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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā cīņa pret jauniešu bezdarbu ir politiska prioritāte, kura ir kopīga Parlamentam, 

Komisijai un dalībvalstīm un kura veicina ar izaugsmi un darbvietām saistītā Savienības 

mērķa sasniegšanu; 

B. tā kā garantija jauniešiem kā ieguldījums jauniešos ir uz rezultātiem vērstas budžeta 

plānošanas piemērs; 

C. tā kā garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (YEI) ir ievērojami 

palīdzējusi samazināt jauniešu bezdarba līmeni ES, veicinot izglītību un darba tirgus 

pieprasījumu pēc jauniešu darba un atbalstot darbvietu izveides pasākumus; tā kā jauniešu 

īpatsvars ES 28, kuri joprojām ir bez darba, ir nepieņemami augsts (17,2 %)1; 

D. tā kā jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir nepieņemami augsts; tā kā vidēji visā ES tikai 

41,9 % jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), ir pieejama garantija 

jauniešiem; 

E. tā kā ir vērts uzsvērt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas potenciālo lomu, jo īpaši 

attiecībā uz dalībvalstīm, kuras visvairāk ir skārusi ekonomikas, finanšu un sociālā krīze 

kopš 2007. gada; tā kā būtu jāuzsver nepieciešamība uzlabot šo programmu un izstrādāt 

turpmākus papildinošus pasākumus gan ES, gan valstu līmenī, kuri būs vērsti uz to, lai 

palielinātu integrāciju un kohēziju, vienlaicīgi arī nostiprinot dzimumu līdzsvaru un 

nodrošinot piekļuvi mācību programmām, kas uzsāktas, lai risinātu situāciju saistībā ar 

jauniem tehnoloģiskā darba izaicinājumiem; 

F. tā kā YEI sākotnējais finansiālais piešķīrums daudzgadu finanšu shēmā 2014.-2020. 

gadam bija EUR 6,4 miljardi, no kuriem EUR 3,2 miljardi no īpašas budžeta pozīcijas 

kopā ar tādu pašu summu no Eiropas Sociālā fonda (ESF); tā kā saistībā ar DFS 

vidusposma pārskatīšanu YEI 2017.–2020. gada laikposmam tika apstiprināts papildu 

piešķīrums EUR 1,2 miljardu apmērā, kas jāpapildina ar tādu pašu summu no ESF; tā kā 

EUR 500 miljonus no šīs papildu summas ir jāiekļauj 2017. gadā, izmantojot budžeta 

grozījuma projektu Nr. 3/2017; tā kā galīgais piešķīrums programmai tiks noteikts 

nākamo gada budžeta procedūru laikā; 

G. tā kā viss sākotnējais YEI piešķīrums tika piešķirts jau 2014.-2015. gadā un 2016. gada 

budžetā jaunas apropriācijas šim mērķim netika iekļautas; tā kā YEI finansēšanas 

neturpināšana ir apdraudējusi programmas panākumus; 

H. tā kā pašreizējais finansējuma līmenis gan no ES budžeta, gan dalībvalstīm ir 

nepietiekams, lai segtu attiecīgās vajadzības, 

1. atgādina, ka garantijas jauniešiem mērķis ir nodrošināt, lai visi jaunieši vecumā līdz 29 

gadiem četru mēnešu laikā pēc formālās izglītības beigšanas vai kļūšanas par 

                                                 
1 No 2017. gada marta: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-

EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619.  
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bezdarbniekiem saņemtu kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai stažēšanās 

piedāvājumu; 

2. atgādina, ka YEI panākumi ir saistīti ar labu ekonomikas pārvaldību dalībvalstīs, jo bez 

labvēlīgas uzņēmējdarbības vides, mazo un vidējo uzņēmumu un tādas izglītības un 

zinātnes sistēmas veicināšanas, kas ir pielāgota ekonomikas vajadzībām, nav iespējams 

nedz radīt jaunas darbvietas, nedz rast ilgtermiņa risinājumu augstā jauniešu bezdarba 

līmeņa problēmai; 

3.  uzsver nepieciešamību garantēt ilgtermiņa saistības, īstenojot vērienīgu plānošanu un 

nodrošinot stabilu finansējumu gan no ES budžeta, gan valstu budžetiem, lai visiem NEET 

situācijā esošajiem ES jauniešiem nodrošinātu pilnīgu piekļuvi; aicina Komisiju sīki 

analizēt visu ietekmi, ko radījuši dalībvalstu īstenotie pasākumi, izcelt visefektīvākos 

risinājumus un, balstoties uz tiem, sniegt ieteikumus dalībvalstīm par to, kā ar lielāku 

efektivitāti panākt labākus rezultātus; 

4. atgādina, ka saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) sniegto informāciju — 

lai efektīvi īstenotu garantiju jauniešiem, ik gadu ES-28 ir nepieciešami aptuveni EUR 45 

miljardi; uzskata, ka šis finansējums būtu jāuzskata par ieguldījumu, ņemot vērā būtisko 

izmaksu samazinājumu saistībā ar jauniešu nodarbinātību, ko tas radīs, ja tiks nodrošināts; 

5. aicina dalībvalstis pienācīgi izvērtēt savu garantijas jauniešiem shēmu izmaksas, 

nodrošināt ieceres, nosakot reālistiskus un īstenojamus mērķus un uzdevumus, mobilizēt 

papildu līdzekļus no saviem valsts budžetiem un palielināt finansējumu to valsts 

nodarbinātības dienestiem, lai tie varētu īstenot papildu pienākumus saistībā ar YEI 

īstenošanu; 

6. norāda, ka Komisijai līdz 2017. gada beigām ir jāpabeidz YEI izvērtēšana, un sagaida 

nepieciešamo pielāgojumu ātru integrēšanu, lai nodrošinātu sekmīgu īstenošanu; uzsver, 

cik svarīgi ir attiecīgajām ieinteresētajām personām, cita starpā jauniešu organizācijām, 

veikt YEI darbības rezultātu pastāvīgu novērtēšanu; 

7. uzskata, ka ir jāveicina finansēšanas līdzekļu dažādība un pieejamība un jākoncentrējas uz 

efektīvu izlietojumu, vienlaikus īstenojot turpmākās politikas un pakalpojumu reformas; 

8. atgādina, ka saistībā ar pašreizējo DFS YEI būtu jāfinansē, izmantojot jaunas 

apropriācijas, nevis esošo budžeta apropriāciju pārvietošanu; sagaida vērienīgas politiskās 

saistības nākamajai DFS; 

9. uzskata, ka vecuma ierobežojuma saskaņošana visās Eiropas jauniešu nodarbinātības 

programmās varētu veicināt līdztiesību, skaidrību un pārredzamību. 
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