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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā kopš Eiropas nodarbinātības stratēģijas ieviešanas 1997. gadā Komisija ir atbalstījusi 

vairākus pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot jauniešu nodarbinātības un izglītības 

iespējas1; tā kā kopš krīzes sākuma ES īpaši ir uzsvērusi garantiju jauniešiem (GJ) un 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu (JNI); 

B. tā kā JNI mērķis ir atbalstīt jauniešus, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), 

kas ir ilgstoši bezdarbnieki, kā arī jauniešus, kas nav reģistrējušies kā darba meklētāji un 

dzīvo reģionos, kuros jauniešu bezdarba līmenis 2012. gadā pārsniedza 25 %; 

C. tā kā GJ un JNI aptver dažādus pasākumus — garantija jauniešiem ir paredzēta strukturālu 

reformu veicināšanai izglītībā, savukārt JNI ir finansēšanas instruments, kas kalpo kā 

īstermiņa pasākums jauniešu bezdarba novēršanai; tā kā GJ saņem finansējumu no ESF, 

valstu budžetiem un JNI, savukārt ar JNI var finansēt šīs iniciatīvas mērķa grupu tiešu 

nodrošinājumu ar darbvietām, mācekļa prakses un stažēšanās vietām vai tālākizglītības 

iespējām atbalsttiesīgajos reģionos; tā kā — lai gan garantija jauniešiem attiecas uz visām 

28 dalībvalstīm — tikai 20 dalībvalstis ir tiesīgas saņemt JNI atbalstu; tā kā, visbeidzot, 

JNI pasākumu ilgums nav iepriekš noteikts, savukārt GJ paredz, ka darba piedāvājums ir 

jāsniedz četru mēnešu laikā; norāda, ka nevienā valstī līdz šim nav bijis iespējams 

garantēt, ka visiem jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, ir iespēja 

saņemt darba piedāvājumu četru mēnešu laikā, un tas saistīts galvenokārt ar budžeta 

līdzekļu trūkumu; 

D. tā kā garantija jauniešiem ir ļāvusi īstenot strukturālas reformas dalībvalstīs, lai 

galvenokārt pieskaņotu savus izglītības un apmācības modeļus darba tirgum un tā 

sasniegtu tās mērķus; 

E. tā kā 2015. gadā, lai paātrinātu JNI darbību izmantošanu, tika pieņemts lēmums par 

EUR 1 miljardu palielināt iniciatīvas priekšfinansēšanai pieejamos līdzekļus, un šis 

palielinājums atbilda pieaugumam no sākotnējiem 1–1,5 % līdz 30 % atbalsttiesīgajās 

dalībvalstīs; 

F. tā kā GJ noteikto mērķu sasniegšanu ietekmē tādi ārējie faktori kā konkrētā ekonomiskā 

situācija vai ražošanas modelis katrā reģionā; 

G. tā kā GJ īstenošana līdz šim nav veicinājusi līdzvērtīgu rezultātu sasniegšanu un dažās 

situācijās tās ieguldījumu bijis grūti konstatēt un izvērtēt, 

1. norāda, ka jauniešu bezdarba līmenis un jo īpaši to jauniešu īpatsvars, kas nemācās, 

nestrādā un neapgūst arodu, dažās dalībvalstīs joprojām saglabājas nepieņemami augstā 

līmenī; tādēļ atzinīgi vērtē JNI pagarināšanu līdz 2020. gadam; uzskata, ka jauniešu 

bezdarbs būtu jāņem vērā nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS), lai nodrošinātu 

                                                 
1 Citi pasākumi ietver 2010. gada septembrī sākto iniciatīvu „Jaunatne kustībā”, 2011. gada decembrī sākto 

Jaunatnes iespēju iniciatīvu un 2012. gada janvārī sākto pasākumu „Rīcības grupas jauniešu nodarbinātības 

veicināšanai”. 
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nepārtrauktību un shēmas izmaksu lietderības analīzi; 

2. uzsver, ka JNI galvenie mērķi ir veicināt darbvietu izveidi jauniešiem un palīdzēt 

dalībvalstīm izveidot pienācīgas sistēmas jauniešu vajadzību apzināšanai un atbilstoša 

atbalsta sniegšanai; tādēļ uzsver, ka GJ un JNI efektivitāti turpmāk būtu jānovērtē, 

pamatojoties uz panākumiem tādu jauniešu atbalstam paredzētu dalībvalstu sistēmu 

izveidē vai uzlabošanā, kas nodrošina pāreju no mācībām un darbu; uzskata — lai GJ 

pienācīgi darbotos, arī vietējiem valsts nodarbinātības dienestiem ir jādarbojas efektīvi; 

3. atzinīgi vērtē to, ka JNI finansējums tika darīts pieejams jau 2014. un 2015. gadā un ka 

sākotnējais priekšfinansējums tika palielināts, lai nodrošinātu līdzekļu ātru izmantošanu; 

uzsver, ka finanšu īstenošanas ziņā JNI pašlaik ir vislabākie rezultāti salīdzinājumā ar 

visiem citiem Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem; 

4. atzinīgi vērtē to, ka ar JNI pasākumiem ir sniegts atbalsts vairāk nekā 1,4 miljoniem 

jauniešu un dalībvalstis ir varējušas veikt atbalsta darbības vairāk nekā EUR 4 miljardu 

vērtībā; 

5. norāda, ka ir vērojama kavēšanās JNI īstenošanā dalībvalstīs ar procedūru saistītu iemeslu 

un pašreizējās DFS un normatīvās shēmas novēlota pieņemšanas dēļ, kā arī tādēļ, ka tā 

rezultātā novēloti tika ieceltas attiecīgās iestādes; uzskata to par JNI juridiskā pamata 

nepilnību, kas dalībvalstīm būtu jānovērš, veicot iepriekšējā finansējuma ātru īstenošanu; 

6. norāda, ka būtu vēlams, lai dalībvalstis, kuras vēl nav definējušas „kvalitatīva 

piedāvājuma” definīciju, to izdarītu; turklāt mudina dalībvalstis un Komisiju izmantot 

esošos tīklus, lai strādātu pie vienotu raksturlielumu izstrādes šai koncepcijai, ņemot vērā 

dažādos pieejamos avotus un sadarbībā ar attiecīgajiem dalībniekiem1, balstītos uz šādu 

piedāvājuma raksturojumu, kas atbilst dalībnieku kvalifikācijas līmenim, profilam un 

darba tirgus vajadzībām, piedāvājot tāda darba iespējas, kurš viņiem ļauj nopelnīt iztikas 

līdzekļus un izmantot sociālo aizsardzību, kā arī sniedz attīstības izredzes, tā rezultātā 

panākot ilgtspējīgu pienācīgas atbilsmes integrāciju darba tirgū; 

7. norāda, ka neatbilstība starp pieejamajām prasmēm un darba tirgus vajadzībām joprojām 

ir problēma daudzās dalībvalstīs; aicina Komisiju ar Eiropas Savienības Nodarbinātības 

komitejas (EMCO) starpniecību veicināt labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm un 

attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai risinātu šo jautājumu, un koncentrēties uz 

iniciatīvām, kas atvieglos jauniešu ienākšanu darba tirgū; 

8. prasa dalībvalstu valsts nodarbinātības dienestos veidot īpašas zināšanas un jaudas nolūkā 

atbalstīt cilvēkus, kas nevar atrast darbu četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par 

bezdarbniekiem vai formālās izglītības beigšanas; 

9. norāda, ka shēmas īstenošanai un tās mērķu sasniegšanai piešķirtais finansējums var būt 

nepietiekams, jo trūkst informācijas par iespējamām izmaksām saistībā ar shēmas 

īstenošanu dalībvalstīs;  tādēļ uzsver, ka ir jāizveido rādītāju un pasākumu sistēma valsts 

nodarbinātības shēmu un garantijas jauniešiem lietderības izvērtēšanai un uzraudzībai, jo, 

lai gan šāda sistēma bija paredzēta jau pašā sākumā, tajā joprojām pastāv daudzas 

                                                 
1 Piemēram, Eiropas stažēšanās kvalitātes sistēma, Eiropas sociālo partneru kopīgais paziņojums “Ceļā uz 

kopīgu redzējumu par māceklību” un Tiesas judikatūra par nestabilu nodarbinātību. 
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nepilnības; aicina dalībvalstis veikt ex-ante analīzi un sagatavot pārskatu par GJ 

īstenošanas izmaksām; 

10. pauž bažas par to, ka par JNI līdzekļu saņēmējiem, tiešajiem rezultātiem un koprezultātu ir 

maz datu un tie bieži ir nesaskanīgi; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos 

pasākumus, lai izveidotu mazāk administratīvi apgrūtinošas un modernākas uzraudzības 

sistēmas attiecībā uz atlikušo JNI finansējumu;  

11. prasa koncentrēties uz JNI programmas sasniegtajiem rezultātiem, nosakot konkrētus 

rādītājus, kas atspoguļotu programmas ietekmē dalībvalstīs radītos jaunos pakalpojumus 

un atbalsta pasākumus darba tirgū, kā arī piedāvāto pastāvīgo līgumu skaitu; 

12. uzskata — lai novērtētu šīs shēmas lietderību, ir jāizvērtē visi aspekti, arī tajā ieguldīto 

līdzekļu atdeve; pieņem zināšanai iepriekšējās aplēses, ko sniegusi Starptautiskā Darba 

organizācija un Eurofound, un prasa Komisijai apstiprināt vai atjaunināt šīs prognozes; 

13. norāda, ka lielākā daļa reformu dalībvalstu līmenī vēl nav pilnībā īstenotas un ka 

ievērojami centieni un valstu un Eiropas finanšu resursi ir nepieciešami, lai ilgtermiņā 

sasniegtu GJ mērķus; 

14. prasa nākamās DFS satvarā nodrošināt finansējumu laikposmam pēc 2020. gada; 

15. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt reālistiskus un sasniedzamus mērķus, izvērtēt 

atšķirības, analizēt tirgu pirms shēmu īstenošanas un uzlabot pārraudzības un ziņošanas 

sistēmas, kā arī datu kvalitāti, lai būtu iespējams efektīvi novērtēt rezultātus. 
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