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Eкипи за действие за младежта — пренасочени са 
1,9 млрд. евро, но са направени ограничен брой 
предложения за младежката заетост, твърдят 
одиторите на ЕС 
Според доклад на Европейската сметна палата създадените от Европейската комисия екипи за 
действие за младежта са успели да пренасочат средства към действия за подпомагане на младите 
хора, но техните предложения са ограничени на брой. Екипите са имали за цел да 
подпомогнат държавите членки, които са най-силно засегнати от младежка безработица, 
в пренасочването на техните неразпределени средства от структурните фондове към 
проекти, които биха допринесли най-голяма полза в най-кратък срок. 

Одиторите установиха, че Комисията е предоставила консултации на държавите членки, но помощта 
е била ограничена от нивото и качеството на предоставената ѝ информация. Въпреки че 
инициативата е довела до препрограмиране и преразпределение на средствата от ЕСФ, Комисията е 
оценявала измененията на оперативните програми предимно от бюджетна гледна точка. 
Констатациите на одиторите са довели до заключението, че подобни инициативи следва да се 
управляват по-добре и че съществува потенциално разминаване между обещанията на Комисията 
и това, което тя в действителност е в състояние да направи. 

„Един от най-важните въпроси пред ЕС днес е младежката безработица. Наблюдава се известно 
намаление в нейните равнища, но те все още са неприемливо високи. Затова средствата на ЕС 
трябва да се насочват към ефикасни мерки, които да дават реални резултати на място 
възможно най-бързо,“ каза Илиана Иванова —членът на Сметната палата, отговарящ за доклада.  

През 2012 г. Европейската комисия създаде Екипи за действие за младежта като част от своята 
инициатива „Възможности за младежта“. Екипите включват национални експерти и експерти на 
Комисията, работещи в осемте държави членки с най-високи равнища на младежка безработица: 
Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Словакия и Испания. Инициативата обхваща 
почти 10 млрд. евро финансиране от ЕСФ, които са били на разположение в съответните 
държави членки. 

Одиторите провериха дали при пренасочването на финансови средства са използвани 
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предложенията на екипите и установи, че в действителност екипите са направили малко на брой 
конкретни предложения в това отношение. Консултативната роля на Комисията е била ограничена от 
нивото на информацията, с която е разполагала, и тя се е съсредоточила главно върху бюджетните 
аспекти на предложенията, вместо върху тяхната ефективност. Одитиорите констатираха 
и недостатъци в начина, по който Комисията е извършвала мониторинг и е докладвала 
относно резултатите. 

Въпреки че са били пренасочени 1,9 млрд. евро средства, необходима е една по-
широкообхватна, по-продължителна и по-дългосрочна инициатива, за да могат да се 
използват ефективно структурните фондове за намаляване на равнищата на младежката 
безработица, считат одиторите на ЕС. 

Бележки към издателите 
 
 
Специален доклад № 17/2015 „Подкрепа от Комисията за екипите за действие за младежта —
извършено е пренасочване на финансирането от ЕСФ, но акцентът върху резултатите е 
недостатъчен“ е публикуван на английски език (скоро ще бъдат публикувани и останалите езикови версии).  
 
През м. март тази година публикувахме първи доклад по въпросите на младежката безработица, озаглавен „Схема на ЕС 
„Гаранция за младежта“: първите стъпки са направени, но в бъдеще е възможно да възникнат рискове пред 
изпълнението“, преведен на 23 езика на ЕС. 
 
Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от извършени от нея одити на изпълнението или на съответствието 
по конкретни бюджетни области или теми на управлението. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да 
окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем 
приходи или разходи, предстоящите промени, политическия и обществения интерес. 


