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Gerbiamieji nariai, ponios ir ponai,  

Europos Sąjungos (ES) ekonomika pamažu atsigauna, tačiau dėl padėties darbo 

rinkoje ir socialinių sąlygų vis dar kyla daug sunkumų. ES kovoja su dideliu nedarbu, 

didėjančiu skurdu ir socialine atskirtimi ir mažėjančiomis namų ūkių pajamomis. 

Jauniems žmonės, kuriems buvo nelengva rasti darbą prieš prasidedant krizei, dabar 

yra dar sunkiau. Šiuo metu Europoje daugiau kaip 5,5 mln. jaunesnių negu 25 metų amžiaus 

žmonių neturi darbo. Iš viso 7,5 mln. žmonių nesimoko, nedirba ir nedalyvauja profesiniame 

mokyme. 

Prasti darbo rinkos ir socialinės veiklos rezultatai daro poveikį visai ES, net ir 

pažangesnėms šalims, keldami grėsmę ekonominei ir pinigų sąjungai. 

Todėl Komisija siūlo būdus, kaip skubiai spręsti šias problemas: 

o Apskritai šią problemą stebime vykdydami Europos semestrą. 2013 m. mūsų 

pateiktoje metinėje augimo apžvalgoje ir konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose 

valstybės narės jau buvo raginamos atnaujinti užimtumą reglamentuojančius teisės aktus, 

spręsti darbo rinkų segmentacijos problemas, siūlyti užimtumą skatinančias mokesčių 

reformas, užtikrinti veiksmingesnį valstybinių užimtumo tarnybų darbą ir, atsižvelgiant į 

darbo rinkai reikalingus įgūdžius, atitinkamai pritaikyti švietimo ir profesinio rengimo 

sistemą. Toliau plėtosime ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį matmenį anksti 

nustatydami ir atidžiau stebėdami užimtumo ir socialinio disbalanso problemas, kaip 

paskelbta spalio 2 d. komunikate. 

o Kalbant konkrečiai, 2012 m. balandžio mėn. priėmėme Užimtumo srities 

dokumentų rinkinį, kuriame pateikti išsamūs pasiūlymai dėl darbo vietų kūrimą užtikrinančio 

ekonomikos atsigavimo imantis veiksmų konkrečiose srityse, subalansuotų darbo rinkos 

reformų, investicijų į įgūdžius, darbo jėgos judumo didinimo naudojantis tokiomis 

priemonėmis kaip EURES tinklas ir dėl užimtumo politikos sustiprinto valdymo Europos 

lygmeniu. 
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o Komisija nusprendė ypač daug dėmesio skirti jaunimo nedarbui, nes Europa 

turi didžiulį neišnaudotą potencialą, kurio negalima leisti išvaistyti. Jei dabartinės tendencijos 

nebus skubiai pakeistos, dabartinis jaunimo nedarbo lygis gali neigiamai paveikti ilgalaikes 

jaunimo įsidarbinimo perspektyvas, ir tai ateityje turėtų rimtų pasekmių ekonomikos augimui 

ir socialinei sanglaudai. 

[Dėmesys jaunimui: Jaunimo užimtumo priemonių rinkinys ir Jaunimo garantijų 

iniciatyva] 

Beveik prieš metus, 2012 m. gruodžio mėn., Komisija priėmė Jaunimo užimtumo 

priemonių rinkinį, kuriame numatytos Jaunimo garantijų, pameistrystės, stažuočių ir darbo 

jėgos judumo iniciatyvos.  

Dėl Jaunimo užimtumo priemonių rinkinio priimta Tarybos rekomendacija dėl 

Jaunimo garantijų iniciatyvos, kuri bus remiama įgyvendinant Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir 

Europos socialinio fondo lėšomis. 

Bendras susitarimas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos, skirtos visiems jaunesniems 

negu 25 metų amžiaus europiečiams – neabejotina sėkmė, kuria galime didžiuotis. Mūsų 

bendras ryžtas patvirtina, kad ES gali susivienyti ir veikti greitai, kai tai būtina. 

Jaunimo garantijų iniciatyva užtikrinama, kad visiems, jaunesniems negu 25 metų 

amžiaus, asmenims padedama įgyti darbo patirties. Baigę mokyklą ar netekę darbo visi, 

jaunesni negu 25 metų amžiaus, asmenys per keturis mėnesius turėtų gauti gerą pasiūlymą 

dirbti, toliau mokytis, atlikti pameistrystę ar stažuotę. 

[Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas] 

Pirmenybė dabar teikiama Jaunimo garantijų iniciatyvos veiksmingumui užtikrinti. 

Valstybės narės, kurių regionuose jaunimo nedarbo lygis yra didesnis kaip 25 proc., 

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą turėtų pateikti iki metų pabaigos, o kitos 

valstybės narės raginamos tai padaryti 2014 m.  

Labai džiaugiuosi, kad Lietuva jau parengė pirmąjį Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo plano projektą. Jūsų šalyje jaunimo nedarbo problema sprendžiama labai rimtai 

ir aukščiausiu politiniu lygmeniu. Nors jaunimo nedarbas Jūsų šalyje 2011 m. buvo 32 proc., 

labai greitai Jums pavyko sumažinti jį iki ES vidurkio (22,4 proc. 2013 m. antrąjį ketvirtį). 

Jūsų šalies Nacionalinė reformų programa yra dar platesnio užmojo, nes nustatytas tikslas – 

iki 2020 m. sumažinti nedarbą iki 16 proc. Džiaugiuosi, kad Jūs tvirtai įsipareigojote 

įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą kitu programavimo laikotarpiu. 
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Norėčiau pabrėžti keletą svarbių dalykų dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo: 

1. Iniciatyvos negali būti vien tik esamų jaunimui skirtų nacionalinių priemonių 

rinkiniai. Tai turi būti išsamios iniciatyvos, skirtos, be kita ko, nedirbančiam, nesimokančiam 

ir profesiniame mokyme nedalyvaujančiam jaunimui, kuris šiuo metu nėra įregistruotas 

valstybinėje užimtumo tarnyboje. 

2. Jaunimo garantijų iniciatyva yra tikra struktūrinė reforma, ir, siekiant užtikrinti 

jos tinkamą veikimą, reikia sistemingai tobulinti valstybinių institucijų, verslo ir profesinių 

sąjungų bendradarbiavimą. 

3. Socialiniai partneriai turi dalyvauti rengiant įgyvendinimo planą. Jie gali ne tik 

prisidėti vertingais pasiūlymais jaunimui, bet ir užtikrinti planų tvarumą, derindami 

planuojamas iniciatyvas prie vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu reikalingų įgūdžių. 

Džiaugiamės, kad ES lygmeniu veikiantys įvairių pramonės šakų socialiniai partneriai susitarė 

dėl veiksmų programos, kuria nacionaliniai partneriai raginami rengti jaunimo užimtumui 

skirtas programas. 

4. Į partnerystę orientuotam požiūriui formuoti daug lėšų nereikia, tačiau toks 

požiūris gali prisidėti prie Jaunimo garantijų iniciatyvos sėkmės. Nacionalinių valdžios 

institucijų veiklos švietimo, užimtumo ir finansų srityse ir įgyvendinančių organizacijų 

veiklos koordinavimą taip pat galima dar tobulinti. Todėl skatinu dialogą su atitinkamais Jūsų 

parlamento komitetais. 

5. Ilgainiui Jaunimo garantijų iniciatyva gali būti įgyvendinta tik tuo atveju, jei 

numatysime ir paramos, ir prevencijos priemones. Aktyvumo skatinimo priemonės yra tokios 

pat svarbios kaip švietimo ir mokymo sistemos reformos, pavyzdžiui, ankstyvas karjeros 

planavimas mokyklose. 

[Stažuočių kokybės sistema ir Europos pameistrystės aljansas] 

Siekdami prisidėti prie sėkmingo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo, 

papildome ją dviem su pameistryste ir stažuotėmis susijusiomis iniciatyvomis – 

svarbiausiomis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas jaunimo perėjimas iš mokyklos į darbo 

rinką.  

2013 m. liepos 2 d. Komisija kartu su ES socialiniais partneriais ir ES Tarybai 

pirmininkaujančia Lietuva įsteigė Europos pameistrystės aljansą. 
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Tačiau Aljansui reikėtų paramos – veiksmų nacionaliniu lygmeniu. Primygtinai raginu 

valstybes nares dėti papildomas pastangas didinti pameistrystės galimybių pasiūlą, kokybę ir 

patrauklumą ir numatyti, kad pagrindinė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano 

dalis bus pameistrystės reforma. 

Metų pabaigoje Komisija pristatys stažuočių kokybės sistemą siekdama užtikrinti, kad 

stažuočių metu jauni žmonės įgytų kokybiškos darbo patirties saugiomis sąlygomis.  

Paradoksalu, kad esant dideliam nedarbui, Europos Sąjungoje yra 2 mln. laisvų darbo 

vietų. Tai lemia gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktis, taip pat nepakankamas darbo jėgos 

judumas regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu.  

Investavimas į įgūdžius yra gyvybiškai svarbus ne tik sprendžiant neatitikties 

problemą, bet ir skatinant našumo didėjimą. Iš tiesų, mažėjantį valstybių narių 

konkurencingumą galima paaiškinti menkai augančiu našumu dėl nepakankamų investicijų į 

įgūdžius.  

Reikės laiko, kad didelės struktūrinės reformos duotų vaisių. Tad esmines reformas 

privalo papildyti skubios augimą skatinančios priemonės, dėl kurių augimas padidės ir jauni 

žmonės galės lengviau susirasti darbą bei įgyti svarbiausių įgūdžių. 

Judumo skatinimas yra svarbiausia šio darbo dalis. Komisija pradėjo vykdyti EURES 

portalo reformą, kad būtų plačiau informuojama apie laisvas darbo vietas, gerinama įgūdžių 

atitiktis, į paslaugų teikimą įtraukiami nauji tiekėjai ir į valstybinės užimtumo tarnybos 

pasiūlymą integruojamas EURES portalas.  

[Jaunimo garantijų iniciatyvos finansavimas] 

Dabar norėčiau pereiti prie svarbiausio dalyko – Jaunimo garantijų iniciatyvos 

finansavimo iš Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžeto, Europos socialinio fondo ir 

nacionalinių biudžetų.  

Jaunimo užimtumo iniciatyva gaus finansavimą pagal jaunimo užimtumui skirtą ES 

biudžeto eilutę ir iš Europos socialinio fondo nacionalinių asignavimų. Jaunimo užimtumo 

iniciatyva bus vykdoma kaip 2014–2020 m. ESF programavimo laikotarpio dalis. 

Atsižvelgdama į Europos Vadovų Tarybos praėjusio birželio raginimą pagreitinti 

iniciatyvos įgyvendinimą, Komisija pradėjo siūlyti įvairius mechanizmus, taip pat ypač 

suintensyvinti iniciatyvos įgyvendinimą 2014–2015 m., kad būtų apmokėtos pradinės 

Jaunimo garantijų iniciatyvos sąnaudos labiausiai nukentėjusiuose regionuose, Komisija 
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pradėjo siūlyti ir papildomas nuostatas, kurios leidžia programas tvirtinti kaip prioritetus. ES 

teisėkūros institucijos jau pasiekė politinį susitarimą dėl visų iniciatyvos nuostatų.  

Raginu valstybes nares pasinaudoti šiomis nuostatomis ir pradėti kuo greičiau 

įgyvendinti projektus. Tačiau neturėtume pamiršti, kad pagal iniciatyvą skiriamų išteklių 

problemai įveikti nepakaks. Todėl valstybės narės turėtų skirti daug lėšų iš Europos socialinio 

fondo paketų ir nacionalinių asignavimų iniciatyvos, kad poveikis būtų didesnis ir kad būtų 

vykdomos būtiniausios struktūrinės reformos, kurių reikia darbo rinkų ir švietimo sistemų 

funkcionavimui gerinti.  

Šiuo požiūriu nacionalinius biudžetus reikėtų suderinti su Jaunimo garantijų 

iniciatyvos įgyvendinimo planais, kad turimi pinigai būtų panaudoti būtinoms priemonėms. 

Norėčiau paraginti nacionalinius parlamentus sudarant nacionalinius biudžetus jaunimo 

reikalus laikyti prioritetu, kad būtų išvengta didesnių sąnaudų ateityje.  

Nuo 2012 m. pradžios Lietuva jau perskirstė daugiau negu 26 mln. eurų Europos 

socialinio fondo lėšų, rūpindamasi 32 000 jaunų bedarbių. Vienas iš finansuojamų projektų 

yra Verslumo skatinimo fondas, kuris teikia paskolas ir mokymo paslaugas naujai įsteigtoms 

įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, o jauni žmonės yra viena iš fondo tikslinių 

grupių.  

Manau, kad Lietuva eina teisingu keliu, tad raginu nemažinti pastangų. Taip pat 

turėtume prisiminti, jog šiame procese visos pusės turi dėti pastangas, svarbu įtraukti visus 

svarbius partnerius, taip pat socialinius partnerius, pilietinės visuomenės organizacijas, ypač 

jaunimui atstovaujančias organizacijas, siekiant užtikrinti plačią stabilią politinę paramą 

nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. 

Esu įsitikinęs, kad visiems kartu pasiseks įveikti laukiančius socialinius iššūkius ir 

užtikrinti ekonomikos augimą, kuris būtinas darbo vietoms kurti. 

Ačiū už dėmesį. 

 

 


