimo įstaigų (dvi ministerijas, penkias
vaivadijų įstaigas, penkias savivaldos ir (arba) vietos valdžios institucijas ir penkias regionines institucijas) ir septynis
universitetus iš šešių vaivadijų.

268.

Du subjektai buvo pasirinkti pagal didžiausią 2013, 2014 ir pirmą 2015 m. pusmetį bedarbiams surengtų
stažuočių ir mokomųjų praktikų skaičių.

269.

Audito apimtį sudarė studentų bei bedarbių stažuotės ir mokomosios praktikos.

270.

Audito laikotarpis tęsėsi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki audito veiklos pabaigos kiekviename audito subjekte
ir buvo atliekamas nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

45

Lenkijoje mokomosios praktikos yra procesas, kurio metu bedarbis, su kuriuo darbo sutartis nėra sudaroma, darbo vietoje atlikdamas užduotis
įgyja praktinių įgūdžių.
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Pagrindinės pastabos

271.

Viešojo administravimo įstaigos buvo gerai pasirengusios stažuotėms ir mokomosioms praktikoms.
Dviem išskirtiniais atvejais subjektai priėmė per daug dalyvių ir viršijo savo organizacinius pajėgumus. Stažuotės
reglamentuojamos pagal įstaigų ir kolegijų arba universitetų sudarytas sutartis ar susitarimus, o mokomosios
praktikos vykdomos pagal įstaigų ir darbo biržų sutartis. Mokiniams ir stažuotojams vadovauja mentoriai, tačiau
buvo atvejų, kai vienam mentoriui buvo priskiriama daug mokinių (iki 12 asmenų). Universitetų mentorių atveju
mentorystė kartais buvo tik teorinė, nes kai kurios stažuotės vyko atostogų laikotarpiu, kai mentoriai atostogavo.
Buvo atvejų, kai vienas mentorius buvo atsakingas už labai didelį studentų skaičių (išskirtiniais atvejais daugiau nei
800 asmenų per mokslo metus).

272.

Didžiojoje daugumoje aplankytų įstaigų mentoriams nebuvo skiriamos išmokos už mokymus, nors
atitinkamame teisės akte (profesinės pameistrystės taisyklėse) numatyta, kad tokios išmokos turi būti skiriamos,
jeigu mentorius mokymo metu (bent jau iš dalies) neatleidžiamas nuo savo darbo pareigų. Auditoriai pažymėjo, kad
yra neteisinga, kai pagal galiojančius įstatymus valstybinių mokyklų studentų mentoriai turi teisę gauti papildomą
finansavimą, tačiau tokia pati nuostata netaikoma privačių mokyklų studentų mentoriams (pavyzdžiui, jie gali dirbti
toje pačioje vietoje ir atlikti tą pačią veiklą).

273.

Universitetų ir įstaigų keitimasis informacija nėra visiškai veiksmingas, ypač stažuočių programų atveju.
Įstaigų mentoriai nepalaikė ryšių su universitetų atstovais, o kai kurios stažuotės buvo vykdomos nukrypstant nuo
programos.

274.

Po pradinio adaptacijos laikotarpio jauni bedarbiai atlikdami mokomąsias praktikas paprastai vykdė
užduotis, kurios buvo panašias į įstaigų darbuotojų atliekamą darbą. Stažuočių ir mokomųjų praktikų dalyviams
buvo pavedami paprasčiausi darbai, dažnai visiškai mechaniniai, kaip antai fotokopijų darymas (tą nurodė trečdalis
mokinių).

275.

Aukščiausiosios audito institucijos auditoriai taip pat pažymėjo, kad devyniose įstaigose (daugiau nei
50 %) buvo nustatyta kitų trūkumų. Šie trūkumai buvo susiję su sveikatos ir saugos mokymais; pavyzdžiui, mokymą
vykdė įgaliojimų neturintys asmenys. Dviejose įstaigose mokiniai ir stažuotojai, neturintys atitinkamų įgaliojimų,
tvarkė asmens duomenis, o tai neatitinka Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų.
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276.

Audituotose ministerijose ir vaivadijų įstaigose audito laikotarpiu stažuotėse dalyvavo tik 75 asmenys,
arba ketvirtadalis vyriausybės bandomojoje stažuočių programoje numatyto skaičiaus. Šia priemone buvo siekiama
didinti įstaigų atvirumą stažuotojams ir organizuoti kokybiškas stažuotes.

277.

Tik 52,5 % atvejų pasibaigus mokomosioms praktikoms viešojo administravimo įstaigose bedarbiai buvo
įdarbinti per tris mėnesius nuo jų pabaigos, nes įstaigos dėl vykdomų konkursų negalėjo užtikrinti įdarbinimo.

278.

Trijose įstaigose apie stažuotojus parengtos galutinės išvados buvo bendrinės – jos buvo suformuluotos
vienodai ir parengtos pagal pavyzdinį formatą, o tai sumažino jų naudingumą galimiems būsimiems darbdaviams.

Rekomendacijos

279.

Aukščiausioji audito institucija įrodė, kad stažuotes ir mokomąsias praktikas rekomenduojančios įstaigos
turi glaudžiau bendradarbiauti su jas vykdančiomis įstaigomis, o valdžios institucijos turi imtis atitinkamų veiksmų,
kad:

➤➤ būtų skelbiama apie laisvas vietas, kartu pateikiant informaciją apie priėmimo taisykles ir kriterijus;
įstaigų, rekomenduojančių stažuotes ir mokomąsias praktikas, kiekvienu atveju būtų reikalaujama
➤➤ išpateikti
stažuočių arba mokomųjų praktikų programas;
teisingai įvertinamos stažuotės ir mokomosios praktikos bei įvardyti konkretūs įgūdžiai, kurių
➤➤ būtų
įgijo stažuotojai;

➤➤ sudarytos sąlygos studentams dalyvauti savanoriškose stažuotėse, kaip antai absolventų stažuotėse;
➤➤ būtų įvertintos konkrečioje įstaigoje organizuojamos stažuotės ir mokomosios praktikos.
280.

Be to, Aukščiausioji audito institucija pažymėjo, kad privačių mokyklų studentų mentoriams nebuvo
skiriamos išmokos ir ministrui pirmininkui pateikė atitinkamą pasiūlymą.
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Paskelbimas ir tolesni veiksmai

281.

2016 m. birželio 6 d. Aukščiausiosios audito institucijos pirmininkas patvirtino informaciją apie audito
rezultatus, o 2016 m. rugpjūčio 18 d. Aukščiausiosios audito institucijos interneto svetainėje buvo paskelbtas
pranešimas spaudai apie audito rezultatus.

282.

Pasibaigus auditui, auditoriai iš viso parengė 60 išvadų, kurias audito subjektų vadovai patvirtino
įgyvendinimui.

Numatomas poveikis

283.

Tikimasi, kad ataskaita ir joje pateiktos išvados prisidės prie mokomųjų praktikų ir stažuočių tobulinimo ir
užtikrins didesnį atrankos į mokomąsias praktikas ir stažuotes skaidrumą, padidins kokybiškų mokomųjų praktikų ir
stažuočių skaičių bei padidins universitetų ir (arba) kolegijų bendradarbiavimo su mokomąsias praktikas
siūlančiomis organizacijomis apimtį ir intensyvumą.
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Portugalijos audito rūmai
Tribunal de Contas
Strateginio jaunimo įsidarbinimo galimybių
skatinimo plano „Impulso Jovem“ auditas

Apžvalga

284.

Auditas buvo parengtas Portugalijos parlamento prašymu, siekiant bendro tikslo – įvertinti strateginio
plano „Impulso Jovem“ valdymo ir kontrolės sistemas bei įgyvendinimą, įskaitant:
οο apibūdinti strateginio plano „Impulso Jovem“, kurį sudaro jaunimo įsidarbinimo galimybių skatinimo
iniciatyvos, organizacinę struktūrą, sprendimų priėmimo procesą bei valdymo ir kontrolės sistemą;
οο atlikti plano tikslų ir jam skirtų išteklių tinkamumo analizę;
οο įvertinti, kiek buvo pasiekti plano „Impulso Jovem“ fizinio ir finansinio įvykdymo tikslai (nuo 2012 m.
birželio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn.).

285.

Audito laikotarpis buvo nuo 2012 m. birželio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn.

286.

Strateginio plano „Impulso Jovem“ tikslai buvo sutelkti 932,3 milijono eurų Europos fondų paramos (204,7
milijono eurų iš ESF ir 727,6 milijono eurų iš ERPF).

Kaip atliktas auditas

287.

Pagrindinis audito subjektas buvo pagrindinė nacionalinė užimtumo ir mokymo institucija „Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP)“, tačiau auditoriai konsultavosi ir su tvirtinančiąja institucija dėl ESF ir ERPF,
pagrindinių įgyvendinamų veiksmų programų vadovaujančiosiomis institucijomis ir tarpinėmis institucijomis bei
kitais viešaisiais subjektais, susijusiais su strateginio plano „Impulso Jovem“ įgyvendinimu ir vykdymu.

288.

Auditas buvo parengtas pagal visuotinai pripažintus Tribunal de Contas Audito ir procedūrų vadove
nurodytus metodus ir būdus.
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289.

Siekiant patvirtinti „Impulso Jovem“ tinkamumo finansuoti reikalavimus ir peržiūrėti kontrolės ir
stebėjimo procedūras bei atliktus mokėjimus, buvo sudarytos nestatistinės imtys.

290.

Atliekant patvirtinimą buvo atsižvelgiama į visas strateginio plano kryptis ir priemones bei pasirenkami
kiekvienos krypties projektai.

291.

Už auditą, kuris buvo patvirtintas Tribunal de Contas 2-ojo skyriaus plenarinės sesijos metu, buvo
atsakingas vienas Tribunal de Contas narys. Visi kiti šeši nariai pateikė savo pastabas.

292.

Audito grupę sudarė trys auditoriai, kuriems vadovavo vienas pagrindinis auditorius.

293.

Auditas buvo atliekamas nuo 2013 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. lapkričio mėn.

Pagrindinės pastabos

294.

Plano „Impulso Jovem“ valdymas, stebėjimas ir kontrolė nebuvo grindžiama veiksminga informacijos
apibendrinimo ir valdymo sistema.

295.

Iš rezultatų matyti, kad įgyvendinimas buvo gerokai nutolęs nuo pradinių numatytų priemonių. Tą iš
dalies nulėmė ne tik sudėtinga ekonominė aplinka, bet ir aplinkybė, kad įgyvendinant kai kurias naujas priemones
buvo susiduriama su kliūtimis, todėl teko atidėti ir susijusias paramos priemones. Kitas prie šių rezultatų prisidėjęs
veiksnys buvo tai, kad, sukūrus pirmuosius plano etapus, jis konkuravo su vykdoma ir gerokai patrauklesne
„Stažuočių programa“, kurios paramos gavėjams ir (arba) vykdytojams teko mažesnės dalyvavimo išlaidos, todėl
buvo galima pasiūlyti ilgesnį stažuotės laikotarpį, ir kuri apėmė Lisabonos regioną.

296.

Pradinės „Impulso Jovem“ investicijų prognozės buvo maždaug 932,3 milijono eurų, patvirtintos
investicijos siekė 444,3 milijono eurų, o vykdymo investicijos sudarė 187,4 milijono eurų, taigi įvykdymo lygis buvo
42,2 %.

297.

2012 m. gruodžio 31 d. užimtumo centruose įregistruotų jaunuolių, įdarbintų pagal planą „Impulso
Jovem“ (93 989 asmenys), dalis sudaro apie 54,6 % visų jaunesnių nei 30 metų bedarbių (171 994 asmenys), iš kurių
23,0 % (39 736) nebėra įregistruoti užimtumo centruose.

298.

IEFP nebuvo žinomas įsidarbinimo galimybių lygis įvairiose mokymo srityse.
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Rekomendacijos

299.

Atsižvelgiant į tai, kad į naująjį 2014–2020 m. programavimo laikotarpį įtrauktas Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo nacionalinis planas buvo rengiamas vadovaujantis planu „Impulso Jovem“, buvo pateiktos
šios rekomendacijos:

➤➤ užtikrinti suvestinės ir aiškios visuotinės informacijos sistemą;
➤➤ įvertinti įsidarbinimo galimybių rezultatus pagal mokymo sritis;
žemo išsilavinimo lygio jaunimo tobulėjimą, sėkmingai baigiamus mokymus ir integravimąsi
➤➤ stebėti
į darbo rinką;
➤➤ vykdyti intensyvesnes patikras vietoje, palyginti su plano „Impulso Jovem“ patikromis.
Paskelbimas ir tolesni veiksmai

300.

2017 m. sausio 6 d. ataskaita buvo pateikta Portugalijos parlamentui, o jos elektroninė versija paskelbta
Tribunal de Contas interneto svetainėje. Kartu buvo parengtas ataskaitos pristatymo dokumentas.

301.

Laikantis įprastos tvarkos, tolesnių veiksmų ataskaitos atžvilgiu bus imtasi praėjus pusei metų nuo jos
paskelbimo. Kol bus įgyvendintos visos rekomendacijos (arba bus atsisakyta jas įgyvendinti pateikus atitinkamą
pagrindimą, arba jos nebus įgyvendintos dėl kitų objektyvių priežasčių), audito grupė kiekvienais metais atliks
naują likusių rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą.

Numatomas poveikis

302.

Tikimasi, kad ataskaita ir joje pateiktos rekomendacijos užtikrins:
οο geresnę informacijos sistemą, kurios pagrindu priimami valdymo ir politikos sprendimai;
οο geresnį mokymo sričių ir įsidarbinimo galimybių sąsajos supratimą;
οο geresnį jaunimo, turinčio žemą išsilavinimo lygį, integravimosi į darbo rinką stebėjimą;
οο geresnes šios rūšies dotacijų kontrolės procedūras.
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Slovakijos aukščiausioji audito institucija
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Veiksmingo ir efektyvaus nacionalinio biudžeto
lėšų, skirtų padėti pasirinktų universitetų
absolventams įsitvirtinti darbo rinkoje,
panaudojimo ir pasirinktų ekonominių rodiklių
bei rodiklių, taikomų mokymosi ir mokymo
procese, pasiekimo auditas

Apžvalga

303.

Atliekant šį auditą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas universitetų studentų skaičiaus dinamikai
atsižvelgiant į dotacijas, skiriamas iš nacionalinio biudžeto. Buvo vertinamas ir dotacijų indėlis į absolventų
įsitvirtinimą darbo rinkoje.

304.

2013 m. Slovakijos darbo rinkoje buvo ne daugiau kaip tūkstantis darbo vietų universitetų absolventams.
2017 m. antrą ketvirtį daugiau nei 27 000 asmenų, turinčių universitetinį išsilavinimą, buvo bedarbiai. Auditoriai
nustatė, kad Slovakijos aukštojo mokslo sistemoje parengiama per daug absolventų, todėl universitetų parengiamų
absolventų kategorijos neatitinka darbo rinkos poreikių.

Kaip atliktas auditas

305.

Pagrindiniai audito subjektai buvo Slovakijos švietimo ministerija ir Slovakijos valstybiniai universitetai.

306.

Buvo analizuojami, sintetinami, lyginami ir klasifikuojami ekonominiai ir kiti duomenys. Pasirinktuose
fakultetuose buvo atlikta sėkmingo studentų įsitvirtinimo peržiūra ir remiantis darbo biržos duomenimis buvo
parengta užimtumo apklausa. Buvo parengtas klausimynas universitetų absolventams, skirtas rinkti informaciją,
kaip jiems sekasi darbo rinkoje ir ar juos tenkina studijų kokybė. Peržiūrimus dokumentus sudarė Galutinė Švietimo
ministerijos Biudžeto skyriaus ataskaita, metinės universitetų biudžetų įgyvendinimo ataskaitos, metinės veiklos
ataskaitos, dotacijų susitarimai ir pan.

307.

Audito tikslas buvo patikrinti, ar nacionalinio biudžeto lėšos, skiriamos pasirinktų universitetų absolventų
parengimui įsitvirtinti darbo rinkoje, buvo naudojamos veiksmingai ir efektyviai, prašant atsakyti į šešis klausimus:
kaip efektyviai buvo naudojamos valstybės lėšos siekiant padidinti absolventų įsidarbinimą, ar šiomis lėšomis buvo
pasiekti joms iškelti tikslai, ar ieškantiems darbo pavyko greitai įsidarbinti, ar personalo dydis lemia studentų
rezultatus, ar studentus tenkina išsilavinimas ir kiek darbdaviai dalyvauja švietimo veikloje.

308.

Auditas buvo atliekamas nuo 2013 m. gegužės 27 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d.
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Pagrindinės pastabos

309.

Universitetuose buvo parengiama per daug absolventų, kurie negalėjo rasti darbo pagal specialybę, taip
pat trūko sąsajų su darbo rinkos poreikiais. Nacionalinio biudžeto lėšų skyrimas atskiriems universitetams tik iš
dalies priklauso nuo absolventų įsitvirtinimo darbo rinkoje. Dotacijos universitetams daugiausia skiriamos pagal
studentų skaičių, o 10–20 % dotacijų lieka nepanaudotos ir perkeliamos į kitus metus. Didelis vienam dėstytojui
tenkančių studentų skaičius nulėmė didesnę vienam dėstytojui tenkančią bedarbių studentų dalį. 2010–2012 m.
darbo rinkoje nepavyko įsitvirtinti daugiau nei 15 % absolventų, o tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu buvo
neveiksmingai panaudota 55 570 000 eurų nacionalinio biudžeto lėšų. Iš audito klausimyno matyti, kad daugiau nei
60 % absolventų manė, kad jie naudojasi universitete įgytais gebėjimais, o 26,3 % absolventų turėjo nuolatinį darbą.
Daugiau nei 90 % gerai vertino savo universitetinį išsilavinimą, tačiau to paties dalyko studijas rinktųsi tik 52 %.

Rekomendacijos

310.

Buvo pateikta rekomendacijų, kaip spręsti absolventų nedarbo problemą ir gerinant informavimą,
bendradarbiavimą bei paskatas užtikrinti, jog daugiau dėmesio būtų skiriama tam, kad studentai įgytų darbo rinkai
reikalingą mokymą ir įgūdžius. Toliau išvardytos pagrindinės rekomendacijos:
esmės peržiūrėti dotacijų skyrimo metodiką ir numatyti galimybę pirmenybę teikti universitetams,
➤➤ iškurių
absolventams akivaizdžiai lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje;
naujo įvertinti paprogramės Nr. 077 11 – Universitetinio išsilavinimo teikimas ir universitetų valdymas
➤➤ ištikslus
ir nustatyti naujus tikslus;
ministerija ir valstybiniai universitetai turėtų bendradarbiauti su Socialinio draudimo
➤➤ Švietimo
agentūra ir Darbo ministerija bei sukurti priemones, kurios užtikrintų naujausių ir patikimų duomenų
rinkimą vykdant absolventų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėjimą;

ministerija turėtų patvirtinti lėšų paskirstymo planą, pagal kurį būtų remiami tie
➤➤ Švietimo
universitetai, kurių absolventams akivaizdžiai lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje;

➤➤ peržiūrėti artimiausio laikotarpio nacionalinį reformų planą;
užimtumo tarnybų informacinę sistemą, kad universitetai turėtų sąsają su darbo birža ir
➤➤ išplėsti
internetu galėtų susipažinti su duomenimis apie savo absolventų padėtį darbo rinkoje;
absolventų profilių aprašus ir atskiras studijų sritis sugrupuoti pagal studijų programų
➤➤ suderinti
sistemą;

➤➤ nustatyti rodiklį, pagal kurį būtų stebimas studijas nebaigusių studentų skaičius;
➤➤ padidinti įsitvirtinimo darbo rinkoje korekcinį koeficientą.
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Paskelbimas ir tolesni veiksmai

311.

Ataskaita buvo paskelbta 2014 m. sausio 7 d. ir pristatyta ministrui pirmininkui, švietimo ministrui bei
atitinkamiems Slovakijos parlamento komitetams.

312.

Audito rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė bus atliekama būsimų auditų metu.

Numatomas poveikis

313.

Ataskaita ir rekomendacijos turėtų padėti veiksmingiau ir efektyviau naudoti biudžeto lėšas, skiriamas
aukštajam mokslui, ir gerinti universitetų absolventų užimtumo lygį.
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Jungtinės Karalystės nacionalinė audito
institucija
UK National Audit Office
Kaip pameistrystės programa kuria vertę

Apžvalga

314.

Šioje ataskaitoje buvo nagrinėjama, ar Švietimo ministerija (ŠM) gali įrodyti, kad pameistrystės programa,
kurią įgyvendinant vis labiau stiprėja darbdavių vaidmuo, yra ekonomiškai naudinga.

315.

Kelios vyriausybės iš eilės laikėsi nuomonės, kad pameistrystės yra pagrindinis įgūdžių ugdymo būdas,
todėl jos ne tik gerina jaunimo profesinės veiklos išdavas ir didina įvairovę darbo vietoje, bet ir yra esminė
ekonomikos augimo ir produktyvumo didinimo planų dalis. Manoma, kad, be vyriausybės įsikišimo, darbdaviai
į mokymą, įskaitant pameistrystę, neinvestuotų ekonomiškai optimalios sumos.

316.

Pastaraisiais metais pameistrystės atvejų sparčiai daugėjo, o ŠM toliau plėtė pameistrystės programą,
kurioje vis didesnis vaidmuo ir finansavimas tenka darbdaviams. Svarbūs pakeitimai, kuriais buvo siekiama prisidėti
prie programos įgyvendinimo, buvo naujas politikos tikslas sudaryti sąlygas naujoms pameistrystėms, nauji
pameistrystės standartai, kuriuos turi nustatyti darbdavių grupės, ir pagrindinis finansavimas, kurį sudaro darbdavių
mokama rinkliava.

Kaip atliktas auditas

317.

Pagrindinis audito subjektas buvo ŠM, kuri tuo metu buvo pradėjusi sudėtingą pameistrystės programos
pertvarkymą. NAI ataskaitoje buvo siekiama pateikti informaciją, kaip ŠM vykdė šį pertvarkymą, ir įvertinti
tuometines pastangas didinti vertę, kurią sukuria nuo darbdavių vis labiau priklausoma pameistrystės programa. Šis
veiklos auditas apėmė tris pagrindines sritis:
οο programos tikslų nustatymą ir sėkmingumo įvertinimą;
οο atskirų pameistrysčių kokybės gerinimą;
οο rizikos pameistrystės kokybei ir vertei valdymą.
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Audito įrodymai buvo renkami nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. gegužės mėn.

319.

Buvo surengti pusiau struktūruoti pokalbiai ir aplankytos penkios priežiūros įstaigos, septynios mokymo
paslaugų teikėjų organizacijos, 19 darbdavių ir automobilių, statybos bei profesinių paslaugų pramonei
atstovaujančios įstaigos, dvi vietos įmonių partnerystės ir dešimt suinteresuotiesiems subjektams atstovaujančių
grupių.

Pagrindinės pastabos

320.

Nustatydama programos tikslus ir vertindama jos sėkmingumą, ŠM nenumatė, kaip augantį pameistrysčių
skaičių panaudos produktyvumui gerinti ir kokią darys įtaką pameistrysčių rūšims siekdama užtikrinti didžiausią
ekonominį naudingumą. Be to, ji neapibrėžė, kaip atrodytų pertvarkytos programos „sėkmingumas“. Iš tyrimo
rezultatų buvo matyti, kad skirtingų pameistrysčių teikiama nauda gerokai skyrėsi, tačiau nebuvo aišku, kaip ŠM
ketino pasinaudoti šiais įrodymais.

321.

Atskirų pameistrysčių kokybė turėtų būti gerinama nustatant darbdavių parengtus pameistrystės
standartus. Daugelis darbdavių ir mokymo paslaugų teikėjų, prisidėjusių prie pameistrysčių kūrimo ir vykdymo,
pritarė principams, kuriais buvo grindžiami nauji standartai, tačiau reikėjo daugiau pastangų jų žinomumui didinti.
Praktikoje naujų standartų rengimas pareikalavo daug darbdavių išteklių ir truko ilgiau, nei numatė ŠM. Kai kuriems
darbdaviams ir pramonės atstovų grupėms nerimą kėlė tai, kad laikantis šio požiūrio buvo kuriama daug siaurų ir
sutampančių standartų, ribojančių universaliųjų įgūdžių įgijimą.

322.

Nemažai darbdavių nurodė, kad juos tenkino organizuojamo mokymo kokybė ir gaunama nauda, tačiau
mokinių apklausos neleido susidaryti aiškios nuomonės, kaip jie vertino mokymo kokybę, o Švietimo inspekcija
laikėsi nuomonės, kad maždaug penktadalis mokymo paslaugų teikėjų turi pagerinti mokymo kokybę. ŠM tinkamai
valdė atskiras grėsmes pameistrystės kokybei ir vertei, susijusias su dabartinės pertvarkymo programos
komponentų įgyvendinimu. Be to, ŠM kūrė efektyvesnį kompleksinės rizikos programos sėkmei valdymo metodą,
tačiau jis turėjo būti tobulinamas ir ŠM dar nebuvo nustačiusi, kuri informacija jai bus reikalinga siekiant stebėti
pagrindinius elgsenos rizikos veiksnius ir atpažinti rizikos didėjimo požymius.

Rekomendacijos

323.

ŠM turėtų:
planuojamą bendrą poveikį produktyvumui ir ekonomikos augimui, taip pat trumpalaikius
➤➤ nustatyti
pagrindinius veiklos rodiklius, skirtus programos sėkmei vertinti;
realistiškus tolesnio standartų rengimo terminus ir apie juos aiškiai informuoti darbdavius ir
➤➤ užtikrinti
mokymo paslaugų teikėjus;
įvairių programos elementų pagrindinių rizikos veiksnių, tarpusavio priklausomybės ir
➤➤ gerinti
nenumatytų įvykių valdymą;
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daugiau pastangų siekiant suprasti, koks galėtų būti darbdavių, mokymo paslaugų teikėjų ir
➤➤ dėti
vertinimo įstaigų atsakas į vykstančias reformas, ir parengti griežtas priemones, kurios būtų
operatyviai taikomos paaiškėjus piktnaudžiavimo rinka atvejams;

atitinkamas valdžios institucijų ir Pameistrysčių instituto funkcijas, visų pirma susijusias su
➤➤ nustatyti
pameistrystės mokymo kokybės priežiūra ir atitinkamų duomenų bei informacijos rinkimu ir analize.

Paskelbimas ir tolesni veiksmai

324.

Ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai buvo paskelbti 2016 m. rugsėjo 6 d. 2016 m. spalio 12 d. ji buvo
aptarta Bendruomenių Rūmų Valstybės asignavimų komitete, kuris savo ataskaitą paskelbė 2016 m. lapkričio 30 d.
ŠM į ją atsakė laikydamasi savo standartinės procedūros. Audito metu nustatyti faktai taip pat buvo pristatyti
2017 m. vasario mėn. Vestminsterio užimtumo forumo renginyje.

325.

NAI reguliariai vykdo pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę palaikydama ryšius su audito
subjektu. 2017 m. kovo mėn. ŠM paskelbė oficialią Pameistrystės programos naudos įgyvendinimo strategiją, kurioje
buvo numatyti veiklos rodikliai – geresnis sėkmingai pameistrystę baigusių mokinių uždarbis, daugiau mokinių,
radusių ilgalaikes darbo vietas ar pasinaudojusių kitomis ugdymo galimybėmis, ir daugiau mokinių, atstovaujančių
etninėms mažumoms, turinčių mokymosi sutrikimų ir esančių nepalankioje padėtyje.

326.

2017 m. balandžio 3 d. veiklą pradėjo Pameistrysčių institutas.

Numatomas poveikis

327.

Ataskaita ir joje pateiktos rekomendacijos turėtų padėti gerinti politiką parengiant programos tikslų ir
veiklos rodiklių rinkinį, kuris leistų lengviau nustatyti, ar programa pasiteisina. Tai savo ruožtu leistų lengviau įdiegti
darbdavių parengtus pameistrystės standartus, kurie užtikrintų geresnį rizikos, kaip antai pameistrystės sistemos
išnaudojimas, valdymą ir taikyti naujos pameistrystės rinkliavos priemones.
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Dalyvaujančių ES AAI audito darbo, susijusio su jaunimo nedarbu, nuo
2010 m. sąrašas

328.

Į šį sąrašą įtrauktas ES AAI audito darbas, kuris buvo visiškai arba iš dalies susijęs su jaunimo nedarbu arba
jaunimo integravimu į darbo rinką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkretų auditą, kreipkitės
į atitinkamą AAI.

Belgija
οο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, november 2014 [Švietimo sistemos ir darbo rinkos derinimas,
paskelbta 2014 m. lapkričio mėn.]

Bulgarija
οο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. [Universitetų
absolventų profesinės veiklos išdavų ir migracijos stebėjimo auditas, paskelbta 2017 m. balandžio mėn.]
οο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. [Profesinis mokymas užimtumui,
paskelbta 2016 m.]
οο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. [Jaunimo užimtumo galimybių sudarymas
panaudojant veiksmų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ ES lėšas, paskelbta 2014 m. lapkričio mėn.]
οο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г.
[Absolventų profesinės veiklos išdavos, paskelbta 2013 m. spalio mėn.]
οο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван
през м. Юли 2013 г. [Projekto „Plėtra“, skirto bedarbių ekonominio aktyvumo skatinimui ir finansuojamo veiksmų
programos „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ lėšomis, įgyvendinimas, paskelbta 2013 m. liepos mėn.]

Vokietija
οο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, August 2015 [Paramos profesinei integracijai programų,
vykdomų pagal Vokietijos socialinės apsaugos kodekso III tomo 49 straipsnį, auditas, paskelbta 2015 m.
rugpjūčio mėn.]
οο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach § 51 ff. SGB III,
November 2016 [Parengiamojo profesinio mokymo programų, grindžiamų į produktus orientuota metodika ir
vykdomų pagal Vokietijos socialinės apsaugos kodekso III tomo 51 ir paskesnius straipsnius, auditas, paskelbta 2016 m.
lapkričio mėn.]

•
•

Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [I dalis. Bendras finansavimas ir viešieji pirkimai]
Teil II: Durchführung und Abrechnung [II dalis. Įgyvendinimas ir apskaita]
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οο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 [Paramos
jaunuoliams, kuriems trūksta įgūdžių, teikimo pagal Vokietijos socialinės apsaugos kodekso III tomo 54a straipsnį,
auditas, paskelbta 2017 m. liepos mėn.]

Prancūzija
οο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, septembre 2016 [Jaunimo galimybės
įsidarbinti – galimybių įsidarbinti didinimas, valstybės paramos pritaikymas, paskelbta 2016 m. rugsėjo mėn.]

Italija
οο Progetto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 [500 jaunuolių kultūrai, paskelbta 2016 m. spalio mėn.]

Lietuva
οο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, paskelbta 2016 m. vasario mėn.

Liuksemburgas
οο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et
octobre 2014 [Kovos su nedarbu priemonės ir pažangos stebėjimas, paskelbta 2011 m. balandžio mėn. ir 2014 m.
spalio mėn.]

Vengrija
οο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 [Suderintas Absolventų profesinės veiklos
stebėjimo sistemos auditas, paskelbta 2016 m. spalio mėn.]

Мalta
οο Struktūrinių fondų indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ užimtumo ir švietimo srityse, paskelbta 2017 m.
vasario mėn.

Lenkija
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 [Stažuotės ir mokomosios praktikos bedarbiams
viešojo administravimo įstaigose, paskelbta 2016 m. rugpjūčio mėn.]
οο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej [Neįgaliųjų įdarbinimas viešojo administravimo
įstaigose, paskelbta 2010 m. gegužės mėn.]
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οο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego [Vietos valdžios institucijų
darbuotojų samdymas, paskelbta 2010 m. rugsėjo mėn.]
οο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia [Jaunesnių nei 30 metų amžiaus asmenų
užimtumo skatinimo programos įgyvendinimas, paskelbta 2012 m. sausio mėn.]
οο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych
jednostkach organizacyjnych [Neįgaliųjų įdarbinimas pasirinktose ministerijose, centriniuose biuruose ir valstybės
organizaciniuose padaliniuose, paskelbta 2013 m. birželio mėn.]
οο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia
aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [Socialinis įdarbinimas – priemonė gerinti žemą asmenų,
kuriems gresia socialinė atskirtis, gyvenimo lygį ir didinti jų aktyvumą, paskelbta 2013 m. lapkričio mėn.]
οο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu [Pasirinktų aktyvių nedarbo prevencijos
formų veiksmingumas, paskelbta 2015 m. balandžio mėn.]
οο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej [Darbo fondų dotacijos ūkinės veiklos pradžiai,
paskelbta 2015 m. gegužės mėn.]
οο Kształcenie na kierunkach zamawianych [Ugdymas pagal užsakytus kursus, paskelbta 2015 m. spalio mėn.]
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 2016 m. birželio mėn. [Stažuotės ir mokomosios praktikos
bedarbiams viešojo administravimo įstaigose]
οο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia [Struktūrinių fondų lėšų
panaudojimas užimtumui didinti, paskelbta 2017 m. balandžio mėn.]

Portugalija
οο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 [Strateginis
jaunimo įsidarbinimo galimybių skatinimo planas „Impulso Jovem“, paskelbta 2017 m. sausio mėn.]

Slovakija
οο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného
a učebného procesu, január 2014 [Veiksmingo ir efektyvaus nacionalinio biudžeto lėšų, skirtų padėti pasirinktų
universitetų absolventams įsitvirtinti darbo rinkoje, panaudojimo ir pasirinktų ekonominių rodiklių bei rodiklių,
taikomų mokymosi ir mokymo procese, pasiekimo auditas, paskelbta 2014 m. sausio mėn.]
οο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného
a učebného procesu, december 2013
οο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, február
2013
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Jungtinė Karalystė
οο Delivering value through the apprenticeships programme, September 2016 [Kaip pameistrystės programa kuria
vertę, paskelbta 2016 m. rugsėjo mėn.]
οο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow, July 2016 [Lanksčios paramos fondo lėšų
išeikvojimo Plaistow darbo biržoje tyrimas, paskelbta 2016 m. liepos mėn.]
οο Welfare reform – lessons learnt, May 2015 [Socialinės gerovės reforma – įgyta patirtis, paskelbta 2015 m.
gegužės mėn.]
οο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan, December 2014 [Tolesnio mokymosi ir
įgūdžių sektorius – Supaprastinimo plano įgyvendinimas, paskelbta 2014 m. gruodžio mėn.]

Europos Audito Rūmai
οο ES Jaunimo garantijų iniciatyva: žengti pirmieji žingsniai, bet iškyla rizika jos įgyvendinimui, paskelbta 2015 m.
kovo mėn. (Specialioji ataskaita Nr. 3/2015)
οο Komisijos parama jaunimo veiksmų grupėms: ESF finansavimo fondo perorientavimas pavyko, tačiau nepakanka
dėmesio rezultatams, paskelbta 2015 m. gruodžio mėn. (Specialioji ataskaita Nr. 17/2015)
οο Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus ES politikas? Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo
užimtumo iniciatyvos vertinimas, paskelbta 2017 m. balandžio mėn. (Specialioji ataskaita Nr. 5/2017)

Kaip susisiekti su ES
Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://
europa.eu/european-union/contact_lt
Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES
Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/
european-union/index_lt)
ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://publications.europa.eu/lt/publications. Jeigu jums
reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. https://
europa.eu/european-union/contact_lt)
ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis oficialiosiomis kalbomis,
apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)
ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis
galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

