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Според одиторите схемата на ЕС „Гаранция за
младежта“ не оправдава първоначалните очаквания
Нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) заключава, че схемата на ЕС „Гаранция
за младежта“, която има за цел да подпомага млади хора без работа, квалификация или
образование, е постигнала ограничен напредък, а резултатите от нейното прилагане не
оправдават първоначалните очаквания. В съответствие с тази схема държавите членки
следва да направят необходимото всички млади хора да получават предложение с добро
качество за започване на работа, продължаване на образованието, професионална
практика или стаж в срок от четири месеца, след като са напуснали системата на
формалното образование или са останали без работа. Освен това Европейският съвет е
създал Инициативата за младежка заетост с одобрен бюджет от 6,4 млрд. евро, за да се
увеличи финансовата подкрепа за регионите и лицата, които са най засегнати.
Одиторите посетиха Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Португалия
и Словакия. Тези държави членки са постигнали известен напредък в изпълнението на
схемата „Гаранция за младежта“ и са реализирали някои резултати. Нито една от тях обаче
все още не е направила необходимото за това всички неработещи, неучещи и необучаващи
се лица да получат възможност за приемане на предложение в рамките на четири месеца.
„В средата на 2016 г. в ЕС все още има над четири милиона безработни лица на възраст
под 25 години“, посочва Илиана Иванова, членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на
доклада. „Отговорните за приемане на политиките лица следва да гарантират, че
програмите, имащи за цел да подпомагат младите хора, не дават напразни надежди“.
В действителност самата Европейска комисия признава в наскоро публикуваната си
Бяла книга относно бъдещето на Европа, че съществува разминаване между
очакванията и капацитета на ЕС да им отговори.“
Според одиторите за това допринася в значителна степен обстоятелството, че не е
възможно да се обхванат всички засегнати млади хора само с наличните средства от
бюджета на ЕС. По отношение на схемата „Гаранция за младежта“ одиторите установиха:
липса на стратегии с ясно определени междинни и крайни цели за достигане до всички
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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лица, които се нуждаят от предложения за работа, образование или обучение; държавите
членки не са оценили общия размер на разходите и наличното финансиране,
а незадоволителното качество на предоставените данни затруднява оценката на
резултатите.
Проверката на Инициативата за младежка заетост показа, че не е извършена достатъчно
сериозна оценка за определяне на нейната целева група, съществува риск финансирането
от ЕС просто да замени националното финансиране, вместо да добави нова стойност, и че
незадоволителното качеството на данните затруднява измерването на отчетените
резултати, които са под очакванията. Одиторите заключават, че към момента Инициативата
за младежка заетост е реализирала ограничен принос в посетените държави членки.
ЕСП отправя редица препоръки към Европейската Комисия и към държавите членки.
Според най-важните от тях държавите членки и Комисията следва да:
•

управляват очакванията, като си поставят реалистични и постижими цели и задачи

•

извършват оценки на пропуските и анализи на пазара преди създаването на
схемите

•

подобряват своите системи за мониторинг и докладване.

От своя страна държавите членки следва да:
•

изготвят изчерпателен преглед на разходите за изпълнение на схемата „Гаранция за
младежта“ и да приоритизират съответните мерки за изпълнение съобразно
наличното финансиране

•

следят за това предложенията за работа, образование или обучение да съответстват
на профила на участниците и на търсенето на пазара на труда и поради това да
водят до устойчива заетост.

Комисията следва да:
•

следи държавите членки да извършват необходимата обосновка за това как
насочват мерките за младежка заетост, финансирани от ЕС, към своите нужди.

Специален доклад № 5/2017 „Младежка безработица – промениха ли нещо политиките на
ЕС? Оценка на схемата „Гаранция за младежта“ и на Инициативата за младежка заетост“ е
публикуван на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на 23 езика на ЕС.
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