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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ
В оперативните програми (ОП) се определят приоритетите и конкретните цели на
държавите членки и начинът, по който финансирането ще бъде използвано в рамките
на определен период от време (обикновено седем години) за финансиране на проекти.
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е
агенция на ЕС, чиято роля е да предоставя информация, консултации и експертни
знания в областта на социалната политика на ЕС въз основа на сравнителна
информация, научни изследвания и анализ.
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) включват пет
отделни фонда, които имат за цел намаляване на регионалните дисбаланси в Съюза:
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ),
Кохезионният фонд (КФ), Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
Европейският социален фонд (ЕСФ) има за цел да засили икономическото
и социалното сближаване в рамките на Европейския съюз чрез подобряване на
заетостта и възможностите за работа (най-вече с помощта на схеми за обучение), като
насърчава високо ниво на заетост и създаване на повече и по-добри работни места.
Екип за действие за младежта (ЕДМ): През февруари 2012 г. Комисията, заедно
с осемте държави членки с най-висока младежка безработица към този момент,
създават екипи за действие за младежта (ЕДМ), които се състоят от национални
експерти и длъжностни лица от ЕС. Те определят мерки, които да използват средствата
от ЕС (в т.ч. средствата по ЕСФ), които все още са налични за програмния период 2007—
2013 г. с цел финансиране на възможности за работа за младите хора и малките
и средните предприятия.
Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) е програма на ЕС, която има за цел да
предоставя финансова подкрепа за региони, в които младежката безработица
надхвърля 25 %.
Комитетът по заетостта (EMCO) е основният консултативен комитет на Съвета за
заетостта и социалната политика в областта на заетостта.
Краен ефект: Промяна, произтичаща от дадена интервенция, обикновено по
отношение на нейните цели (например стажанти, които са намерили работа). Крайните
ефекти могат да бъдат очаквани или неочаквани, положителни или отрицателни.
Международната организация на труда (МОТ) е агенция на ООН, която се занимава
с въпроси, свързани с труда, и по-конкретно с международните трудови стандарти.
Млади хора: Млади хора: за целите на схемата „Гаранция за младежта“ младите хора
се определят като хора на възраст 15—25 години, или в някои държави членки 15—
29 години.
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Плановете за изпълнение на схемата „Гаранция за младежта“ (ПИГМ) се изготвят от
държавите членки с цел прилагане на схемата „Гаранция за младежта“ на национално
ниво. В тях се посочват съответните роли на публичните органи и другите организации,
определя се начинът на финансиране на схемата (в т.ч. използването на средства от
ЕС). Определя се и начинът на оценяване на напредъка и се посочва график.
Приоритетни оси са основните разходни области на дадена оперативна програма. Те
включват група операции, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
Резултат е измеримо последствие, произтичащо – пряко или косвено – от дадена
публична интервенция. В контекста на политиката на сближаване резултатите
обикновено се разделят на крайни ефекти и въздействия.
Схемата „Гаранция за младежта“ е политика на Съвета, целяща да осигури за всички
младежи на възраст до 25 години получаване на предложение с добро качество за
започване на работа, включване във форма на продължаващо образование,
професионална практика или провеждане на стаж в рамките на четири месеца, след
като са напуснали системата на формалното образование или са останали без работа.
Съкращението NEET означава „неработещи, неучещи и необучаващи се лица“. Те
включват и безработните и неактивните лица.
Управляващ орган е държавен или частен орган, определен от държавата членка да
управлява дадена оперативна програма. Неговите задачи включват подбор на проекти,
които да бъдат финансирани, мониторинг на изпълнението на проектите и докладване
на Комисията относно финансовите аспекти и постигнатите резултати.
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Относно „Гаранция за младежта“
I.

Младежката безработица не е ново явление и от много години в редица държави

– членки на ЕС, се наблюдават изключително високи равнища. Икономическата криза
от 2008 г. увеличи допълнително трудностите за младите хора за интегриране на
пазара на труда. Въпреки че положението се е подобрило, в ЕС 4,2 млн. млади хора на
възраст под 25 години все още са били безработни в края на юни 2016 г.
II.

Една от най-значимите инициативи на ЕС за справяне с този проблем е схемата

„Гаранция за младежта“, съгласно която държавите членки следва да направят
необходимото всички млади хора на възраст до 25 години да получават предложение
с добро качество за започване на работа, продължаване на образованието,
професионална практика или провеждане на стаж в рамките на четири месеца, след
като са завършили училище или са загубили работата си.
III.

Освен това Европейският съвет е взел решение да създаде Инициативата за

младежка заетост с одобрен бюджет от 6,4 млрд. евро (3,2 млрд. евро от специален
нов бюджетен ред в бюджета на ЕС плюс 3,2 млрд. евро вноски от ЕСФ в полза на
държавите членки), за да се увеличи финансовата подкрепа за регионите и лицата,
които са най засегнати от младежка безработица и неактивност.
Начин на провеждане на одита на ЕСП
IV.

При одита Сметната палата провери дали схемата „Гаранция за младежта“

постига резултати в държавите членки и дали Инициативата за младежка заетост
допринася за това. По-специално проверихме дали държавите членки са постигнали
напредък в изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“, дали са предприели
подходящи действия по отношение на факторите, които биха могли да окажат
въздействие върху нейното изпълнение, и дали осъществяват Инициативата за
младежка заетост по начин, който допринася за постигането на целите на „Гаранция за
младежта“.
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V.

За да оценим постигнатия напредък по отношение на изпълнението на схемата

„Гаранция за младежта“, Сметната палата посети следните седем държави членки:
Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Словакия. С цел оценка
на приноса на Инициативата за младежка заетост Сметната палата посети същите
държави членки с изключение на Ирландия и Словакия. Одитът на Сметната палата
обхвана периода от официалното стартиране на схемата „Гаранция за младежта“ през
април 2013 г. до май 2016 г.
Констатации на Сметната палата
VI.

Въпреки че седемте посетени държави членки са постигнали напредък

в изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“ и са постигнали някои резултати —
повече от три години след приемането на Препоръката на Съвета — настоящото
положение не оправдава очакванията, породени първоначално от стартирането на
„Гаранция за младежта“, която има за цел да осигури качествено предложение за
всички неработещи, неучещи и необучаващи се лица в рамките на четири месеца.
VII.

Нито една от посетените държави членки все още не е осигурила възможност за

всички неработещи, неучещи и необучаващи се лица да получат възможност да
приемат предложение в рамките на четири месеца, което да им помогне да се
интегрират на пазара на труда по устойчив начин. За това допринася в значителна
степен обстоятелството, че не е възможно да се обхване цялото NEET население само
с наличните средства от бюджета на ЕС.
VIII. Освен това Сметната палата заключава, че към момента на одита приносът на
Инициативата за младежка заетост за постигането на целите на схемата „Гаранция за
младежта“ в петте посетени държави членки е бил много ограничен.
Какви са нашите препоръки
IX.

За бъдещите инициативи в областта на заетостта държавите членки и Комисията

следва да:
•

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

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

X.
•

От своя страна държавите членки следва да:
създадат подходящи информационни стратегии, за да идентифицират цялото си
население от неработещи, неучещи и необучаващи се лица с цел то да бъде
регистрирано;

•

изготвят изчерпателен преглед на разходите за изпълнение на схемата „Гаранция
за младежта“ за цялото си население от неработещи, неучещи и необучаващи се
лица и да приоритизират съответните мерки за изпълнение съобразно наличното
финансиране;

•

следят за това предложенията да се считат за качествени, само ако съответстват на
профила на участника и на търсенето на пазара на труда и ако водят до устойчиво
интегриране на пазара на труда;

•

подобряват своите системи за мониторинг и докладване, за да предоставят
редовно качествени данни, които да улесняват разработването на повече политики
за младежта, аргументирани въз основа на обективни факти, и по-специално
капацитета си за проследяване на участниците, които излизат от схемата „Гаранция
за младежта“, за да намалят възможно в най-голяма степен броя на неизвестните
излизания от схемата.

XI.
•

Комисията следва да:
разработи и предложи заедно с Комитета по заетостта (EMCO) стандарти за
критерии за качество за предложения, направени в рамките на схемата „Гаранция
за младежта“;

•

идентифицира и разпространи добри практики при мониторинга и докладването
въз основа на своя преглед на съществуващите системи в държавите членки;
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•

следи за това, в рамките на своята процедура на одобрение на измененията на
оперативните програми, държавите членки да извършват цялостна оценка на
характеристиките на NEET лицата с цел да гарантират, че включените в ОП мерки
по ИМЗ ще отговорят по подходящ начин на нуждите на младите хора;

•

преразгледа насоките си относно събирането на данни, за да сведе до минимум
риска от завишаване на резултатите. Държавите членки следва да направят
съответните изменения в своите базови и целеви стойности.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Младежката безработица в Европейския съюз
1.

Младежката безработица не е ново явление и от много години в редица държави

– членки на ЕС, се наблюдават изключително високи равнища. Икономическата криза
от 2008 г. е увеличила допълнително трудностите за младите хора за интегриране на
пазара на труда. Тази ситуация се илюстрира от факта, че равнището на безработица на
младите хора (на възраст между 15 и 24 години) се е увеличило с 8,8 процентни пункта
от първото тримесечие на 2008 г. до първото тримесечие на 2013 г., когато е
достигнало най-високата си стойност — 23,9 %.
2.

За същия период равнището на безработица на по-възрастното активно население

(между 25 и 74 години) е нараснало по-малко (с 3,7 процентни пункта, от 5,8 % на
9,5 %). Това е по-малко от половината от наблюдаваното увеличение за възрастовата
група 15—24 години (вж. фигура 1).
Фигура 1 — Равнище на безработица за възрастовите групи 15—24 и 25—74 години от
2000 г. до юни 2016 г., средно за ЕС-28
25%
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Източник: Евростат, равнища на безработица в ЕС-28, сезонно коригирани данни.
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3.

Въпреки че след средата на 2013 г. ситуацията се е подобрила, в края на юни

2016 г. повече от 4,2 млн. млади хора в ЕС на възраст под 25 години все още са били
безработни (средно равнище на безработица — 18,8 %). Най-тежко засегнатите
държави членки са Гърция (47,7 %), Испания (45,2 %) и Италия (37,2 %) (вж. фигура 2).
Фигура 2 – Равнище на младежка безработица по държави членки през юни 2016 г.
(под 25 години)
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Източник: Евростат, сезонно коригирани данни за равнището на младежка безработица (под
25 години).

4.

Освен пряко понасяните от младите хора финансови последици, дългите периоди

на безработица оказват отрицателно въздействие и от гледна точка на бъдещите
перспективи за заетост, по-големия риск от бедност, социалното изключване и ролята
им в обществото като цяло. Освен това съществува риск талантът и уменията им да не
се използват оптимално.
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5.

Заедно с това високата младежка безработица има отрицателно въздействие

върху икономическия растеж и производителността и представлява сериозна
икономическа тежест за обществото като цяло. Например голям брой завършили
висше образование не могат да намерят работа и поради това не могат да допринасят
за икономическия растеж чрез своите умения и знания. Младите хора с ниска
квалификация или без квалификация могат да срещат затруднения при навлизането на
пазара на труда и е възможно достъпът им до работа да бъде блокиран или все почесто да попадат в омагьосания кръг на периоди с ниско заплащане и с малко
възможности за напредък.
NEET: млади хора, които не работят, не учат и не се обучават
6.

Освен групата на младите хора, които са безработни (т.е. готови да започнат

работа и активно търсещи работа), има още една голяма група млади хора, които са помалко мотивирани да бъдат активни и поради това са още по-откъснати от пазара на
труда. Това са неактивни млади хора, които не учат и не се обучават, наричани
„неактивни NEET лица“. Взети заедно, двете групи („безработни“ и „неактивни“ NEET
лица) на възраст между 15 и 24 години, а в някои държави членки до 29 години,
образуват обособено население, наречено „NEET“. Въпреки че най-често използваният
показател е равнището на младежката безработица, той не дава толкова пълна
информация, колкото процентът на NEET лицата. Следва да се отбележи, че процентът
на NEET лицата е по-нисък от процента на младежка безработица (вж. фигура 3).
Фигура 3 – Равнище на младежка безработица и процент на NEET лицата

Източник: Европейска сметна палата.
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7.

NEET е референтното население, използвано за схемата „Гаранция за младежта“.

Следователно за целите на настоящия доклад Сметната палата също ще използва
понятието „NEET“ вместо младежка безработица.
8.

Процентът на неработещите, неучещите и необучаващите се лица на възраст

между 15 и 24 години се е увеличил след 2007 г., достигнал е най-високата си стойност
през 2012 г. – главно поради увеличение на броя безработни NEET – и оттогава леко
намалява (вж. фигура 4).
Фигура 4 – Изменение на процента на NEET лицата в ЕС-28 през периода 2007—2015 г.
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Източник: Данни на Евростат, NEET население на възраст от 15 до 24 години.

9.

За възрастовата група от 15 до 24 години в края на 2015 г. има съществени разлики

в процентите на NEET лицата в различните държави членки (вж. фигура 5). Докато
процентите на NEET лицата в Италия и България са близо до или надхвърлят 20 %,
в Нидерландия, Люксембург и Германия те са близо до или под 5 %.
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Фигура 5 – Процент на NEET лицата по държави членки и по категории (под 25годишна възраст) през 2015 г.
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Източник: Данни на Евростат, NEET население на възраст от 15 до 24 години.

10. Въпреки че процентът на NEET лицата се различава съществено между отделните
държави членки, съставът на NEET лицата (15—24 години) също е различен. Равнищата
на безработни NEET са най-високи в Хърватия (13,4 %), Гърция (11,0 %) и Испания
(10,6 %), където един сценарий на икономически растеж би улеснил тяхното
интегриране на пазара на труда. Ситуацията е различна в България (14,3 %), Италия
(12,0 %) и Румъния (11,7 %), където равнищата на неактивни NEET са най-високи. В тези
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държави членки службите по труда трябва да играят много по-активна роля, за да
интегрират младите хора на пазара на труда.
Гаранция за младежта
11. Ролята на ЕС в политиката по заетостта е да следи за координирането на
политиките по заетостта на държавите членки, по-специално чрез определяне на
основните насоки на тези политики. Комисията може също така да подпомага и, ако е
необходимо, да допълва националните действия за борба с безработицата 1. Една от
най-значимите инициативи на ЕС за подобряване на положението на младите хора на
пазара на труда е схемата „Гаранция за младежта“.
12. През септември 2010 г. Комисията за пръв път призова държавите членки да
осигурят възможност всички млади хора да намират работа, да продължават
образованието си или да участват в друга мярка за активизиране, в рамките на четири
месеца, след като напуснат училище или останат без работа. Това щеше да стане
известно като „Гаранция за младежта“. Предложението е представено в контекста на
водещата инициатива „Младежта в движение“ на стратегията „Европа 2020“, 2, която
насърчава по-доброто образование и обучение, по-успешната интеграция на пазара на
труда и по-голямата мобилност като инструменти за борба с младежката безработица.
13. През декември 2012 г. в своя „Пакет за младежка заетост“ Комисията предлага
с препоръка на Съвета да се създаде „Гаранция за младежта“ 3. Това може да се счита
за политически ангажимент, тъй като предложението е прието от Съвета на министрите

1

Член 5, параграф 2 и член 147 от консолидираната версия на Договора за
функционирането на Европейския съюз (ОВ C 115, 9.5.2008 г., стp. 47).

2

COM(2010) 477 окончателен от 15 септември 2010 г. „Младежта в движение“.

3

COM(2012) 729 окончателен от 5 декември 2012 г. „Предложение за препоръка на Съвета
за създаване на гаранция за младежта“.
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през април 2013 г. 4 и е одобрено още веднъж от Европейския съвет през юни 2013 г.5
(вж. каре 1).
Каре 1 – Какво представлява схемата „Гаранция за младежта“?
В рамките на схемата „Гаранция за младежта“ държавите членки следва да предприемат
необходимите мерки за това младите хора на възраст под 25 години, напуснали училище или
останали без работа, в рамките на четири месеца да получават „качествено“ предложение за
работа, съобразено с тяхната образователна степен, умения и опит, или да могат да придобият
образователната степен, уменията и опита, необходими за намиране на работа в бъдеще, чрез
продължаване на образованието, професионална практика или стаж.

14. Новото в схемата „Гаранция за младежта“ е, че освен съществуващите мерки за
младите хора, активно търсещи работа, тя има за цел да обхване по систематичен
начин онези млади неактивни хора, които не търсят работа и които не учат и не се
обучават. Тя е насочена към устойчива интеграция на пазара на труда на всички NEET
лица.

4

Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта (ОВ C 120,
26.4.2013 г., стр. 1).

5

Заключения на Европейския съвет, 27 и 28 юни 2013 г., EUCO 104/2/13.
(http://www.consilium.europa.eu).
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15. Различните етапи от процедурата на „Гаранция за младежта“ са описани
във фигура 6.
Фигура 6 – Етапи на процедурата „Гаранция за младежта“

Източник: Европейска сметна палата.

16. Препоръката на Съвета изисква от държавите членки да въведат схеми „Гаранция
за младежта“ „във възможно най-кратки срокове“. В нея също така се посочва, че: „по
отношение на държавите членки, които срещат най-сериозни затруднения
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в бюджетната област, където делът на неработещите, неучещите и необучаващите се
младежи е най-голям или процентът на младежката безработица е най-висок, би могло
да се предвиди и поетапно въвеждане“ 6. Комисията също така е насърчила държавите
членки да приоритизират мерките за младежка заетост в своите национални бюджети.
17. Не е посочена целева дата за изпълнение на схемата „Гаранция за младежта“ за
цялото NEET население. Като първа стъпка от държавите членки се изисква да изготвят
своите планове за изпълнение на схемата „Гаранция за младежта“ (ПИГМ). Тези
планове е трябвало да бъдат приети до края на декември 2013 г. или края на пролетта
на 2014 г. в зависимост от равнището на младежка безработица в отделната държава
членка.
Механизми за мониторинг на схемата „Гаранция за младежта“
18. В препоръката на Съвета за създаване на гаранция за младежта се подчертава, че
държавите членки следва да осъществяват мониторинг и оценка на всички приложени
мерки по схемите „Гаранция за младежта“, така че да се разработват повече политики
и мерки, аргументирани въз основа на факти, в зависимост от това какви подходи
постигат резултат, къде и защо, като по този начин се гарантира ефективно използване
на ресурсите и положителна възвръщаемост на вложените средства.
19. С нея на Европейската комисия се възлага да наблюдава въвеждането на схемите
„Гаранция за младежта“ във всяка държава – членка на ЕС, „чрез многостранното
наблюдение, осъществявано от Комитета по заетостта (EMCO)“. През 2014 г. EMCO 7
одобри рамката от показатели за мониторинг на схемата „Гаранция за младежта“,
придружена от подробно методологично ръководство 8.

6

Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (ОВ C 120,
26.4.2013 г., точка 27).

7

Среща на EMCO в Рим на 22 и 23 септември 2014 г.

8

Вж. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115&langId=bg.
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Инициатива за младежка заетост (ИМЗ)
20. Успоредно с това, през февруари 2013 г. Съветът и Европейският парламент взеха
решение да създадат Инициатива за младежка заетост (ИМЗ) със специален бюджетен
ред, за да увеличат наличната финансова подкрепа от ЕС за регионите и отделните
лица, които са най-засегнати от младежка безработица и неактивност.
21. ИМЗ е част от общото програмиране в рамките на ЕСФ и се одобрява или като
специални оперативни програми в рамките на инициативата, или в рамките на
оперативните програми по ЕСФ, като приоритетна ос или дори като част от
приоритетна ос9. Следователно в тази област Комисията има по-голяма отговорност,
отколкото относно схемата „Гаранция за младежта“. Докато „Гаранция за младежта“ е
политически ангажимент за осигуряване на предложение за всички NEET лица под 25годишна възраст, ИМЗ е инструмент за финансиране на мерки, насочени към отделни
лица 10 от същото население. Общият одобрен бюджет за ИМЗ е 6,4 млрд. евро за
програмния период 2014—2020 г. и включва 3,2 млрд. евро от специален нов
бюджетен ред от бюджета на ЕС, който трябва да бъде допълнен от най-малко
3,2 млрд. евро от вноски от съществуващия ЕСФ в полза на държавите членки.
22. Регионите, допустими за подпомагане по линия на ИМЗ, са тези, в които през
2012 г. равнището на младежката безработица за младите хора на възраст между 15
и 24 години е било по-високо от 25 %, и държави членки, в които равнището на
безработица сред младите хора се е увеличило с повече от 30 % през 2012 г. и в които
равнището на младежката безработица е било по-високо от 20 % през 2012 г.11
(вж. фигура 7).

9

Член 18 от Регламент (EС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1081/2006 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

10

Регламент (ЕС) № 1304/2013, съображение 11.

11

Член 16 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.
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Фигура 7 – Региони, допустими за финансиране по ИМЗ
Допустими региони по NUTS 2

Ка на рски острови
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недопустими

Гва делупа
Ма ртиника

Френска Гвиана

Ма йот
Азорски острови

Източник: Европейска комисия.
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23. Мониторингът на мерките по схемата „Гаранция за младежта“ следва
разпоредбите, посочени в правната рамка за Европейските структурни
и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) 12.
24. През октомври 2016 г. Европейската комисия публикува Съобщение 13, в което се
подчертават основните постижения на „Гаранция за младежта“ и Инициативата за
младежка заетост след тяхното стартиране през 2013 г. и се правят заключения за това
как да се подобрят усилията на ЕС и националните усилия за въвеждането на
националните схеми „Гаранция за младежта“ 14. Успоредно с това Комисията предложи
бюджетът на Инициативата за младежка заетост да се увеличи и да се предоставят
допълнително 1 млрд. евро за специалния бюджет на ИМЗ за периода 2017—2020 г.
(допълнени от 1 млрд. евро от ЕСФ), така че общият размер на финансирането да
достигне 8 млрд. евро 15.
Предишна оценка на ЕСП на схемата „Гаранция за младежта“
25. През март 2015 г. Сметната палата публикува Специален доклад 16 относно
подкрепата на Комисията за държавите членки при изпълнението на схемата

12

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело
и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г.,
стр. 320) и Регламент (ЕС) № 1304/2013.

13

COM(2016) 646 окончателен от 4 октомври 2016 г. „Гаранция за младежта“ и Инициативата
за младежка заетост – три години по-късно“.

14

COM(2016) 646 окончателен.

15

COM(2016) 603 окончателен от 14 септември 2016 г. „Междинен преглед/междинно
преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Бюджет
на ЕС, ориентиран към резултатите“.

16

Специален доклад № 3/2015 „Първи стъпки на европейската „Гаранция за младежта“
и възможни рискове пред нейното изпълнение“ (http://eca.europa.eu).
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„Гаранция за младежта“. Тя е определила три основни риска за ефективното
изпълнение.
-

недостатъчен общ размер на финансирането;

-

определение на понятието „предложение с високо качество“; и

-

рамка на Комисията за мониторинг и докладване на резултатите от схемата.

26. Настоящият доклад доразвива и допълва този анализ чрез оценка на
изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“ на равнището на държавите членки.
ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА
27. При одита Сметната палата провери дали схемата „Гаранция за младежта“ постига
резултати в държавите членки и дали Инициативата за младежка заетост допринася за
това. По-специално проверихме дали държавите членки:
-

са постигнали напредък в изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“.
Проверените аспекти, въз основа на данни на EMCO, докладвани от държавите
членки, включват промени в броя на NEET лицата, идентифициране и регистриране
на NEET лицата, осигуряване на предложения в рамките на четири месеца
и последващата устойчивост на тези предложения;

-

са предприели подходящи мерки по отношение на факторите, които биха могли да
окажат въздействие върху изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“ въз
основа на разпоредбите на препоръката на Съвета. Това включва подходящи
стратегии, които да осигурят регистрирането на всички NEET лица, оценка на
разходите за изпълнение и наличното финансиране, подход на държавите членки
за устойчиво интегриране на NEET лицата и адекватност на мониторинга
и докладването от страна на държавите членки;

-

осъществяват Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) по начин, който допринася
за постигането на целите на „Гаранция за младежта“.
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28. За да оцени постигнатия напредък по отношение на изпълнението на схемата
„Гаранция за младежта“, Сметната палата посети седем държави членки: Ирландия,
Испания, Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Словакия. Анализът на Сметната
палата за всяка една от тях е на базата на възрастовата група, която те са избрали, т.е.
15—24 или 15—29 години. Освен това, с цел да оцени приноса, даден от Инициативата
за младежка заетост (ИМЗ), Сметната палата посети същите държави членки
с изключение на Ирландия и Словакия и провери шест ОП (пет национални и една
регионална във Франция). Държавите членки бяха избрани въз основа на следните
основни критерии:
-

тяхното равнище на младежка безработица;

-

процента на NEET лицата спрямо общото население в същата възрастова група;

-

техния дял от общия размер на специално отпуснатите финансови средства за
ИМЗ.

29. Доказателства бяха получени от:
-

документни проверки на ниво ЕС и на национално ниво;

-

събеседвания с националните органи, отговорни за изпълнението на схемата
„Гаранция за младежта“, и управляващите органи на ОП по ИМЗ/ЕСФ;

-

анализ на данни (включително докладваните на EMCO);

-

преглед на извадка от 175 лица, които са се възползвали от предложения,
субсидирани по линия на ИМЗ, 35 във всяка от петте държави членки, за да се
анализира приносът на ИМЗ.

Одитът в държавите членки обхвана периода от официалното стартиране на схемата
„Гаранция за младежта“ през април 2013 г. до май 2016 г.
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КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ
Оценка на напредъка в изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“
30. Сметната палата прецени, че е настъпил подходящ момент за оценка на напредъка
в изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“, предвид факта, че Препоръката на
Съвета е била одобрена през първата половина на 2013 г.
31. Въз основа както на данните, докладвани на EMCO от държавите членки, така и на
данните на Евростат за NEET лицата и населението в младежка възраст, Сметната
палата направи оценка за седемте посетени държави членки по отношение на това
дали:
-

броят на неработещите, неучещи и необучаващи се лица е намалял след
въвеждането на схемата „Гаранция за младежта“;

-

държавите членки са постигнали напредък в регистрирането и идентифицирането
на неработещите, неучещи и необучаващи се лица;

-

всички регистрирани неработещи, неучещи и необучаващи се лица са получили
предложение за започване на работа, професионална практика, провеждане на
стаж или включване във форма на продължаващо образование в рамките на
четири месеца;

-

младите хора, които са се възползвали от схемата „Гаранция за младежта“ са били
интегрирани устойчиво на пазара на труда.

Намаленият брой на неработещите, неучещи и необучаващи се лица е свързан
с намаляването на младежкото население
32. В периода от стартирането на схемата „Гаранция за младежта“ до първото
тримесечие на 2016 г. общият брой на младежкото население в седемте посетени
държави членки е намалял с приблизително 286 000 души. За това са допринесли
демографски фактори, включително естественото намаляване на младежкото
население и нетната миграция.
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33. За същия период NEET лицата във всички посетени държави членки, с изключение
на Франция, са намалели с почти 374 000. Увеличението на младежкото население във
Франция обаче се дължи на техническа корекция, докладвана от Евростат през първото
тримесечие на 2014 г. Без Франция намалението на младежкото население и NEET
населението би било съответно 500 000 и 432 000 души (вж. таблица 1).
Таблица 1 – Младежко население и NEET население през 2013 г. и 2016 г. (в хил.)

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK
Общо

Младежко население
NEET население
Промяна
Промяна
2013 1-во
2016 1-во
2013 1-во
2016 1-во
тримесечие тримесечие
тримесечие тримесечие
542
520
-22
86
66
-21
4 562
4 398
-165
839
622
-217
7 284
7 497
213
797
855
58
778
743
-36
181
135
-46
9 286
9 165
-120
2 289
2 258
-32
1 720
1 658
-63
293
227
-66
1 133
1 040
-94
215
164
-52
25 306
25 020
-286
4 701
4 327
-374

Източник: Данни на Евростат.

34. Анализът на Сметната палата показва, че това намаление на NEET лицата не се
дължи на увеличение на броя на работещите млади хора. Въпреки че като цяло
равнищата на безработица в седемте посетени държави членки са намалели, броят на
работещите млади хора всъщност е намалял с 40 000 между първото тримесечие на
2013 г. и същия период на 2016 г.
35. Основният фактор, допринасящ за намаляването на NEET лицата, е броят на
учещите млади хора, който се е увеличил с 315 000 за същия период. Това може да се
обясни с факта, че в периоди на слаб икономически растеж младите хора са склонни да
остават по-дълго в системата на образованието и да отлагат навлизането на пазара на
труда (вж. таблица 2).
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Таблица 2 – Състав и промени в младежкото и NEET население за посетените
държави членки (в хил.) от I-во тримесечие на 2013 г. до I-во тримесечие на 2016 г.
Статус
Безработни NEET
Неактивни NEET
Общ брой на NEET населението
Заети
Обучаващи се безработни
Учещи неактивни лица
Общ брой на младежкото население

2013 1-во
2016 1-во
тримесечие тримесечие
2 699
2 312
2 002
2 014
4 701
4 327
6 948
6 908
765
579
12 891
13 206
25 306
25 020

Промяна
-387
13
-374
-40
-186
315
-286

Източник: Данни на Евростат.

Ограничен напредък при идентифицирането и регистрирането на NEET лицата
36. Схемата „Гаранция за младежта“ е насочена към всички млади хора, независимо
от техния статус на пазара на труда. Преди въвеждането на схемата „Гаранция за
младежта“ всички държави членки вече са предоставяли подкрепа на онези NEET лица,
които активно са търсели работа. Обикновено това се е извършвало от обществените
служби по заетостта (ОСЗ) или подобни доставчици, като регистрацията е била
предварително условие за получаване на подкрепа.
37. Препоръката на Съвета призовава държавите членки да въведат схеми „Гаранция
за младежта“, които имат за цел да осигурят качествено предложение за всички млади
хора в рамките на четири месеца, след като те са загубили работата си или са
завършили училище. Това изисква идентифициране на всички неработещи, неучещи
и необучаващи се лица, по-специално тези, които не търсят активно работа (т.е.
неактивните NEET лица), които всъщност не са включени в съществуващите системи. За
това бяха необходими структурни реформи, налагащи участието на нови партньори,
работещи в по-тясно сътрудничество с тази целева група, както и допълнителни
финансови ресурси.
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Делът на регистрираните неработещи, неучещи и необучаващи се лица (NEET) до края
на 2015 г. не се е увеличил съществено след въвеждането на схемата „Гаранция за
младежта“
38. Седемте посетени държави членки са имали различни отправни точки по
отношение на вече обхванатото NEET население преди стартирането на схемата
„Гаранция за младежта“. Процентът на вече идентифицираните NEET лица във Франция
е бил 82 %, докато в Италия той е съставлявал едва около 38 % (вж. таблица 3).

28

Таблица 3 – Регистрирани безработни преди схемата „Гаранция за младежта“
и регистрирани NEET лица през 2014 г. и 2015 г.1 (в хил.)

IE
15—24 г.
ES
15—29 г.
FR
15—24 г.
HR
15—29 г.
IT
15—29 г.
PT
15—29 г.
SK
15—29 г.

Регистрирани
NEET население
%
Регистрирани
NEET население
%
Регистрирани
NEET население
%
Регистрирани
NEET население
%
Регистрирани
NEET население
%
Регистрирани
NEET население
%
Регистрирани
NEET население
%

Преди ГМ
48
74
65%
461
707
65%
673
821
82%
121
177
68%
925
2414
38%
142
265
54%
134
225
60%

2

2014 г.
46
80
58%
465
685
68%
726
851
85%
94
166
56%
51
2413
2%
100
245
41%
87
201
43%

2015 г.
37
74
50%
788
1273
62%
715
889
80%
89
151
59%
213
2349
9%
109
220
50%
80
184
43%

1

Използваните данни „преди ГМ“ съответстват на процента на лицата, регистрирани като
безработни в ОСЗ в рамките на възрастовата група по схемата „Гаранция за младежта“
преди нейното стартиране. Използваните данни в Испания са предоставени от испанските
ОСЗ, тъй като данните на EMCO обхващат само NEET лицата, които са регистрирани в SNGJ
(испанската база данни за „Гаранция за младежта“). Данните за Франция за 2014 г. вземат
предвид само Pôle Emploi с цел да се избегне двойно отчитане с местните служби по
заетостта, Missions Locales. Данните за 2014 г. и 2015 г. съответстват на средните стойности
за годината.

2

Използваните данни преди ГМ са: Ирландия 4-то тримесечие на 2013 г.; Испания 2-ро
тримесечие на 2014 г.; Франция 4-то тримесечие на 2013 г.; Хърватия 4-то тримесечие на
2013 г.; Италия 1-во тримесечие на 2014 г.; Португалия 1-во тримесечие на 2014 г.
и Словакия 4-то тримесечие на 2013 г.

Източник: ОСЗ за базовата стойност преди ГМ; база данни на EMCO за броя NEET лица
в схемата „Гаранция за младежта“ през 2014 г. и 2015 г.; и Евростат за NEET лицата.

39. Различната степен на напредък на държавите членки се обяснява отчасти с факта,
че техните схеми „Гаранция за младежта“ не са стартирани по едно и също време.
Освен това някои държави членки са решили да прехвърлят всички млади хора, които
вече са били регистрирани в ОСЗ (или подобни доставчици), в схемата „Гаранция за
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младежта“, докато други са решили да създадат специални нови регистри за схемата
„Гаранция за младежта“.
40. Например в Италия националните органи са решили да не прехвърлят
автоматично в схемата „Гаранция за младежта“ младите хора, които отговарят на
критериите за NEET лица, но вече са регистрирани като безработни в ОСЗ. Вместо това
са изискали всички те да се регистрират отново. Това е съзнателен избор на
националните органи, който е създал допълнителна административна тежест за NEET
лицата и е довел до много ниско равнище на регистрация.
Трудно е да се оцени приносът на схемата „Гаранция за младежта“ към процеса на
регистрация на NEET лицата
41. Общият брой неработещи, неучещи и необучаващи се лица, включени в схемата
„Гаранция за младежта“ в седемте посетени държави членки (т.е. регистрирани при
доставчик по „Гаранция за младежта“), възлиза на 2,6 млн. през 2014 г. През 2015 г.
този брой се е увеличил с 32 % и е достигнал общо повече от 3,4 млн. Въпреки това,
с изключение на Испания, Италия и Франция, броят на регистрираните NEET лица е понисък през 2015 г. в сравнение с предходната година (вж. таблица 4).
Таблица 4 – Общ брой хора, включени в схемата „Гаранция за младежта„1

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK
Общо
1

Регистрирани постъпвания
Промяна
2014 г.
2015 г.
2015 г./2014 г
60 200
54 600
-9%
572 694
1 268 613
122%
1 046 478
1 082 215
3%
272 154
171 739
-37%
144 368
420 279
191%
335 151
266 311
-21%
174 397
165 425
-5%
2 605 442
3 429 182
32%

Данните от Испания са предоставени от испанските ОСЗ, тъй като данните на EMCO
обхващат само NEET лицата, които са регистрирани в SNGJ (испанската база данни за
„Гаранция за младежта“). Данните за Франция за 2014 г. вземат предвид само Pôle Emploi
с цел да се избегне двойно отчитане с местните служби по заетостта, Missions Locales.

Източник: База данни на EMCO и Евростат.
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42. Анализът на Сметната палата показва, че значителните различия между държавите
членки се дължат на следното:
-

в Испания двата основни фактора са: 1) докладването на данни за неработещите,
неучещи и необучаващи се лица (NEET) е започнало едва през юли 2014 г.; 2) през
юли 2015 г. възрастовата група е разширена, така че да се включат NEET лица на
възраст 25—29 години, което е довело до почти 390 000 допълнителни
регистрации;

-

в Италия докладването е обхванало само осеммесечния период от май 2014 г., тъй
като органите са решили да не прехвърлят вече регистрираните в ОСЗ NEET лица
преди тази дата и са започнали регистрациите от нула;

-

във Франция източникът на данни се е променил между двете години. Данните за
2014 г. са отчели само стойностите на обществената служба по заетостта (Pôle
Emploi) с цел да се избегне двойно отчитане с местните служби по заетостта
(Missions Locales). За 2015 г. обаче събраните от EMCO данни са включвали
и данните на Missions Locales;

-

в Хърватия и Португалия всички регистрирани по-рано NEET лица са включени
в данните за 2014 г., което обяснява големия брой регистрации през 2014 г. Освен
това Португалия е докладвала едва след март 2014 г., т.е. за 10 месеца на същата
година.

Увеличение на положителните излизания от схемата, но недостатъчна наличност на
предложения
43. Съществуват три начина, по които регистрираните NEET лица могат да напуснат
схемата „Гаранция за младежта“:
-

да приемат предложение за работа, провеждане на стаж, професионална практика
или продължаващо образование; или

-

доброволно да се откажат от схемата; или
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-

да бъдат изключени въз основа на националните правила/практика (например
след системно неучастие в планираните дейности).

44. NEET лицата могат да напуснат подготвителния етап на схемата „Гаранция за
младежта“ чрез положително или отрицателно излизане от схемата. Положителното
излизане съответства на приемане на предложение. Отрицателното излизане означава,
че младият човек продължава да бъде безработен или неактивен NEET. Ако държавата
членка не може да удостовери статуса на NEET лицето след неговото напускане на
схемата, крайната цел се регистрира като неизвестна, което може да бъде свързано
с положително или отрицателно излизане от схемата. По-малкият брой NEET лица
с неизвестен статус показва добре работеща система за мониторинг (вж. точки 92—98).
45. За всички NEET лица, които участват в съпътстващи мерки като индивидуални
планове за действие, индивидуално съдействие според конкретния случай за хората,
които се нуждаят от по-голяма подкрепа или услуги за обучение (например основни
умения, личностни умения, наставничество и т.н.), се счита, че участват
в подготвителния етап на схемата „Гаранция за младежта“, а не че са я напуснали.
46. В края на 2015 г. делът на положителните излизания от схемата се е различавал
съществено между отделните държави членки, като е варирал от 58 % в Испания до
99 % в Италия (вж. фигура 8).
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Фигура 8 – Процент излизания от схемата по видове (кумулативно за 2014—2015 г.)1
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Данните от Испания са предоставени от испанските ОСЗ, тъй като данните на EMCO
обхващат само NEET, които са регистрирани в SNGJ (испанската база данни за „Гаранция за
младежта“). Данните за Франция за 2014 г. вземат предвид само Pôle Emploi с цел да се
избегне двойно отчитане с местните служби по заетостта, Missions Locales.

Източник: База данни на EMCO.

47. Процентът на неизвестните крайни цели, например 42 % в Испания, обикновено
отразява незадоволителното качество на данните. Много малкият брой неизвестни
крайни цели (< 1 %) в Италия може да се обясни със създаването на база данни, която,
наред с другото, проследява състоянието на участниците в схемата „Гаранция за
младежта“. Освен това малкият брой отрицателни излизания в Италия отчасти би
могъл да се дължи на факта, че всички участници подписват декларация за незабавна
готовност да започнат дадена мярка.
48. В Словакия е регистриран най-голям дял отрицателни излизания (15 % за 2014—
2015 г.). През 2014 г. обаче Словакия е докладвала 2 % отрицателни излизания и 29 %
неизвестни крайни цели. През 2015 г. броят на отрицателните излизания се е увеличил
до 26 %, а броят на неизвестните крайни цели е намалял до по-малко от 1 % поради
промени в системата за докладване, но това не обяснява защо е имало толкова много
отрицателни излизания.
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49. Започването на работа е най-често срещаната крайна цел на положителните
излизания във всички посетени държави членки с изключение на Италия, където
стажовете съставляват 54 % от тях. Във всички останали посетени държави членки
излизанията с цел започване на работа варират между 64 % в Ирландия и 90 % във
Франция (вж. фигура 9).
Фигура 9 – Разпределение на положителните излизания от схемата по вид крайна
цел (кумулативно за 2014—2015 г.)1
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Данните от Испания са предоставени от испанските ОСЗ, тъй като данните на EMCO
обхващат само NEET, които са регистрирани в SNGJ (испанската база данни за „Гаранция за
младежта“). Данните за Франция за 2014 г. вземат предвид само Pôle Emploi с цел да се
избегне двойно отчитане с местните служби по заетостта, Missions Locales.

Източник: База данни на EMCO.

50. Сравнението между броя на положителните излизания и броя на регистрираните
NEET лица в схемата „Гаранция за младежта“ показва, че през 2014 г. броят на
положителните излизания в седемте посетени държави членки е обхващал само около
половината от общия брой на регистрациите (53 % през 2014 г. и 62 % през 2015 г.).
През 2015 г. процентът на положителните излизания се е увеличил във всички
обхванати държави членки (с изключение на Ирландия) (вж. фигура 10). Увеличението
в Хърватия (от 41 % на 67 %) и Португалия (от 42 % на 62 %) се дължи главно на
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намаляването на броя новорегистрирани NEET лица (вж. точка 42, четвърто тире).
Увеличеният брой положителни излизания (от 22 % на 68 %) в Италия в действителност
отразява значителното увеличение на броя направени предложения и по-краткия
отчетен период за 2014 г. (вж. точка 42, второ тире). Представените по-горе данни
показват, че са необходими допълнителни усилия за осигуряване на предложение за
всички регистрирани NEET лица, в съответствие с Препоръката на Съвета.
Фигура 10 – Положителни излизания от схемата на общия брой регистрирани NEET
лица1
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Данните от Испания са предоставени от испанските ОСЗ, тъй като данните на EMCO
обхващат само NEET лицата, които са регистрирани в SNGJ (испанската база данни за
„Гаранция за младежта“). Данните за Франция за 2014 г. вземат предвид само Pôle Emploi
с цел да се избегне двойно отчитане с местните служби по заетостта, Missions Locales.

Източник: База данни на EMCO.

70 % от положителните излизания през 2014 г. са се случили в рамките на четири
месеца
51. В препоръката на Съвета се посочва, че държавите членки следва да осигурят
предложения за NEET лицата в рамките на четири месеца. Насоките на EMCO относно
докладването на данни считат датата на регистриране на NEET лицата при доставчика
по схемата „Гаранция за младежта“ за начална точка за изчисляване на четирите
месеца.
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52. Нито една от посетените държави членки по време на одита не е могла да осигури
на всички NEET лица възможността да приемат предложение в рамките на четири
месеца след включването в схемата „Гаранция за младежта“. Въпреки това 70 % от
положителните излизания от схемата през 2014 г. са се случили в рамките на
четиримесечния срок. Във Франция, Хърватия, Италия и Португалия ситуацията се е
влошила през 2015 г. в сравнение с 2014 г. (вж. фигура 11), което е довело до обща
средна стойност 59 %. Сметната палата отбелязва също така, че в Италия началната
дата за четиримесечния срок за представяне на предложение на NEET лицата е датата,
на която NEET лицето е било оценено и му е изготвен профил, а не моментът, в който
се е регистрирало за схемата „Гаранция за младежта“. Това означава, че реалният
период на изчакване за самото лице е още по-дълъг. Необходими са допълнителни
усилия за увеличаване на дела на NEET лицата, за които целта от четири месеца е
постигната.
Фигура 11 – Положителни излизания от схемата „Гаранция за младежта“ в рамките
на четири месеца (2014 г. и 2015 г.)1
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Данните от Испания са предоставени от испанските ОСЗ, тъй като данните на EMCO
обхващат само NEET лицата, които са регистрирани в SNGJ (испанската база данни за
„Гаранция за младежта“). Данните за Франция за 2014 г. вземат предвид само Pôle Emploi
с цел да се избегне двойно отчитане с местните служби по заетостта, Missions Locales.

Източник: База данни на EMCO.
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Устойчивата интеграция продължава да бъде предизвикателство
53. Крайната цел на схемата „Гаранция за младежта“ е да помогне на младите хора да
навлязат на пазара на труда по устойчив начин. Ето защо рамката за мониторинг на
EMCO изисква да се проследява положението на младите хора на 6, 12 и 18 месеца
след датата на напускане на схемата 17. Тяхното положение се счита за положително,
ако работят, учат или се обучават, и за отрицателно, ако са се върнали към статус NEET.
54. Сметната палата анализира тези данни, които се различават съществено между
отделните държави членки, за младите хора, напуснали схемата през 2014 г. или
2015 г.
Ситуацията шест месеца след напускане на схемата „Гаранция за младежта“
55. Делът на младите хора, които са напуснали схемата през 2014 г. и все още работят,
учат или се обучават шест месеца по-късно, варира между 56 % ( в Португалия) и 71 %
(в Ирландия). Френските органи не са предоставили на EMCO съответните данни през
септември 2016 г. (вж. таблица 5).

17

Вж. Методологично ръководство на EMCO, „Рамка от показатели за мониторинг на
„Гаранция за младежта (ГМ)“, точка 81.
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Таблица 5 – Ситуацията шест месеца след напускане на схемата „Гаранция за
младежта“ за хора, включили се в схемата през 2014 г. и 2015 г.1
2014 г.

IE
ES
HR
IT
PT
SK
Общо

2015 г.

Положително

Отрицателно

Неизвестно

71%
63%
61%
68%
56%
4%
54%

21%
15%
17%
0%
11%
16%
13%

8%
21%
22%
32%
33%
80%
33%

Не е
2 Положително
приложимо
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

71%
37%
60%
65%
47%
4%
48%

Отрицателно

Неизвестно

Не е
2
приложимо

21%
47%
13%
0%
11%
14%
18%

8%
0%
17%
27%
25%
80%
26%

0%
16%
10%
8%
17%
2%
9%

1

Данните за Испания са тези, предоставени на EMCO, и обхващат само положението на
хората, регистрирани в SNGJ.

2

Не е приложимо: към момента на събиране на данните участниците все още не са
достигнали шест месеца от напускането на схемата „Гаранция за младежта“.

Източник: База данни на EMCO.

56. Тенденцията през 2014 г. и 2015 г. хората да запазват положителното излизане
след шест месеца е сравнително стабилна, с изключение на Испания. Там процентът е
намалял от 63 % на 37 %, докато отрицателните и неизвестните излизания са се
увеличили от 36 % на 47 %. Тези резултати отчасти отразяват промяната в целевото
NEET население, за да се включи възрастовата група от 25 до 29 години (вж. точка 42,
първо тире).
57. В Словакия само за 4 % от хората, напуснали схемата „Гаранция за младежта“ през
2014 г. и 2015 г., е докладвано, че все още работят, учат или се обучават шест месеца
по-късно. Този резултат е силно повлиян от големия брой (80 %) неизвестни ситуации,
което затруднява оценката на постигнатото равнище на устойчива интеграция на
пазара на труда. И действително за тези случаи няма информация за техния статус,
което показва, че словашките национални органи срещат затруднения при
мониторинга на актуалното положение на участниците.
Ситуацията 12 и 18 месеца след напускане на схемата „Гаранция за младежта“
58. Държавите членки, с изключение на Франция и Италия, са докладвали за
положението на отделните лица 12 месеца след напускането на схемата. През 2014 г.
положението на младите хора 12 месеца след положително излизане е било подобно
на това след шест месеца. Изключение прави Испания, тъй като само 45 % са запазили
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този статус след 12 месеца, в сравнение с 63 % след шест месеца (вж. таблици 5 и 6).
Равнището на успешна интеграция 18 месеца след положително излизане е намаляло
в сравнение с периода от 12 месеца във всички държави членки с изключение на
Ирландия.
Таблица 6 – Положителна, отрицателна и неизвестна ситуация след 12 и 18 месеца
при излизанията от схемата през 2014 г.1, 2
2014 г. – след 18 месеца

2014 г. – след 12 месеца
Положително Отрицателно Неизвестно
IE
ES
HR
PT
SK
Общо

65%
45%
64%
56%
3%
46%

28%
34%
17%
13%
18%
22%

7%
21%
20%
32%
79%
32%

Не е
приложимо3

Положително

0%
0%
0%
0%
0%
0%

67%
33%
62%
41%
2%
41%

Отрицателно Неизвестно
25%
29%
14%
12%
19%
20%

Не е
приложимо3

7%
38%
17%
26%
78%
33%

0%
0%
7%
21%
2%
6%

1

Данните за Испания са тези, предоставени на EMCO, и обхващат само положението на
лицата, регистрирани в SNGJ.

2

Горепосочените данни се основават на ситуацията на отделните лица в определен момент
от време, което означава, че едно лице в отрицателна ситуация след 12 месеца може да
премине към положителна след 18 месеца.

3

Не е приложимо: към момента на събиране на данните участниците все още не са
достигнали 12 и 18 месеца от напускането на схемата „Гаранция за младежта“.

Източник: База данни на EMCO.

59. За младите хора, напуснали схемата през 2015 г., Сметната палата не е
анализирала ситуацията 12 месеца след положителните излизания, тъй като само
четири държави членки са докладвали данни. Освен това почти две трети от
докладваните участници все още не са достигнали 12-месечния краен срок.
Фактори, които оказват въздействие върху резултатите на схемата „Гаранция
за младежта“
60. В този раздел Сметната палата проверява дали държавите членки са предприели
подходящи мерки по отношение на факторите, които биха могли да окажат
отрицателно въздействие върху изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“. Поспециално Сметната палата провери дали държавите членки са:
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-

изготвили подходящи стратегии, които да осигурят регистрирането на всички NEET
лица;

-

извършили прогнозен разчет на общите разходи на схемата „Гаранция за
младежта“ и евентуалното налично финансиране;

-

предприели мерки за осигуряване на устойчива интеграция на неработещите,
неучещи и необучаващи се лица;

-

създали подходяща система за мониторинг и докладване.

Липсват стратегии с ясни междинни и крайни цели, които да обхванат всички
неработещи, неучещи и необучаващи се лица
61. В препоръката на Съвета се посочва, че схемата „Гаранция за младежта“ има за
цел да обхване всички млади хора на възраст под 25 години в рамките на четири
месеца, след като загубят работата си или напуснат формалната образователна
система. Държавите членки следва активно да се стремят да идентифицират
и регистрират всички неработещи, неучещи и необучаващи се лица и да ги мотивират
да се включат в схемата „Гаранция за младежта“. В препоръката на Съвета също така се
изтъква, че е важно да се засили сътрудничеството между съответните заинтересовани
страни (като например публични и частни служби по заетостта, институции за
образование и обучение, работодатели, младежки организации и неправителствени
организации, работещи с младежи), за да се обхване цялото NEET население.
62. Ето защо Сметната палата провери дали държавите членки:
-

са определили последователна стратегия с конкретни и измерими цели, за да
обхванат всички неработещи, неучещи и необучаващи се лица; и

-

са включили съответните заинтересовани страни и са провели консултации с тях.

Някои държави членки са се насочили само към ограничена субпопулация от NEET лица
63. Въз основа на анализа на плановете за изпълнение на схемата „Гаранция за
младежта“ (ПИГМ) Сметната палата установи, че в две от седемте обхванати държави
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членки (Италия и Ирландия) националните органи са решили да се насочат към поограничена субпопулация (вж. каре 2). Това е довело до ситуация, при която
значителна част от NEET населението още отначало не е било предвидено като цел.
Каре 2 – Целево NEET население в Ирландия и Италия: около 30 % от общото NEET население
е изключено
Италия: ПИГМ са насочени към млади хора на възраст между 15 и 29 години, които са на
разположение да започнат работа (1 723 000 през 2013 г.). Въпреки това младите хора, които
не са представили декларация за незабавна готовност (DID - Dichiarazione di immediata
disponibilità) преди да се регистрират за схемата (28 % от общото NEET население за същата
година), не са взети предвид при изчисляването на целевата стойност.
Ирландия: ПИГМ е насочен към млади хора на възраст между 18 и 24 години, които през
четвъртото тримесечие на 2013 г. не са работили и са получавали обезщетения за безработица,
както и тези, които сами съобщават, че са безработни (45 000 души, 70 % от общото NEET
население). Безработните студенти, студентите, които сами съобщават, че са неактивни,
полагащите грижи лица и хората, които са неактивни поради увреждане, са изключени от
целевата стойност. Последната група включва 18 900 лица (30 % от общото NEET население).

От лицата, които са неработещи, неучещи и необучаващи се, се изисква да бъдат
проактивни, за да участват
64. Друг подход, който ограничава обхвата на схемата „Гаранция за младежта“ в някои
държави, е изискването за „проактивност“ на съответните лица. В Испания, за да
участват в схемата „Гаранция за младежта“, NEET трябва да се регистрират по
собствена инициатива в Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Тази проактивност
се изисква и съгласно националния закон за заетостта № 18/2014. Вследствие на това
хората, които вече са регистрирани на друго място, например в ОСЗ, не са могли да
бъдат прехвърлени автоматично в схемата „Гаранция за младежта“, а са били
задължени да се регистрират отново.
65. Сметната палата отбелязва също, че Ирландия е следвала различен подход, който,
макар и скъп, се е оказал ефективен при идентифицирането на цялото NEET население
над 18-годишна възраст (вж. каре 3).
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Каре 3 – Субсидия за подпомагане на доходите в Ирландия
Ирландия осигурява за всички безработни лица на възраст 18 или повече години подпомагане
на доходите от минимум 100 евро седмично на човек без деца. Поради това органите считат,
че всички, с изключение на незначителен брой NEET лица на възраст 18 или повече години, са
регистрирани в Министерството на социалната защита.

66. Сметната палата установи, че стратегиите на държавите членки не са достатъчно
целенасочени, не съдържат количествено измерими цели и не определят ясен срок за
обхващане на цялото NEET население. Въпреки това Сметната палата отбелязва, че
няколко от посетените държави членки са разработили иновативни стратегии за
обхващане на вече идентифицирани лица, които са неработещи, неучещи
и необучаващи се, посредством кампании за повишаване на осведомеността чрез
традиционни и съвременни медийни канали (например социалните мрежи).
67. В своето Съобщение 18 Комисията заключава, че са необходими повече усилия за
подкрепа на младите хора, които са най-отдалечени от пазара на труда, т.е. никъде
неработещите, неучещи и необучаващи се лица, които обикновено са най-трудни за
достигане (дори и преди кризата) и досега са се възползвали в най-малка степен от
съществуващите подобрения. Това потвърждава констатациите на Сметната палата във
връзка с напредъка по идентифицирането и регистрирането на всички NEET лица.
Участието на съответните заинтересовани страни не е ясно определено
68. Седемте посетени държави членки посочват необходимостта от участие
и консултиране със съответните заинтересовани страни. Те обаче не уточняват по какъв
начин тези партньорства биха допринесли за постигането на общата цел за обхващане
на всички NEET лица. Единственото изключение е Португалия, но дори там остава
неясно по какъв начин партньорите ще допринесат за идентифицирането
и регистрирането на всички NEET лица (вж. каре 4).

18

COM(2016) 646 окончателен — „Гаранцията за младежта и инициативата за младежка
заетост – три години по-късно“, стр. 11.
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Каре 4 – ПИГМ на Португалия – определени цели за идентифициране/регистриране на NEET
лицата
ПИГМ на Португалия има за цел до 2019 г. да обхване цялото NEET население. Съответните
заинтересовани страни отговарят за обхващането на 47 % от NEET лицата, които не са
регистрирани в обществената служба по заетостта. В него обаче целите, които трябва да бъдат
постигнати от съответните заинтересовани страни, се определят най-общо, без да се посочват
подробно целите за отделните партньори. В плана също така не се посочва финансовият
принос, който трябва да бъде предоставен от съответните заинтересовани страни, нито как се
очаква те да постигнат тази цел без допълнителни ресурси.

69. Сметната палата също така установи, че след стартирането на схемата „Гаранция за
младежта“, във всички посетени държави членки са подписани специални
споразумения със съответните заинтересовани страни. Например испанската
обществена служба по заетостта е подписала споразумения с институции като Instituto
de la Juventud (INJUVE), Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Insercion
(FAEDEI) и Испанския червен кръст с цел да се обхванат най-уязвимите NEET лица. През
2015 г. Словакия е подписала три споразумения със социални партньори, подпомагани
от ЕСФ, с цел да се мотивират неактивните NEET лица да се регистрират в службите по
заетостта. Във всички случаи обаче точните цели, които трябва да бъдат постигнати от
партньорските организации остават неясни.
70. Това показва, че е налице засилено участие на съответните заинтересовани страни,
които работят в тясна връзка с неактивните NEET подгрупи. Въпреки това все още има
необходимост от по-ясно определяне на тяхното участие и на начина, по който могат да
допринесат за процеса най-ефективно и ефикасно.
Безработните NEET лица намаляват, докато неактивните остават стабилни
71. Общият брой на NEET лицата, обхванати от схемата „Гаранция за младежта“, е
намалял в седемте посетени държави членки от 4,7 млн. души на 4,3 млн. души между
първото тримесечие на 2013 г. и края на март 2016 г. (вж. фигура 12).
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Фигура 12 — Брой на безработните и неактивни NEET (в хил.) в седемте посетени
държави членки (първо тримесечие на 2013 г. – края на март 2016 г.)
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Източник: Данни на Евростат относно броя на безработните и неактивни NEET.

72. Това намаление се дължи на намаляване на дела на безработните от NEET лицата
(-387 000 души), докато данните за неактивните NEET лица на практика остават
непроменени (+13 000 души) 19. Това потвърждава факта, че са необходими
допълнителни усилия, за да се достигне до неактивните NEET лица 20.
Общите разходи за схемата „Гаранция за младежта“ и наличното финансиране не са
оценени от държавите членки
73. Преди въвеждането на схемата „Гаранция за младежта“ всички държави членки
вече са предоставяли помощ на регистрираните безработни младежи в контекста на
своите активни политики за пазара на труда и по-специално чрез своите ОСЗ (или
подобни органи). Въвеждането на схемата „Гаранция за младежта“ е изправило
държавите членки пред още две предизвикателства:
19

Сезонните увеличения, регистрирани през третото тримесечие, са свързани с края на
академичната година.

20

COM(2016) 646 окончателен, стp. 9.
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-

първо, предоставяната подкрепа трябва да бъде насочена към всички NEET лица,
а не само към тези, които са регистрирани като безработни в ОСЗ; и

-

второ, предоставената подкрепа на всички NEET лица трябва да доведе до
предложение в рамките на четири месеца, след като са напуснали системата на
формалното образование или са останали без работа.

74. Ето защо Сметната палата провери дали държавите членки са изчислили
допълнителните разходи за осигуряване на изискваното предложение на всички NEET
лица в рамките на четири месеца, както се изисква в препоръката на Съвета, и дали са
определили степента на наличното финансиране.
75. Сметната палата установи, че:
-

Нито една от седемте посетени държави членки не може да представи
приблизителна оценка на допълнителните очаквани разходи за конкретната
ситуация.

-

Като цяло в ПИГМ на всички посетени държави членки са представени серия от
мерки, които да бъдат предложени на NEET лицата въз основа на финансирането
от ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г., по-специално от Инициативата за
младежка заетост (ИМЗ) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

76. Последните проучвания на независими организации предоставят индикативни
данни за евентуалните разходи за обхващане на всички NEET лица в ЕС. По изчисления
на МОТ годишните разходи ще бъдат приблизително 45,4 млрд. евро 21, докато
прогнозата на Eurofound е, че разходите ще възлизат на 50,4 млрд. евро годишно 22.

21

МОТ, „The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges“
(„Програмата „Гаранция за младежта“ в Европа: характерни особености, изпълнение
и предизвикателства“), август 2015 г.

22

Eurofound, „Social Inclusion of Young People“ („Социално приобщаване на младите хора“),
септември 2015 г.
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77. За сравнение общият размер на отпуснатото финансиране от ЕСФ/ИМЗ на 28-те
държави – членки на ЕС, за периода 2014—2020 г. възлиза на 86,4 млрд. евро (т.е.
12,3 млрд. евро годишно). Освен това в хода на седемгодишната програма е планирано
12,5 млрд. евро от средствата по ЕСФ/ИМЗ (или 1,8 млрд. евро годишно) да бъдат
изразходвани за инвестиционен приоритет 8.ii на ЕСФ (устойчиво интегриране на
пазара на труда на младите хора), от които 6,4 млрд. евро са планирани в рамките на
инициативата ИМЗ, насочена пряко към NEET лицата.
78. Следователно не е възможно единствено с предоставените ресурси от бюджета на
ЕС да се обхванат всички NEET лица, каквото очакване се поражда от препоръката на
Съвета. В това отношение е необходимо държавите членки правилно да оценят
разходите на своите схеми „Гаранция за младежта“ и да дадат приоритет на
свързаните с тях мерки съгласно наличното финансиране.
Подходът на държавите членки оказва въздействие върху устойчивата интеграция на
NEET лицата
79. Крайната цел на схемата „Гаранция за младежта“ е да подобри
уменията/пригодността за заетост на NEET лицата и да допринесе за тяхното устойчиво
интегриране на пазара на труда. Съгласно препоръката на Съвета мерките, които се
прилагат в рамките на схема „Гаранция за младежта“, насочена към повишаване на
уменията и компетентността на отделните лица, следва да спомагат за преодоляване
на съществуващите несъответствия в търсенето и предлагането на умения, за да
отговарят по-добре на търсенето на работна сила. Освен това, колкото по-откъснати от
пазара на труда са съответните лица, толкова повече помощ изисква тяхното
интегриране. Предложенията следва да бъдат съобразени с профила и степента на
квалификация на отделните лица. Те следва също така да отговарят на минималните
изисквания за предложение с добро качество.
80. Ето защо Сметната палата провери дали посетените държави членки са:
-

разгледали по систематичен начин несъответствието в търсенето и предлагането
на умения в рамките на тяхната схема „Гаранция за младежта“;
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-

анализирали профилите на NEET лицата и са осигурили единен подход между
различните доставчици; и

-

използвали определение на понятието „предложение с добро качество“.

Несъответствието в търсенето и предлагането на умения не е установено и разгледано
в рамките на схемата „Гаранция за младежта“
81. Групата на NEET лицата е много разнородна 23. Въпреки това нито една от
посетените държави членки не е извършила подробен анализ на NEET лицата,
включително анализ на несъответствието в търсенето и предлагането на умения.
Например в Португалия и Испания ПИГМ се основава само на такива статистически
данни за NEET лицата, предоставени от националните статистически служби, като
възрастово разпределение, квалификации и пол.
82. Сред обхванатите държави членки единствено Ирландия е разработила
систематичен подход за преодоляване на несъответствията в търсенето и предлагането
на умения и адаптиране на портфолиото за обучение на NEET лицата, за да отговори на
нуждите на местния район. Тази процедура се извършва ежегодно за определена
целева област чрез комбинация от преброяване на населението и проучване на
работната сила съвместно с представители на местните работодатели и местните
доставчици на обучение. Тази система обаче вече е била въведена преди стартирането
на схемата „Гаранция за младежта“.
83. Всички останали посетени държави членки са разгледали несъответствието
в търсенето и предлагането на умения в специални проучвания и/или анализи,
извършени от различни институции. Тези проучвания обаче не са взети или са взети
само отчасти под внимание при разработването на видовете и броя на предложенията,
които да бъдат включени в ПИГМ.

23

Eurofound, „Exploring the diversity of NEETs“ („Проучване на многообразието сред
неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET)“), юли 2016 г.
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Системите за профилиране са променени в три от посетените държави членки заради
схемата „Гаранция за младежта“
84. Въвеждането на схемата „Гаранция за младежта“ е довело до изменение на
системата за профилиране на NEET лицата в Италия, Испания и Ирландия. Хърватия,
Словакия, Франция и Португалия обаче са запазили предишните си системи.
85. В Хърватия и Словакия (където има само един доставчик на схемата „Гаранция за
младежта“, ОСЗ) системата за профилиране се основава на качествена оценка от
служител, който проучва случая. Във Франция оценката също се извършва от служител
по случая, но съществуват множество доставчици на услуги, които оценяват NEET
лицата, и те не следват единен подход.
86. Португалия, Ирландия и Италия използват система, която се основава първо, на
автоматизирана система за оценяване и второ, на качествено профилиране чрез
оценка от служител по случая. В Ирландия и Португалия единственият доставчик на
схемата „Гаранция за младежта“, отговорен за оценяването на NEET лицата, е ОСЗ,
докато в Италия това се извършва от множество доставчици (вж. каре 5).
Каре 5 – Нова система за профилиране на NEET за схемата „Гаранция за младежта“
За схемата „Гаранция за младежта“ Италия е въвела стандартна процедура за профилиране на
NEET лицата за всички доставчици на ГМ. Тя включва изчисляване на коефициент за уязвимост
за всеки от съответните млади хора (нисък, среден, висок или много висок). Това изчисление се
основава на техните лични характеристики (например възраст, пол, образование,
професионален опит и т.н.), както и на тяхното място на пребиваване (профил на местната
производствена система, равнище на безработица в региона или провинцията и т.н.). Тази
оценка предоставя стандартизирана база, която да помогне на консултантите в бюрата по
труда да определят най-подходящата услуга/предложение за лицето. Консултантите в бюрата
по труда разполагат с голяма свобода на действие при определянето на пътя, който ще следва
едно NEET лице по схемата „Гаранция за младежта“. В момента се изготвят насоки, които да
подпомогнат работниците в бюрата по труда при извършване на качественото профилиране,
което впоследствие води до подписване на споразумение за персонализирани услуги.
Задължителното използване на тази система допринася за последователно третиране на
всички NEET лица.
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87. Испания преминава от нехармонизирана многорегионална оценка за
профилиране, изготвена от служител по случая, към обща рамка за оценяване
и профилиране на NEET лицата в цялата страна. Тя ще се основава на стандартизиран
въпросник за пригодност за заетост, който е изготвен от ОСЗ и автономните региони.
88. Автоматизираната система не е непременно по-добра от напълно
персонализираната или комбинираната. Въпреки това е важно да се подчертае, че повероятно е първата да осигури еднакво и последователно третиране на всички NEET
лица, докато втората зависи в по-голяма степен от способностите и опита на
служителите, занимаващи се с различните случаи.
Няколко държави членки са изготвили определение за „предложение с добро
качество“
89. Понятието „предложение с добро качество“ се различава между отделните
държави членки 24, но все пак съществуват някои общи критерии. В Ирландия, Франция
и Португалия определението за предложение с добро качество е посочено доста общо
в националните ПИГМ и е пряко свързано с устойчивата интеграция на пазара на труда.
От друга страна, в испанския ПИГМ се определят основните характеристики на доброто
качество за всеки вид предложение.
90. Освен това в две държави членки, обхванати от настоящия доклад (Италия
и Словакия), схемата „Гаранция за младежта“ е допринесла също така и за
разработването на пълно определение на понятието „предложение с добро качество“,
което в случая на Словакия е правно обвързващо (вж. каре 6). Хърватия все още не е
приела определение за „предложение с добро качество“, но в момента то се
преразглежда от новосформирания Съвет за изпълнение на плана за изпълнение на
схемата „Гаранция за младежта“.

24

Проектът за заключения на Съвета относно прилагането на схемата „Гаранция за
младежта“ и Инициативата за младежка заетост (15015/16, 1 декември 2016 г.) приканва
към обсъждане на стандартите за критериите за качество от рамката от показатели.
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Каре 6 – Определение на понятието „предложение с добро качество“ в Словакия
Определението за „предложение с добро качество“ е посочено в Закона за службите по
заетостта. Всяко предложение за работа, което е субсидирано от държавния бюджет или от
ИМЗ/ЕСФ, трябва да включва минимално работно време, продължителност на трудовия
договор/дейността на самостоятелно заетото лице и изисквания за устойчивостта на работното
място след прекратяване на подкрепата. Освен това то обхваща и месечния размер на
субсидията и нейната обща продължителност. Предложението трябва да отчита и здравния
статус на получателя, неговата квалификация, професионални умения и предишен опит. През
април 2015 г. Закон № 61/2015 Сб. за професионалното образование и обучение описва
подробно от какво се състои едно качествено предложение за професионална практика
в рамката на двойното образование.

91. Правното определение на предложението с добро качество само по себе си не
гарантира положителен изход от участието в схемата „Гаранция за младежта“.
Независимо от качеството на предложенията, устойчивата интеграция на NEET лицата
на пазара на труда изисква икономически растеж.
Незадоволителното качество на данните е затруднило оценката на резултатите от
схемата „Гаранция за младежта“
92. В препоръката на Съвета се подчертава необходимостта да се осъществява
мониторинг и оценка на всички мерки по схемите „Гаранция за младежта“.
Необходими са качествени данни за разработване на политики и мерки,
аргументирани въз основа на факти, в зависимост от това какви подходи постигат
резултат, къде и защо, като по този начин се гарантира ефективно използване на
ресурсите и положителна възвръщаемост на вложените средства.
93. Ето защо Сметната палата провери дали държавите членки са въвели системи,
които позволяват подходящ мониторинг и оценка на изпълнението на техните схеми
„Гаранция за младежта“.
94. Предварително условие за оценка на постигнатия благодарение на схемата
„Гаранция за младежта“ напредък е наличието на изходно положение преди нейното
прилагане (например броя на NEET лицата, които са получавали помощ от ОСЗ преди
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стартиране на схемата). В това отношение всички посетени държави членки разполагат
само с ограничена информация за вида помощ, получавана от NEET, броя на
осигурените предложения/услуги и свързаните с тях разходи.
95. Сметната палата също така отбеляза редица несъответствия и проблеми
с надеждността на данните, докладвани на EMCO от държавите членки.
Съпоставимостта е затруднена, тъй като те имат различни начини за докладване на
EMCO например относно целевата възрастова група, методологията за изчисляване на
броя на постъпилите при стартирането на схемата „Гаранция за младежта“,
информацията за излизанията и наличието на данни от контрола (вж. също
и приложението).
96. Бяха установени проблеми, включително с изчерпателността на данните,
в държавите членки, които имат множество доставчици по схемата „Гаранция за
младежта“, но не и единна хармонизирана система за докладване.
97. Такъв е случаят с Франция например, където националните органи не могат да
докладват за положението на NEET лицата, след като те напуснат схемата (вж.
точка 55). Освен това френската система за мониторинг не обхваща всички
потенциални доставчици по схемата „Гаранция за младежта“. Например не се
включват предложенията за отпадналите от училищната система, осигурени от
Министерството на образованието чрез Réseaux Formation Qualification Emploi.
Подобна ситуация се наблюдава в Португалия, където осигурените предложения за
NEET лицата от Министерството на образованието не са докладвани.
98. От друга страна, Италия е въвела цялостна система за електронен мониторинг на
схемата „Гаранция за младежта“ (вж. каре 7).
Каре 7 – Използване на интегрирана база данни за мониторинг на схемата „Гаранция за
младежта“ (Италия)
През 2014 г. Италия е създала електронна система за управление на схемата „Гаранция за
младежта“. Тя има за цел да регистрира и впоследствие да проверява NEET статуса на
участниците в програмата чрез единна база данни. Въведените данни в системата, която
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съдържа информация за трудовия статус на участниците, включват и информация,
предоставена от провинциалните служби и агенциите по заетостта. Тази система е свързана
и с базата данни на Министерството на образованието, което позволява да се извършва
проверка на състоянието на образованието на съответните лица. На специален уебсайт на
схемата „Гаранция за младежта“ в раздела за мониторинг се публикуват седмични доклади за
броя на регистрираните NEET лица и направените предложения.

Оценка на приноса на Инициативата за младежка заетост
99. Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) е въведена, за да подпомогне
изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“ и да засили и ускори изпълнението
на мерките, насочени към отделните NEET лица.
100. Тъй като финансирането по ИМЗ допълва наличното финансиране по ЕСФ
и съставлява значителен дял от финансовите ресурси, предоставени за изпълнението
на схемата „Гаранция за младежта“, Сметната палата провери по какъв начин тя
допринася за вече обхванатите аспекти в предходните раздели на настоящия доклад
във връзка с цялостното изпълнение на схемата „Гаранция за младежта“.
101. Поради това Сметната палата провери:
-

дали са извършени подходящи анализи и оценки на интервенциите по ИМЗ,
включени в ОП;

-

дали са разработени значими цели и механизми за мониторинг за оценка на
резултатите; и

-

какви резултати са постигнати до момента и дали те са в съответствие
с определените цели.

Недостатъчното оценяване на NEET лицата е повлияло върху концепцията на ОП за
ИМЗ
102. Предвид разнородния характер на NEET населението – факт, изтъкнат
в препоръката на Съвета – е била необходима подробна оценка, за да се определи
правилно целевата група на ИМЗ.
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103. Сметната палата установи, че извършените оценки от посетените държави членки
за определяне на целевата група на ИМЗ са повърхностни и общи. И петте държави
членки са разделили целевата група по ИМЗ на две подгрупи: неактивни NEET лица
и безработни NEET лица. Не е извършено специфично насочване за такива категории
като преждевременно напускащите училище, икономически и социално уязвимите
хора, дълготрайно безработните или хората, които са най-откъснати от пазара на труда.
104. Например в националната ОП по ИМЗ във Франция се посочва, че половината от
NEET лицата на възраст между 15 и 24 години са висококвалифицирани и отсъстват
временно от пазара на труда. В нея обаче не се уточнява дали средствата по ИМЗ ще
бъдат насочени към останалата част от населението, която е по-вероятно да се нуждае
от помощ.
105. Нито една от посетените държави членки не е извършила цялостна оценка на
характеристиките на NEET лицата, тъй като са използвали само статистически данни
като възраст, регионално разпределение и степен на образование, за да обосноват
вариантите, включени в ОП. Следователно националните органи не са извършили
подходяща оценка на пропуските.
106. Освен това не са извършени проучвания, които да установят местоположението на
NEET лицата или тяхното социално, семейно или икономическо положение. Няма
и проучвания, които да определят кои мерки биха могли да увеличат в максимална
степен интеграцията на пазара на труда на различните подгрупи NEET лица. Освен това
не са използвани оценки на пазара, за да се определи броят на хората, които да бъдат
включени в субсидирани от ИМЗ мерки като предложения за работа, обучение,
професионална практика или стажове. Не са извършени оценки на пропуските или на
несъответствията в търсенето и предлагането на умения, които да обосноват
приоритетните области за намеса.
107. За петте посетени държави членки общият брой NEET лица, възползващи се от
финансиране по ИМЗ, е определен въз основа на сумата, която трябва да бъде
отпусната за определен вид предложение и неговите единични разходи. Средствата,
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които ще бъдат отпуснати за всеки конкретен вид предложение, не се основават на
оценка.
108. Например Испания е одобрила набор от мерки, които да бъдат финансирани от
ИМЗ, но всеки регион е имал право да определи точните характеристики и разходите
на всяка мярка, която да бъде съфинансирана от ИМЗ.
109. Липсата на изчерпателни познания за NEET лицата е довела до доста неясна
концепция на оперативните програми, които не определят най-нуждаещите се целеви
групи и не обосновават защо предложените мерки са най-подходящи за преодоляване
на съществуващите несъответствия.
110. Сметната палата установи, че основният фактор за разпределение на средствата е
наличието на доставчици, които да могат да правят предложения на NEET лицата.
В хърватската ОП по ЕСФ изрично се посочва, че средствата по ИМЗ са насочени към
неактивни и безработни NEET лица, които могат бързо да се включат в мерките, като
финансирането на дълготрайно безработните NEET лица е оставено на ЕСФ от 2019 г.
нататък.
111. В процеса на изготвяне на оперативните програми са проведени консултации със
съответните заинтересовани страни, по-специално с младежките организации,
синдикалните организации и организациите на работодателите. Въпреки това, при
проведените събеседвания с тези организации, някои от тях се оплакаха от
прозрачността на процедурата и считаха, че липсват надлежни консултации. Например
в Португалия представителите на синдикалните и младежките организации твърдят, че
тяхното участие е било поискано едва на късен етап от изготвянето на ОП.
Съществува риск ИМЗ/ЕСФ да заместят националното финансиране
112. Средствата по ИМЗ се предоставят от бюджета на ЕС като допълнение на вече
отпуснатите средства от ЕСФ за ОП за периода 2014—2020 г., за да може да се осигури
допълнителна подкрепа за подпомагане на неработещите, неучещи и необучаващи се
лица, по-специално за най-нуждаещите се сред тях. Средствата на ЕС, използвани за
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ИМЗ/ЕСФ обаче не следва да заместват публичните или приравнените на тях разходи
на държавите членки 25.
113. Посетените държави членки не можаха да потвърдят дали средствата по ИМЗ/ЕСФ
ще доведат до нетно увеличение на публичните разходи, предназначени за NEET
лицата. Следователно съществува риск средствата по ИМЗ/ЕСФ да не доведат до нетно
увеличение на размера на наличното финансиране за NEET лицата и поне отчасти да
заместят разходите, които преди това са били финансирани от националните бюджети.
Този риск се е увеличил още повече предвид факта, че разходите са били допустими от
септември 2013 г., въпреки че Комисията е одобрила първите ОП/оси по ИМЗ/ЕСФ едва
през юни/юли 2014 г. (във Франция и Италия), а останалите четири разгледани ОП са
одобрени в края на 2014 г.
114. Освен това оценката на Сметната палата на ОП/осите по ИМЗ/ЕСФ показа също
така, че повечето мерки, които е трябвало да получат финансиране по ИМЗ, вече са
съществували преди въвеждането на схемата „Гаранция за младежта“. За Португалия
това важи за 81 % от средствата по ИМЗ. Въпреки че сам по себе си този факт не е
непременно негативен, той показва, че съществува риск подкрепата от ИМЗ/ЕСФ да
замести националното финансиране.
115. Също така не е ясно дали целевите стойности на показателите за изпълнение на
крайните продукти от ОП по ИМЗ/ЕСФ съответстват на нетното увеличение в броя на
NEET лицата, които получават помощ. Например оста на ИМЗ на испанската ОП по ЕСФ
има за цел да предостави подкрепа на 1 057 527 NEET. Националните органи обаче не
са потвърдили, че това число отговаря на нетното увеличение в броя на
предложенията, които ще им бъдат осигурени (в сравнение с периода преди влизането
в сила на ИМЗ).
116. Още по-трудно е да се оцени добавената стойност на средствата по ИМЗ при
предоставянето на помощ на NEET, когато ОП само отчасти обосновават

25

Член 95, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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разпределянето на наличните средства. Такъв е случаят в Хърватия, където само 69 %
от отпуснатите средства за оста на ИМЗ от ОП по ЕСФ са предназначени за конкретни
мерки, докато останалите 31 % не са свързани с никакви мерки.
Качеството на данните и насоките на Комисията относно събирането на данни се
отразяват върху измерването на резултатите от ИМЗ
117. С цел измерване на постиженията във връзка с използването на финансирането от
ИМЗ/ЕСФ в регламента се определят 12 задължителни показателя за резултатите 26. За
всички тези показатели следва да се определи базов сценарий и целеви стойности,
а данните за изпълнението впоследствие да се наблюдават и докладват.
118. Сметната палата оцени адекватността на базовия сценарий и целевите стойности
за резултатите, определени от посетените държави членки, както и начина, по който те
събират и докладват данните от мониторинга.
Качеството на данните затруднява оценката на базовия сценарий и целевите стойности
119. В процеса на договаряне на оперативните програми Комисията е задължена да
провери надеждността на базовите сценарии, за да гарантира надеждността на
целевите стойности. Това е част от проверката на предварителните условия и когато
базовата стойност не може да бъде подкрепена с доказателства или липсват данни за
минали периоди, съответната държава членка следва да изготви план за действие.
120. Комисията предоставя насоки на държавите членки относно начина за определяне
на базовите сценарии. Във всички разгледани държави членки обаче Сметната палата
установи, че базовата стойност на показателите за резултати обикновено се основава
на данни за минали периоди относно успеваемостта при завършването на подобни
мерки, на последващата интеграция на участниците на пазара на труда и на
статистическа информация, като например разпределението между неактивните
и безработните участници.

26

Регламент (ЕС) № 1304/2013 (приложение II).
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121. Сметната палата поиска от националните органи да предоставят доказателства
в подкрепа на базовите данни в това отношение. Всички държави членки предоставиха
общи разяснения относно процеса на събиране на данни, но нито една не можа да
представи изцяло изискваната информация.
122. Например в Италия и Испания събирането на данните е резултат от подход „отдолу
нагоре“. Наистина и двете държави членки предоставиха доказателства, че данните
във връзка с успеваемостта на NEET лицата при завършването на мерките
и последващото им интегриране на пазара на труда са събрани на регионално
равнище. Базовите данни, използвани от различните региони, за да получат базовата
стойност обаче не бяха предоставени за оценка на Сметната палата.
123. В Португалия бяха предоставени базови данни, но Сметната палата откри грешки
при изчисляването на показателите. Освен това използваните данни за изчисляване на
базовите показатели не са достатъчно изчерпателни (вж. каре 8).
Каре 8 – Установени слабости при определянето на базови стойности в Португалия
Грешка при изчисляването: При изчисляването на базовата стойност за показател ОР01
(„безработни участници, които завършват интервенция, финансирана от ИМЗ“) използваният
знаменател не съответства на данните, използвани за изчисляване на числителя, тъй като
в знаменателя са включени повече мерки от използваните за изчисляване на числителя. Ако
имаше съответствие между двете стойности, базовото съотношение щеше да се увеличи от
50,5 % на 79 %. Подобни проблеми са открити при показатели ОР04 и ОР07, които
представляват разновидност на ОР01, но се прилагат за дълготрайно безработни и неактивни
NEET.
Недостатъчна представителност: Постигнатите резултати от програма INSERJOVEM са
използвани като ориентир за изчисляване на показатели ОР02 („безработни участници, които
при напускане на операцията получават предложение за работа, продължаване на
образованието, чиракуване или стаж“) и ОР03 („безработни участници, които при напускане на
операцията са ангажирани с образование/обучение, или които получават квалификация или
имат работа, включително като самостоятелно заети лица“). Въпреки това INSERJOVEM не е
достатъчно широкообхватна, за да бъде представителна за мерките в областта на
образованието или предприемачеството. Подобни проблеми са открити при показатели ОР05,
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ОР06, ОР08 и ОР09, които представляват разновидност на ОР02 и ОР03, но се прилагат за
дълготрайно безработни и неактивни NEET лица.

124. Един важен елемент за определяне на базовите и целевите стойности на
показателите за изпълнението е определянето на очакваната успеваемост на
участниците. В Хърватия и Португалия са използвани различни нива на успеваемост
в зависимост от статуса на участниците при постъпване, като неактивните NEET имат пониска успеваемост. Не са предоставени обаче доказателства в подкрепа на
използваните различни нива на успеваемост. В Испания и Италия използваните
очаквани нива на успеваемост са едни и същи, независимо от това дали участниците са
неактивни или безработни, тъй като не съществува статистическа корелация между
техния статус при постъпване и нивото им на успеваемост.
125. Що се отнася до целевите стойности, които да бъдат постигнати през референтната
година, беше установено, че не всички държави членки очакват да постигнат напредък
в сравнение с първоначалната ситуация. Така например във френската национална ОП
по ИМЗ/ЕСФ, целите, които трябва да бъдат постигнати, са сходни с вече
наблюдаваните преди това. Когато се определят по-високи прогнозни нива на
успеваемост като целеви стойности, те не са обосновани или са обосновани много
общо.
126. Надеждността на базовите сценарии и целевите стойности, определени във всички
посетени държави членки, не можаха да бъдат оценени поради факта, че или не бяха
предоставени съответните базови данни, или когато бяха предоставени, те не бяха със
задоволително качество.
Проблеми с насоките на Комисията относно събирането на данни
127. С цел да подпомогне държавите членки и да осигури съгласуваност на
докладването на показателите за резултатите, Комисията издаде насоки, в които се
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определят минималните изисквания, които трябва да спазва всяка система за
мониторинг, за да може да изпълнява задачите, които се изискват от регламентите 27.
128. Съгласно насоките на Комисията показателите за резултатите по ИМЗ/ЕСФ следва
да отразяват дали участниците завършват интервенцията по ИМЗ, дали впоследствие
получават предложение или действително променят положението си независимо от
това дали са завършили интервенцията, както и дали полученото предложение е
свързано с тяхното участие в мярка, подпомагана от ИМЗ/ЕСФ. Следователно едно
лице, което не е завършило интервенция или операция, съфинансирана от ИМЗ/ЕСФ,
може да се счита за положителен резултат от гледна точка на получените и приетите
предложения, което предполага, че показателите за ИМЗ/ЕСФ вече не оценяват
добавената стойност на дадено действие по ИМЗ. Този подход води до риск от
завишаване на резултатите (вж. каре 9).
Каре 9 – Завишени резултати от ИМЗ
Да вземем за пример едно NEET лице, което е определено за участие в едногодишна програма
за обучение, целяща да осигури квалификация, която да му помогне да навлезе на пазара на
труда. Да предположим, че след шест месеца, без да е завършило обучението и да е получило
удостоверение, въпросното лице напусне мярката например за да приеме двумесечно
предложение за работа в напълно различна сфера. Според насоките на Комисията това лице
следва да се счита за незавършило интервенцията по ИМЗ, но получило предложение при
напускане на интервенцията и приело предложение в рамките на четири седмици след
завършването на мярката по ИМЗ. Следователно показателят приписва предложението за
работа на интервенцията по ИМЗ, въпреки че в действителност не е така.

129. Въз основа на това тълкуване е трудно да се прецени дали интервенциите по ИМЗ
са допринесли за устойчивата интеграция на неработещите, неучещи и необучаващи се
лица на пазара на труда.
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130. Освен това в насоките на Комисията изрично се посочва, че показателите за
резултатите следва да вземат под внимание всички предложения, независимо от
тяхното качество, за да се определи ясно положението на лицето четири седмици
и шест месеца след неговото участие в съфинансираната мярка. Това обаче не е много
прецизно по отношение на това кога едно предложение се причислява към
показателите за резултатите поради доста гъвкавото тълкуване на условието „при
напускане“. Получените предложения по време на подкрепата от ИМЗ се считат за
резултат, както и тези, които не са свързани със субсидираното от ИМЗ предложение
или се дължат на собствена инициатива на участника.
131. В насоките на Комисията се посочва също, че показателите за резултатите следва
да включват „лицата, които са придобили квалификация в резултат от
интервенцията“ 28. Например ако интервенцията от ИМЗ се състои в предоставяне на
сертифицирано обучение, което води до окончателна квалификация, се счита, че това
лице е завършило ползотворно мярката за квалификация. Това постижение обаче
отново автоматично се счита за резултат в докладваните показатели за ситуацията
четири седмици и шест месеца по-късно. Тази ситуация е констатирана по време на
посещението в Испания.
132. Друг проблем, който повдига въпроси в насоките на Комисията, е свързан
с участниците, които получават предложение от операция на ИМЗ, но не го приемат.
В насоките се посочва, че това предложение следва да се счита за положителен
резултат, въпреки че е отхвърлено и не е подходящо за профила на лицето.
133. Аналогичен е случаят, когато даден участник в ИМЗ получи друго предложение
(също субсидирано от ИМЗ) в същата или в различна сфера. Ако лицето приеме второто
предложение, се счита, че не е завършило предишното действие, като същевременно
се счита също, че е получило предложение благодарение на ИМЗ. На практика това
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лице се брои два пъти, а средствата от ИМЗ се „съревновават“ за едно и също лице по
неефективен начин.
134. Въз основа на горепосоченото Сметната палата заключава, че тълкуването на
Комисията в нейните насоки води до ситуации, в които използваните данни за
докладване на показателите за резултатите не отразяват точно въздействието на
съфинансираните от ИМЗ мерки, с тенденция към завишаване на резултатите.
Държавите членки само отчасти са използвали допълнителното предварително
финансиране за ОП по ИМЗ/ЕСФ
135. През май 2015 г. Комисията предложи първоначалният размер на
предварителното финансиране за специалния бюджет за ИМЗ/ЕСФ да се увеличи на
30 % (вместо обичайния 1 %) с цел да се осигури бърза реакция в борбата срещу
младежката безработица 29. В същия регламент се изисква 50 % от размера на
допълнителното предварително финансиране или 14,5 % от общия размер на
средствата от ИМЗ, предоставени на държавите членки, да бъдат обосновани чрез
представяне на заявления за междинни плащания до 23 май 2016 г. Държавите членки,
които не изпълнят това условие, са задължени да възстановят общата сума на
първоначалното допълнително предварително финансиране.
136. С изключение на Португалия, която е успяла да обоснове общото допълнително
предварително финансиране, получено до 23 май 2016 г., останалите посетени
държави членки са успели да представят заявления за плащане, които съответстват
само на част от полученото допълнително предварително финансиране, вариращо от
58 %, обосновани от Франция, до 32 % в случая на Испания (вж. фигура 13).

29

Регламент (ЕС) 2015/779 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за
изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013, по отношение на първоначалната сума за
допълнително предварително финансиране, изплащана за оперативни програми,
подпомагани по линия на Инициативата за младежка заетост (OB L 126, 21.5.2015 г.,
стр. 1).
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137. През 2016 г., тъй като обоснованите средства са били по-малко от 50 %, Комисията
е поискала от Испания да възстанови 273,6 млн. евро. Това обаче не е довело до загуба
на финансиране от ЕС за държавата членка, тъй като общият размер на отпуснатия
принос на ЕС е останал непроменен.
Фигура 13 — Процент обосновано допълнително предварително финансиране за
ИМЗ до 23 май 2016 г.
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Източник: SFC2014.

138. Фактът, че държавите членки са успели да използват само отчасти увеличения
размер на предварително финансиране показва, че когато е предложила да се увеличи
размерът на допълнителното предварително финансиране, Комисията е подценила
необходимото време за създаване на подходящи структури за изразходване
и заявяване на разходите.
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Докладваните резултати не оправдават очакванията относно мерките, подпомагани
от ИМЗ/ЕСФ
139. Резултатите от ИМЗ трябва да бъдат ясно показани и съобщени и предвиждат
специални механизми за мониторинг и оценка 30 в допълнение към стандартния
годишен доклад за изпълнението, който трябва да бъде представен на Комисията за
всяка ОП по ЕСФ 31.
140. За петте посетени държави членки Сметната палата провери годишните доклади за
изпълнението, за да оцени постигнатия напредък от 2013 г. Анализът на Сметната
палата не включва Хърватия, тъй като споразумението за отпускане на безвъзмездни
средства от ИМЗ е подписано едва през ноември 2015 г., а изпълнението е започнало
през втората половина на 2015 г. Освен това в годишния доклад за изпълнението на
Испания за 2015 г. не са предоставени актуални данни и отново са докладвани данните
за 2014 г.32
141. До края на 2015 г. степента, в която държавите членки са постигнали целевите
стойности за крайните продукти по ИМЗ, е различна: във Франция (Nord-Pas-de-Calais)
първоначалните целеви стойности за крайните продукти, т.е. броят на участниците,
вече са надвишени (111 %), докато в Италия е постигната само около 23 % от
първоначалната целева стойност (вж. фигура 14.1).

30

Член 19 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

31

Член 50, параграф 1 и член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

32

Годишния доклад за изпълнението за 2015 г. за Испания не е представил актуални данни,
различни от вече представените като част от първия годишен доклад за изпълнението,
които са били само прогнозни стойности. Това се дължи на решението на националните
органи да не докладват стойности относно операции, които все още не са официално
избрани или са изпълнени частично.
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Фигура 14 – Постигнати резултати със средства от ИМЗ/ЕСФ до края на 2015 г.1
14.1 – % постигната обща целева стойност за крайните
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Източник: Годишен доклад за изпълнението за 2015 г.

142. Освен това делът на участниците, завършили финансирана от ИМЗ/ЕСФ схема
„Гаранция за младежта“, варира между отделните държави членки: Сметната палата
отбелязва по-специално, че в случая на френската ОП по ИМЗ/ЕСФ и оста на ИМЗ/ЕСФ
от португалската ОП по ЕСФ интервенцията са завършили по-малко от една трета от
участниците. Това поражда опасения относно ефективността на мерките по схемата
„Гаранция за младежта“, финансирани от ИМЗ/ЕСФ (вж. фигура 14.2).
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143. Докладваната информация от държавите членки показва също, че групата на
неактивните NEET лица се е възползвала в най-малка степен. Например в Португалия
нито един от участниците не е бил от групата на неактивните. Освен това само 1 % от
участниците в петте посетени държави членки имат увреждане, 8 % са имигранти (95 %
от които са във Франция) и 22 % са от домакинство на безработни (на Португалия се
падат 50 % от тях).
Ограничено използване на финансирането от ИМЗ/ЕСФ до края на 2015 г.
144. Докладваното равнище на разходите в годишните доклади за изпълнението за
2015 г. показва, че само Португалия е представила заявление за плащане, равняващо
се на 47 % от общия бюджет на ИМЗ/ЕСФ през годината. С изключение на Испания,
която не е декларирала никаква сума за поети разходи, останалите държави членки са
поели задължения за разходи в размер от 24 % (Италия) до 85 % (Франция – Nord-Pasde-Calais) от общия бюджет (вж. фигура 15).
Фигура 15 – Процент поети разходни задължения в края на 2015 г.
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145. Това показва, че допълнителното финансиране от ЕС, предоставено чрез ЕМЗ/ЕСФ,
не е използвано изцяло от държавите членки, за да осигурят допълнителни мерки за
подпомагане на NEET с риск да се наложи да възстановят на Комисията
допълнителното предварително финансиране (вж. точки 135—138). С оглед на това
много държави членки посочват, че все още не са създали съответните
административни механизми, за да удостоверят направените разходи (т.е. все още не
са определили управляващите и сертифициращите органи). Често срещан проблем
в това отношение е създаването на ИТ система, способна да осигури проследяването на
разходите.
Забавянията в изпълнението са ограничили ползата от първите оценки на мерките за
подпомагане по ИМЗ/ЕСФ
146. Държавите членки следва да извършват оценка, за да анализират ефективността,
ефикасността и въздействието на подкрепата от ИМЗ/ЕСФ най-малко два пъти през
програмния период. Първата оценка трябваше да се извърши до 31 декември 2015 г.33,
а втората оценка – до 31 декември 2018 г.
147. Анализът на Сметната палата показа, че тъй като програмите все още са били
в ранен етап, в нито един от представените доклади за оценка от държавите членки не
се оценява ефективността и ефикасността на финансираните от ИМЗ мерки, тяхната
икономическа ефективност или въздействие. Ограниченията в системите за
мониторинг и липсата на надеждни данни също са се отразили на качеството на тези
оценки. По-специално Испания, Хърватия и Португалия докладват, че са срещнали
затруднения при внедряването на ИТ системата, използвана за управление на
информационната база данни.
148. Въз основа на горепосоченото Сметната палата счита, че въпреки че в регламента
се предвижда първите оценки да се извършат до 31 декември 2015 г., забавянията
в изпълнението са ограничили тяхната полза.

33

Член 19, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.
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Трудностите при изпълнението се потвърждават от пряко избраните в одитната
извадка индивидуални случаи
149. Сметната палата разгледа също и индивидуални случаи в извадка от 175 участници
в мерки по схемата „Гаранция за младежта“, финансирани от ИМЗ/ЕСФ. Във всяка
държава членка на случаен принцип бяха избрани 35 души, с изключение на Франция,
където 20 участници са избрани от националната ОП и още 15 от ОП Nord-Pas-de-Calais.
150. При постъпване в схемата „Гаранция за младежта“ 78 % от всички избрани
участници са били безработни, 14 % са били неактивни, а 8 % не са отговаряли на
критериите за NEET (вж. фигура 16.1). Освен това 11 % от участниците са започнали
мярката преди стартирането на схемата „Гаранция за младежта“ или са били извън
възрастовата група, определена в ОП34, което ги е направило недопустими за
съфинансиране.

34

Правилата за допустимост в Испания изискват предварителна регистрация в базата данни
на ГМ – Sistema nacional de Garantía Juvenil. Освен това, въпреки че на 3.12.2015 г. Испания
е отправила запитване до Комисията дали може да увеличи възрастта на бенефициентите
на ОП по ИМЗ, беше установено, че някои участници са били над 25-годишна възраст
преди тази дата.
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Фигура 16 – Характеристики на участниците в извадката за ИМЗ
16.1 – Статус при постъпване
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16.2 – Възрастово разпределение при регистрация за ГМ
7
5

22—25 години
54%

4
6
10
21
20

36
18
9
14
11
10
3
1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

16.3 – Степен на образование при постъпване
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Източник: ЕСП, въз основа на предоставената информация за отделните лица от държавите
членки.

151. 54 % от участниците са концентрирани във възрастовата група от 22 до 25 години
(вж. фигура 16.2). Освен това 80 % имат средно образование или по-висока
образователна степен, а над 30 % имат висше образование (вж. фигура 16.3). Тези
данни потвърждават, че хората, които се възползват в най-голяма степен от ИМЗ, са
най-квалифицираните и по-добре образованите.
152. 25 от 175-те души, обхванати от настоящия преглед, са напуснали схемата
„Гаранция за младежта“ без да получат предложение за работа, стаж, образование или
професионална практика. Останалите 150 души са получили предложение, като само
стажовете съставляват 45 % от предложенията (вж. фигура 17). В 25-те случая, в които
не е получено предложение, причината е, че бенефициентите са напуснали или
съпътстващата мярка е изтекла без да доведе до предложение. Такъв е случаят във
Франция, където някои доставчици по схемата „Гаранция за младежта“ са спрели да
предоставят подкрепа на NEET лицата след четири месеца поради неправилно
тълкуване на начина, по който следва да се прилага правилото за четирите месеца.
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Фигура 17 – Видове предложения
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Източник: ЕСП, въз основа на предоставената информация за отделните лица от държавите
членки.

153. В Италия следва да се отбележи, че във всички случаи от извадката с лица, приели
предложение за стаж (девет души) са налице съществени забавяния на плащанията
(най-малко два месеца). Италия признава, че забавянето на плащането е често срещан
проблем за стажовете като цяло, а не само за извадката. Действително, средното
закъснение за получаване на плащанията е 64 дни.
154. Средният период между регистрацията за схемата „Гаранция за младежта“
и приемането на предложението е 112 дни (т.е. по-малко от четири месеца). В 27 % от
случаите обаче периодът между регистрацията и приемането на предложение
надвишава четири месеца, а в 7 % от случаите – една година.
155. Въз основа на критериите на държавите членки за понятието „предложение
с добро качество“, в 91 % от случаите се счита, че осигурените предложения за
участниците са с добро качество. Въпреки това са установени несъответствия между
профилите на участниците и предложенията (вж. каре 10).
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Каре 10 – Примери за несъответствие между индивидуалните профили и предложенията
Лице с университетска диплома по гражданско строителство и тригодишен професионален
опит като учител по математика е получило предложение за едногодишен стаж в езиково
училище, където целта на обучението е била да развие уменията си на преподавател и да се
научи как да се държи в класната стая. След девет месеца участникът е напуснал стажа
и предпочел да бъде безработен.
Лице с университетска диплома в областта на трудовите правоотношения е получило
двуседмично предложение за работа като строителен работник, въпреки че досието му не
съдържа информация за минал опит в тази област или някакъв специален интерес за работа
в тази област.
Лице с магистърска степен по правна и съдебна психология е получило предложение за
обучение по маркетинг и мениджмънт, без да е проявило специален интерес към тази област.

156. Към момента на проверката 62 % от участниците са завършили мярката, 23 % все
още участват в нея, а 15 % са отказали полученото предложение (около две трети от тях
в Хърватия) (вж. фигура 18.1).
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Фигура 18 – Процент на изпълнение на мерките и настоящ статус на участниците
18.1 — Процент на изпълнение на мерките
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18.3 — Статус на участниците по вид предложение, получено по време на одитното посещение
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Източник: ЕСП, въз основа на предоставената информация за отделните лица от държавите
членки.

157. Устойчивостта на интеграцията на участниците на пазара на труда все още е
предизвикателство. 38 % от участниците работят или посещават образователни мерки,
но 19 % от тях са се върнали към статус на NEET. Освен това положението на 27 % от
участниците (предимно в Испания, Франция и Италия) е неизвестно (вж. фигура 18.2).
158. При предложенията за работа и стаж се наблюдават по-добри равнища на
интеграция на участниците на пазара на труда (вж. фигура 18.3). Това може отчасти да
се обясни с факта, че участниците в тези мерки не са били толкова откъснати от пазара
на труда, притежавали са най-висока образователна степен и са имали повече години
професионален опит. Професионалните практики показват най-добри резултати по
отношение на това да не позволят хората да се върнат към NEET статус. Това е свързано
с продължителността на професионалните практики, която е от една до три години.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
159. Сметната палата заключава, че седемте държави членки са постигнали напредък
в изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“ и са реализирали някои резултати.
Въпреки това обаче, повече от три години след приемането на препоръката на Съвета,
настоящата ситуация не оправдава първоначалните очаквания, породени при
стартирането на гаранцията за младежта, която има за цел да осигури качествено
предложение за всички неработещи, неучещи и необучаващи се лица (NEET) в рамките
на четири месеца. Освен това приносът на Инициативата за младежка заетост за
постигането на целите на схемата „Гаранция за младежта“ в петте посетени държави
членки към момента на одита беше много ограничен.
Оценка на напредъка в изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“
160. Отчитайки създадените очаквания, произтичащи от изискванията на Препоръката
на Съвета, в която се предлага създаване на схемата „Гаранция за младежта“, Сметната
палата счита, че нито една от държавите членки 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, което би им помогнало да се
интегрират на пазара на труда по устойчив начин. Тъй като „Гаранция за младежта“ се
основава на Препоръка на Съвета, т.е. на акт с незадължителен характер, нейното
изпълнение зависи от добрата воля на държавите членки.
161. По отношение на постигнатия напредък при идентифицирането и регистрирането
на неработещите, неучещите и необучаващите се лица (NEET), Сметната палата
установи, че делът на регистрираните NEET до края на 2015 г. не е показал значително
увеличаване и освен това е трудно да се оцени приносът на „Гаранцията за младежта“
(вж. точки 36—42).
162. За същия период равнището на положителните излизания от схемата „Гаранция за
младежта“ варира между отделните посетени държави членки, като най-често
срещаният вид излизане е намирането на заетост. За 2014 г. броят на положителните
излизания обхваща едва около половината от общия брой регистрации, които са се
увеличили до 62 % през 2015 г. (вж. точки 43—50).
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163. Освен това през 2014 г. четиримесечният срок е спазен при 70 % от положителните
излизания. През 2015 г. обаче положението се е влошило за четири от посетените
държави членки и общият среден брой е намалял до 59 % (вж. точки 51—52).
164. Що се отнася до устойчивостта на положителните излизания, Сметната палата
анализира наличната информация за участниците 6, 12 и 18 месеца след тяхното
напускане на схемата „Гаранция за младежта“. Беше установено, че равнището на
устойчивост постепенно се е влошавало след 6, след 12 и след 18 месеца (вж.
точки 53—59).
Препоръка 1
За бъдещите инициативи в областта на заетостта 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.
Краен срок за изпълнение — когато се предлага нова инициатива.
Анализ на факторите, които оказват въздействие върху резултатите от
схемата „Гаранция за младежта“
Недостатъчни стратегии за обхващане на всички неработещи, неучещи
и необучаващи се лица
165. Държавите членки не са създали достатъчно стратегии с ясни междинни и крайни
цели за обхващане на всички неработещи, неучещи и необучаващи се лица (NEET).
В действителност някои държави членки не са се насочили към всички млади хора,
както се изисква в препоръката на Съвета, а само към определена субпопулация. Освен
това в някои случаи на NEET лицата е възложена отговорността да бъдат проактивни
при участието си в схемата. Ето защо са необходими повече усилия за подпомагане на
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младите хора, които са най-откъснати от пазара на труда – заключение, което
и Комисията споделя в своето Съобщение 35 (вж. точки 61—67).
166. Съответните заинтересовани страни могат да бъдат основни участници в процеса
на достигане до най-отдалечените от пазара на труда. Въпреки че в някаква степен те
са ангажирани във всички посетени държави членки, необходимо е ясно да се
определи как те следва да участват и как могат да допринесат за процеса по найефективен и ефикасен начин (вж. точки 68—70).
167. Броят на неактивните NEET лица (които са най-откъснати от пазара на труда) остава
стабилен в посетените държави членки на равнище около 2 млн. души от 2013 г. до
края на март 2016 г., докато безработните NEET лица са намалели от 2,7 млн. души на
2,3 млн. души (вж. точки 71—72).
Препоръка 2
Държавите членки следва да създадат подходящи информационни стратегии, за да
идентифицират цялото си NEET население с цел да го регистрират. В тези стратегии
следва да се определят конкретни и измерими годишни цели и да се набележат
основните предизвикателства и подходящи планове за действие за тяхното
преодоляване. Комисията следва да подпомогне държавите членки в това отношение.
Краен срок за изпълнение — средата на 2018 г.
Липсва оценка на разходите и наличното финансиране от държавите членки
168. Въпреки че политиката по заетостта е предимно от компетентността на държавите
членки, нито една от седемте посетени държави членки не можа да представи разчет
на очакваните допълнителни разходи за предоставяне на предложение на всички NEET
лица в рамките на четири месеца. Освен това в техните ПИГМ са представени серия от

35

COM(2016) 646 окончателен.
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мерки, които да бъдат предложени на NEET въз основа на финансирането от ЕСИ
фондовете за периода 2014—2020 г., по-конкретно от ИМЗ и ЕСФ (вж. точки 73—75).
169. В сравнение с разчетите за разходи за изпълнението на схемата „Гаранция за
младежта“ на равнището на ЕС, съгласно неотдавнашно проучване на МОТ и Eurofound
размерът на предоставеното финансиране от ИМЗ/ЕСФ за периода 2014—2020 г. ще
покрие само малка част от необходимите средства. Следователно не е възможно
единствено с предоставените средства от бюджета на ЕС да се обхванат всички млади
хора, които остават без работа или прекъсват образованието си, каквото очакване се
поражда от Препоръката на Съвета (вж. точки 76—78).
Препоръка 3
Държавите членки следва да изготвят изчерпателен преглед на разходите за
изпълнение на схемата „Гаранция за младежта“ за цялото NEET население. Въз основа
на този разчет те следва да приоритизират мерките, които да бъдат изпълнени,
съгласно наличното финансиране.
Когато държавите членки отправят искане за това, Комисията следва да ги подпомага
в този процес.
Краен срок за изпълнение — средата на 2018 г.
Трудности по отношение на устойчивата интеграция на неработещите, неучещи
и необучаващи се лица
170. Съгласно оценката на Сметната палата не е извършен обстоен анализ на NEET
населението. Все пак всички посетени държави членки са разгледали в различни
проучвания несъответствията в търсенето и предлагането на умения, но заключенията
от тях не са взети предвид в достатъчна степен при разработването на видовете и броя
на предложенията, които да бъдат включени в ПИГМ (вж. точки 81—83).
171. Всички държави членки са възприели дефиниция за „предложение с добро
качество“ и въпреки разликите съществуват някои общи критерии. В три държави
членки дефиницията е заложена в техните ПИГМ с доста обща формулировка и е пряко
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свързано с устойчивата интеграция на пазара на труда. Въпреки че това е благоприятно
развитие, само по себе си то не гарантира положителен изход от участието в схемата
„Гаранция за младежта“, тъй като достатъчният икономически растеж е предварително
условие за устойчивата интеграция на NEET на пазара на труда (вж. точки 89—91).
172. Сметната палата отбеляза този проблем в раздела относно резултатите по-горе,
където показваме, че делът на положителните излизания от схемата е намалявал
с течение на времето след напускане на схемата от участниците (съответно след 6, 12
и 18 месеца). Адекватната оценка на уменията и правилното профилиране с оглед на
търсенето на пазара на труда са от решаващо значение за по-добрата устойчивост (вж.
точки 84—88).
Препоръка 4
Комисията следва да разработи и предложи, заедно с Комитета по заетостта (EMCO),
стандарти за критерии за качество за предложенията, които следва да се правят
в рамките на схемата „Гаранция за младежта“.
Държавите членки следва да следят за това предложенията да се считат за качествени,
само ако съответстват на профила на участника и на търсенето на пазара на труда и ако
водят до устойчиво интегриране на пазара на труда.
Краен срок за изпълнение — средата на 2018 г.
Незадоволително качество на данните
173. Всички посетени държави членки разполагат само с ограничена информация за
вида помощ, получавана от NEET лицата преди стартирането на схемата „Гаранция за
младежта“, за броя осигурени предложения/услуги и за свързаните с тях разходи.
Сметната палата констатира също така редица несъответствия и проблеми
с надеждността на данните, докладвани на EMCO от държавите членки. Това се е
отразило върху съпоставимостта. Бяха установени проблеми, включително
с изчерпателността на данните, в държавите членки, които имат множество доставчици
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по схемата „Гаранция за младежта“, но не и единна хармонизирана система за
докладване (вж. точки 92—98).
Препоръка 5
Комисията следва да идентифицира и разпространи добри практики при мониторинга
и докладването въз основа на своя преглед на съществуващите системи в държавите
членки.
Държавите членки следва да подобрят своите системи за мониторинг и докладване, за
да могат редовно да предоставят качествени данни, които да улесняват
разработването на повече политики за младежта, аргументирани въз основа на
обективни факти. По-специално те следва да подобрят капацитета за проследяване на
участниците, които излизат от схемата „Гаранция за младежта“, за да намалят във
възможно най-голяма степен броя на неизвестните излизания.
Краен срок за изпълнение — средата на 2018 г.
Оценка на приноса на Инициативата за младежка заетост
174. Тъй като финансирането по ИМЗ допълва предоставеното финансиране по ЕСФ
и съставлява значителен дял от финансовите ресурси, предоставени за изпълнението
на схемата „Гаранция за младежта“, Сметната палата провери по какъв начин тя
допринася за цялостното изпълнение на схемата „Гаранция за младежта“. Сметната
палата заключава, че до момента приносът на ИМЗ в петте посетени държави членки е
много ограничен поради пропуски в концепцията на оперативните програми от гледна
точка на ИМЗ, проблеми с измерването на резултатите от ИМЗ и факта, че
предоставеното допълнително предварително финансиране е използвано само
отчасти.
Пропуски в концепцията на оперативните програми от гледна точка на ИМЗ
175. Нито една от петте посетени държави членки не е извършила цялостна оценка на
характеристиките на неработещите, неучещи и необучаващи се лица (NEET),
а националните органи не са извършили подходяща оценка на пропуските. Общият
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брой NEET лица, възползващи се от финансиране по ИМЗ, е определен въз основа на
сумата, която трябва да бъде отпусната, без оценка на вида предложение и неговите
единични разходи. Въпреки проведените с тях консултации, някои заинтересовани
страни се оплакаха от прозрачността на процедурата и считат, че липсват надлежни
консултации (вж. точки 102—111).
Препоръка 6
В рамките на своята процедура на одобрение на измененията на оперативните
програми и по-специално с оглед на очакваното съществено увеличение на
финансирането по ИМЗ, Комисията трябва да следи за това държавите членки да
извършват цялостна оценка на характеристиките на NEET лицата с цел да гарантират, че
включените в ОП мерки по ИМЗ ще отговорят по подходящ начин на нуждите на
младите хора.
Дата на изпълнение – при изменение на оперативните програми след увеличение на
бюджетните средства за ИМЗ.
Съществува риск ИМЗ/ЕСФ да заместят националното финансиране
176. Посетените държави членки не можаха да потвърдят дали средствата по ИМЗ/ЕСФ
ще доведат до нетно увеличение на публичните разходи, предназначени за NEET
лицата. Следователно съществува риск средствата по ИМЗ/ЕСФ да не доведат до нетно
увеличение на наличното финансиране за NEET лицата и поне отчасти да заместят
разходите, които преди това са били финансирани от националните бюджети.
Оценката на Сметната палата на ОП/осите по ИМЗ/ЕСФ показа, че повечето мерки,
които е трябвало да получат финансиране по ИМЗ, вече са съществували преди това,
което увеличава този риск (вж. точки 112—116).
Качеството на данните и насоките на Комисията относно събирането на данни се
отразяват върху измерването на резултатите от ИМЗ
177. Сметната палата заключава, че надеждността на базовите сценарии и целевите
стойности, определени за показателите за резултати по ИМЗ, не можаха да бъдат
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оценени във всички посетени държави членки поради факта, че или не бяха
предоставени съответните базови данни, или когато бяха предоставени, те не бяха със
задоволително качество (вж. точки 119—126).
178. Освен това тълкуването на Комисията в нейните насоки относно събирането на
данни води до ситуации, в които използваните данни за докладване на показателите за
резултати не отразяват точно въздействието на съфинансираните от ИМЗ мерки,
с тенденция към завишаване на резултатите (вж. точки 127—134).
Препоръка 7
Комисията следва да преразгледа насоките си относно събирането на данни, за да
сведе до минимум риска от завишаване на резултатите. По-специално:
-

Показателите за резултати на ИМЗ следва да отчитат само ситуацията на
участниците в ИМЗ, които са изпълнили мярката, като правят оценка на състоянието
след четири седмици и след шест месеца от приключването на мярката.

-

При мерките за обучение, насочени към сертифициране, изпълнението им не
трябва да се брои повторно като постижение след четири седмици и след шест
месеца от приключването на мярката.

Държавите членки следва да направят съответните изменения в своите базови
и целеви стойности.
Краен срок за изпълнение – септември 2017 г., за да имат време държавите членки да я
отразят в годишните си доклади за изпълнението през 2017 г.
Предварителното финансиране за оперативните програми по ИМЗ/ЕСФ не е
използвано изцяло
179. Комисията и държавите членки са подценили времето, от което се нуждаят, за да
създадат на място необходимите административни механизми и да започнат да
изразходват и заявяват възстановяване на средства от ИМЗ, в резултат на което
държавите членки са използвали само отчасти допълнителното предварително
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финансиране. В края на 2015 г. само Португалия е подала до Комисията заявление за
плащане. От Испания е поискано да възстанови 273,6 млн. евро (вж. точки 135—138).
Докладваните резултати не оправдават очакванията към мерките, подпомагани от
ИМЗ/ЕСФ
180. Въз основа на преглед на докладваните резултати в ГДИ на посетените държави
членки Сметната палата отбеляза различна степен на постигане на целевите стойности
за крайните продукти по ИМЗ и в процента участници, завършили интервенцията. Беше
отбелязано също така, че групата на неактивните NEET лица се е възползвала в наймалка степен от предоставената подкрепа и че до края на 2015 г. е налице ограничено
използване на финансирането от ИМЗ/ЕСФ (вж. точки 138—142).
181. Въпреки че в регламента първите оценки на ИМЗ се предвиждат до 31 декември
2015 г., забавянията в изпълнението са ограничили тяхната полза (вж. точки 144—148).
Трудностите при изпълнението се потвърждават от пряко избраните в одитната
извадка индивидуални случаи
182. Резултатите от извадката показват, че хората, които са се възползвали в най-голяма
степен от съфинансираните от ИМЗ мерки са тези, до които се достига най-лесно,
а групите в най-неравностойно положение са недостатъчно представени. Бяха
установени проблеми с допустимостта на участниците, а устойчивостта на тяхната
интеграция на пазара на труда е трудно постижима. Налице са и недостатъци при
профилирането на отделните участници и намирането на съответствие на получените
предложения (вж. точки 149—158).
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Настоящият доклад беше приет от Одитен състав II с ръководител Илиана ИВАНОВА —
член на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 8 март 2017 г.
За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Мониторинг на схемата „Гаранция за младежта“: разлики между държавите членки в
предоставените данни
IE

ES

FR

HR

IT

PT

SK

Възрастова група

18—24 г.

15—29 г.

16—25 г.

15—29 г.

15—29 г.

15—29 г.

15—29 г.

Начален момент

януари
2014 г.

юли
2014 г.

януари
2014 г.

януари
2014 г.

май
2014 г.

март
2013 г.

януари
2014 г.

IE

ES

FR

HR

IT

PT

SK

X

X

X

X

PT

SK

X

X

PT

SK

X

X

PT

SK

X

X

IT

PT

SK

X

X

Участници
Само новозапочнали: новозапочнали през годината
(включително повторно постъпили)
Новозапочнали плюс начална група: новозапочнали
през годината (включително повторно постъпили)
плюс групата хора, вече регистрирани към датата на
стартиране на ГМ
Непрекъснато докладване: новозапочнали през
годината (включително повторно постъпили)
Характеристики на участниците
Постъпването в ГМ съвпада с регистрацията като
безработен (или с началото на искане за пълни
обезщетения за безработица)
Индивидуално заявление за услуга по ИМЗ,
последвано от потвърждаване на NEET статуса (не е
ясно дали хората непременно трябва да бъдат
регистрирани като безработни)
Индивидуално заявление за участие в ГМ,последвано
от оценка на статуса

X
X
IE

ES

Всички хора, регистрирани понастоящем в ГМ (които
не са приели предложение).
По дефиниция ще включва само хората, включили се след
датата на стартиране на ГМ (през 2014 г.)
Всички хора, регистрирани понастоящем в ГМ (които не са
приели предложение), независимо от датата на
регистрация
Всички хора, регистрирани понастоящем (които не са
приели предложение), независимо от датата на
регистрация

HR

X
X
X
IE

ES

X

X

FR

HR

IT
X

X
X
IE

ES

Всички излизания през годината. По дефиниция това
означава и хората, които са се присъединили през
2014 г.

X

X

Всички излизания през годината

FR

HR

IT
X

X
X
IE

ДА

ES

FR

HR

X

Частично

X

Пълнота на данните за излизанията по крайна цел
(отрицателно)

IE

ДА

X

ES

X

X

FR

HR

X
IT

X

Частично

PT

SK

X

X

X

НЕ

X

X
FR

Пълнота на различните ситуации в данните от контрола

IE

ES

ДА

X

X

НЕ

IT

X

Излизания

Всички излизания през годината, включително тези,
които са част от началната група и които
първоначално са регистрирани преди датата на
стартиране на ГМ
Пълнота на данните за излизанията по крайна цел
(положително)

FR

X

Неизвестен
Група

X

X

HR

IT

PT

SK

X

X

X

X

2
Продължителност

IE

ES

Измерени от датата на регистрация

X

X

Измерени от датата на регистрация. Възможна е
всякаква продължителност.
Измерени от датата на стартиране на ГМ (за тези,
които вече са на лице преди ГМ) и датата на
регистрация (нови участници през годината)

FR

HR

IT

PT

SK

X

X

X
X
X

Конкретни забележки:
Ирландия:
• Излизанията заради професионална практика са включени при образованието.
Испания:
• Първоначалната целева група е била от 15 до 24 години, а през 2015 г. е
разширена, за да обхване хората от 25 до 29-годишна възраст.
• Всички излизания са докладвани като субсидирани. Не е ясно дали/как се отчитат
предложенията от свободния пазар. Поради тази причина използваните данни за
Испания са изпратените от ОСЗ, тъй като те включват и несубсидираните
предложения.
• Попълването на различните ситуации в данните от шестмесечния контрол за 2014 г.
са само за работещите и безработните.
Франция:
• Франция е предоставила данни за два доставчика, Pôle Emploi и Missions Locales.
• Тъй като съществува риск от двойно отчитане, наборите от данни не са обобщени
и таблиците, които показват резултатите от събирането на данни, включват само
доставчика, който обхваща най-голямата група млади хора (Pôle Emploi).
Хърватия:
• Излизанията заради професионална практика са включени при образованието.
Италия:
• Постъпванията в Италия за 2014 г. обхващат периода от май 2014 г. до декември
2014 г., така че значителен дял от участниците не са имали възможност да
достигнат четири месеца.
Португалия:
• Излизанията заради безработица включват участници в краткосрочно обучение
(между 25 и 300 часа).

ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА
„МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА — ПРОМЕНИХА ЛИ НЕЩО ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС?
ОЦЕНКА НА ГАРАНЦИЯTA ЗА МЛАДЕЖТА И НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА
МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“
ОБОБЩЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ
Относно доклада
Комисията счита, че настоящите резултати в изпълнението на гаранцията за младежта
отговарят на първоначалните очаквания.
Макар и да потвърждава, че са необходими допълнителни усилия, за да се достигне до
всички млади хора с качествени и своевременни предложения, Комисията подчертава, че
гаранцията за младежта е довела до положителни резултати. По-специално както беше
подчертано в съобщението на Комисията „Гаранцията за младежта и инициативата за
младежка заетост — три години по-късно“ (COM/2016/646 final), гаранцията за младежта
даде силен стимул за осъществяване на структурни реформи и за въвеждане на иновации в
политиката — области, които не са обхвати в настоящия доклад.
Общ отговор на Комисията по точки VI—VIII:
Комисията счита, че настоящите резултати в изпълнението на гаранцията за младежта
отговарят на първоначалните очаквания. Тя отбелязва, че заключенията на Сметната палата
са въз основа на оценка на елементите, посочени в обхвата на одита. В съобщението на
Комисията от октомври 2016 г. „Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост
— три години по-късно“ (COM/2016/646 final) са изложени първите положителни резултати
и допълнителни ключови елементи, като например стимулът от гаранцията за младежта за
осъществяване на структурни реформи и за въвеждане на иновации в политиката. Това беше
потвърдено от Европейския съвет, който на 15 декември 2016 г. призова гаранцията за
младежта да продължи да функционира и приветства увеличената подкрепа за инициативата
за младежка заетост. Освен това на проведения на 8 декември 2016 г. Съвет по заетостта,
социалната политика, здравеопазването и потребителските въпроси бяха потвърдени първите
положителни резултати, постигнати от досегашните мерки и реформи.
В своето съобщение от октомври Комисията потвърждава, че схемите за гаранция за
младежта все още не са достигнали до всички млади хора, които са станали безработни или
са напуснали училище, и набелязва редица ключови области, в които е необходимо
подобрение, включително по-голяма ангажираност с нерегистрираните неработещи, неучещи
и необучаващи се млади хора и с нискоквалифицираните лица.
Комисията счита, че инициативата за младежка заетост (ИМЗ) е допринесла съществено за
гаранцията за младежта в тези държави членки. Въпреки закъснението в някои от тях, през
2016 г. беше отбелязан траен напредък в изпълнението. През юли 2016 г. 1,4 милиона души
са участвали в мерки по линия на ИМЗ в 20-те допустими държави членки. До края на
ноември 2016 г. техният брой нарасна до 1,6 милиона души. ИМЗ се възприема от всички
тези държави членки като ключов механизъм или лост за привеждане в действие на
гаранцията за младежта. В някои случаи тя се използва в подкрепа на повечето или всички
планирани мерки по схемите за гаранция за младежта, например в Испания, където 80 % от
всички дейности по гаранцията за младежта са финансирани по линия на ИМЗ. В Италия
ИМЗ се превърна в движеща сила за основна реформа и доведе до въвеждането на нови
услуги за младежка заетост.
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В съобщението на Комисията „Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост
— три години по-късно“ (COM/2016/646 final) е поставен акцент върху тези резултати.
Въпреки че все още е рано да се даде оценка на резултатите — операциите са в процес на
изпълнение и подкрепата за много от тези млади хора продължава да е налице — вече можем
да кажем, че ИМЗ е постигнала една от основните си цели — заетостта сред младите хора да
заеме централно място в политическите решения в държавите членки.
IX.
Първа подточка: Комисията счита, че препоръката е насочена основно към държавите
членки.
Комисията приема препоръката, доколкото това се отнася до нея, и възнамерява да
предприеме подходящи действия, когато бъдат предложени нови инициативи.
Въпреки че напълно съзнава значението на това да се задоволят очакванията и да се
установят реалистични цели, Комисията би искала да подчертае колко е важно да бъде
зададена амбициозна цел на политиката — нещо, което допринесе за създаването на
политически импулс около гаранцията за младежта.
Втора подточка: Комисията счита, че препоръката е насочена основно към държавите
членки.
Комисията приема препоръката, доколкото това се отнася до нея, и възнамерява да
предприеме подходящи действия, когато бъдат предложени нови инициативи.
В процеса на подготовка на плановете на държавите членки за изпълнение на гаранцията за
младежта Комисията поиска от държавите членки да идентифицират и анализират ключови
структурни предизвикателства и конкретни пропуски, свързани с тяхната национална
ситуация, и да определят примерен график за постепенното изпълнение на гаранцията за
младежта, в случай че е предвидено.
X.
Първа подточка: Комисията отбелязва, че препоръката е отправена към държавите членки.
Комисията вече съдейства на държавите членки да създадат свои стратегии за
популяризиране, като предлага финансова подкрепа и съвети относно политиката под
формата на техническа помощ, изграждане на капацитет и взаимно обучение.
Втора подточка: Комисията отбелязва, че препоръката е отправена към държавите членки.
Комисията действително би приветствала наличието на по-добър преглед на предвидените
разходи за всички планирани мерки за изпълнение на гаранцията за младежта и при
възможност и по искане на държавите членки ще ги подкрепя в този процес. Редът и
условията за такава подкрепа обаче не може да бъдат определени на този етап.
Трета подточка: Комисията отбелязва, че препоръката е отправена към държавите членки.
Четвърта подточка: Комисията отбелязва, че тази препоръка е отправена към държавите
членки.
XI.
Първа подточка: Комисията приема тази препоръка, доколкото това се отнася до нея, и ще
проучи възможността за обсъждане на стандартите за критериите за качество в контекста на
работата на Комитета по заетостта във връзка с мониторинга на гаранцията за младежта.
Втора подточка: Комисията приема препоръката и счита, че тя е частично изпълнена.
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Комисията вече си сътрудничи тясно с държавите членки в тази област, по-специално
посредством работата в рамките на групата по показателите към Комитета по заетостта,
подкрепата, предоставена на държавите членки, докладващи данни съгласно рамката за
показателите, и целевата подкрепа от МОТ, предоставена на 3 държави членки като част от
действия на ЕС—МОТ във връзка със заетостта на младите хора.
Трета подточка: Комисията не приема тази препоръка.
Регламентите не определят специфично изискване за подробна оценка на характеристиките
на различните подгрупи от млади хора, подпомагани по линия на ИМЗ в рамките на
оперативната програма.
Въпреки това Комисията работи заедно с държавите членки в рамките на различни форуми за
подпомагането им в дейности за достигане до неактивните млади хора. В този контекст
Комисията ще продължи да предоставя насоки на държавите членки за изготвянето на мерки,
пригодени към потребностите на различните групи от населението, към които е насочена ИМЗ.
Четвърта подточка: Комисията не приема тази препоръка.
Ако се преценява положението само на участниците в ИМЗ, които са завършили операцията,
съществува потенциален риск от недостатъчно докладване на резултатите. Освен това
предложеното от Сметната палата преразглеждане би довело до промяна в обосновката за
тази преценка, а общите показатели за резултатите са задължителни за всички държави
членки и са съгласувани с тях.
Комисията би искала да подчертае, че възприетата за ИМЗ методология за отчитане се
основава на конвенции, използвани за показателите във връзка с ЕСФ, по-специално за
отчитане на случаите на положително излизане от схемата, и съществува независимо от
завършването на операциите. Нещо повече, всяка такава промяна на действащите правила би
представлявала значителна тежест за държавите членки и би възпрепятствала
съпоставимостта на данните, отчетени преди промяната в конвенцията.
Оценка се изисква, за да се стигне до заключение дали резултатите за даден участник се
дължат пряко на интервенция по линия на ИМЗ (или ЕСФ), а това не може да бъде направено
в рамките на системата за мониторинг.
Комисията ще продължи да полага усилия за внасяне на по-голяма яснота във връзка с
мониторинга, като продължи да дава насоки и да изисква обратна информация от държавите
членки в рамките на няколкото подходящи съществуващи форума.
КОНСТАТАЦИИ
40. Тази процедура е резултат от избора да се създадат надеждни регистри на национално
равнище за гаранцията за младежта.
48. Словашките проекти в рамките на гаранцията за младежта бяха насочени основно към
дългосрочно безработните млади хора. По принцип процентът на успеваемост при групите,
които трудно могат да бъдат причислени към дадена категория, е по-нисък, тъй като при тях
има по-голяма вероятност да отпаднат от програмата.
52. Комисията счита, че този резултат е особено положителен, предвид високите изисквания,
заложени в рамката от показатели: от схемата за гаранция за младежта се излиза, когато
дадено предложение започне да се осъществява, а не при приемането му.
Общ отговор на Комисията по точка 63 и каре 2:
Макар и показателят за неработещите, неучещите и необучаващите се лица да е от
съществено значение за създаването на политики и това да е най-добрият наличен начин за
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мониторинг на гаранцията за младежта, е важно да се разучат разнородните неработещи,
неучещи и необучаващи се лица, за да се разберат по-добре характеристиките и
потребностите на различните подгрупи. Това ще даде възможност на държавите членки да
идентифицират най-неотложните инициативи и мерки за ефективно повторно интегриране на
младите хора на пазара на труда или в образованието, както е заложено в постепенното
изпълнение на гаранцията за младежта. От 2017 г. насам и както е заложено в постепенното
изпълнение, предвидено в препоръката на Съвета, Италия работи за разширяването на
целевата група.
64. В кралския указ от 23 декември 2016 г., постановен в Испания, се посочва, че младите
хора, които се регистрират или пререгистрират като безработни в обществената служба по
заетостта ще бъдат регистрирани автоматично в националната система за гаранция за
младежта.
75.
Първа алинея: Комисията би приветствала наличието на един по-добър преглед на
прогнозните разходи за всички планирани мерки за изпълнението на гаранцията за младежта
във всяка държава членка, но също така е наясно, че всички прогнози за разходите за
гаранция за младежта подлежат на уговорки, тъй като за редица държави членки
изпълнението на гаранцията за младежта изисква също задълбочени структурни реформи на
системите за обучение, търсене на работа и образование с цел значително подобряване на
прехода от училище към работа и на пригодността за заетост на младите хора.
Ето защо средствата, необходими за изпълнение на гаранцията за младежта, могат да варират
съществено в различните държави членки и въпреки че е налице значителна финансова
подкрепа от ЕС, инвестирането на национални ресурси в подкрепа на младите неработещи,
неучещи и необучаващи се лица и за осъществяване на необходимите реформи е от
решаващо значение. Това следва да бъде заложено като приоритет в националните бюджети.
Общ отговор на Комисията по точки 77 и 78:
Посочените от Сметната палата средства в размер на 12,5 милиарда евро в рамките на
финансирането от ЕСФ/ИМЗ не представляват общият размер на финансирането, предвидено
по линия на гаранцията за младежта, тъй като държавите членки са отпуснали средства по
други инвестиционни приоритети за мерки за изпълнение на гаранцията за младежта. Около
11 милиарда евро са заделени за мерки като модернизирането на службите по заетостта и
мерки за самостоятелна заетост, които също ще подпомогнат косвено младежката заетост, и
около 27 милиарда евро са заделени за тематична цел 10 (образование), която е от полза поспециално за младите хора.
78. Както е посочено по-горе, наличните средства от ЕСФ/ИМЗ за изпълнение на
препоръката на Съвета относно гаранцията за младежта са в размер на над 12,5 милиарда
евро. Комисията даде също така насоки на държавите членки, като ги призова да отпуснат
повече средства от ЕСФ и националните си бюджети за справяне с младежката безработица1.
85. Макар и да е вярно, че във Франция процедурите в Pôle Emploi и Missions locales са
различни, това е обосновано от факта, че Missions locales се занимават с конкретна целева
група — най-вече нискоквалифицирани млади хора. Същевременно общ мониторинг на

1

Насоки относно прилагането на Инициативата за младежка заетост — тематичен документ на Европейския социален фонд,
септември 2014 г., Европейска комисия, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.
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двете системи, наречен Trajam, който е в сила от 2017 г., ще позволи да се направи общ
преглед на двете системи и да се съберат данни за последващи показатели, които ще
подобрят мониторинга.
Правят се разработки за споделяне на общи инструменти за диагностика между операторите
в сферата на образованието (PSAD) и тези в сферата на заетостта (ML).
95. Събраните през 2015 г. данни се характеризират безспорно с по-голяма пълнота и подобро качество в сравнение с тези за 2014 г. Редица страни положиха значителни усилия, за
да приспособят методите за събиране и/или обобщаване на техните данни от мониторинга на
гаранцията за младежта с цел по-голяма съгласуваност със спецификациите на рамката от
показатели. Качествените данни относно характеристиките на предложенията също бяха
подобрени. Тези усилия допринасят за по-добра съпоставимост на данните между отделните
държави, въпреки че все още съществуват някои специфични елементи, които трябва да се
вземат предвид при тълкуването на резултатите.
Сред ключовите области за подобрение се нареждат пълнотата на последващите данни (все
още липсват такива за 8 държави) и намаляването на броя на неизвестните насоки и
последващи ситуации във връзка както с излизането от схемата, така и с последващите
данни.
97. Комисията отбелязва, че пълнотата на френската система за мониторинг е ограничена от
факта, че по силата на закона „Informatique et Libertés“ от 1978 г. няма лесен начин за
идентифициране на едно лице в цялата система (не съществува един личен административен
номер), което води до риск от двойно отчитане. Поради това беше решено събирането на
данни да се ограничи само до двама основни доставчици на обществени услуги по заетостта
— Pôle emploi и Missions Locales.
Общ отговор на Комисията по точки 102 и 103:
Следва да се отбележи, че в член 16 от Регламента за ЕСФ се посочва, че ИМЗ следва да бъде
насочена към млади хора на възраст под 25 или под 30 години, които не участват в никаква
форма на заетост, образование или обучение, без да се изисква подробна оценка на
характеристиките на различните подгрупи от млади хора. В контекста на споделеното
управление държавите членки са тези, които определят целевата група за ИМЗ. Държавите
членки решиха да насочат средствата по линия на ИМЗ към конкретни целеви групи и да
използват ЕСФ за други мерки, насочени към най-трудните и труднодостъпните групи млади
хора.
Комисията приложи няколко начина за оценяване на целевата група на ИМЗ по време на
разискванията с държавите членки във връзка с програмите. Първо, Комисията се основа на
предварителната оценка, която беше част от всички оперативни програми (както е посочено
в член 26, параграф 4 и член 55 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР). Освен
това по отношение на ИМЗ държавите членки трябваше да отговарят на предварителните
условия, които изискват от тях да са въвели стратегическа рамка на политиката за
насърчаване на младежката заетост.
Второ, Комисията поиска от държавите членки да включат в своите оперативни програми
описание на основните групи млади хора, към които е насочена ИМЗ, въз основа на своята
оценка, по-специално по отношение на възрастовата група, макар и да не е зададена
конкретна такава.
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На последно място, Комисията също така даде насоки на държавите членки за това как да
идентифицират целевата група за ИМЗ2.
Общ отговор на Комисията по точки 104—106:
Регламентите не изискват от държавите членки да определят различни подгрупи от
населението, към които да е насочена ИМЗ. При все това мерките с подкрепата на ИМЗ във
Франция са ясно насочени към нискоквалифицираните млади хора, които са отдалечени от
пазара на труда, като около 40 % от общия бюджет са предназначени изключително за тази
група. Действително според годишния доклад за изпълнението за 2015 г. 45,9 % от
участниците са били с ниво на квалификация под гимназиален етап на средното образование.
108. Според член 4, параграф 4 от РОР държавите членки подготвят и реализират програмите
на съответното териториално ниво в съответствие със своята институционална, правна и
финансова рамка. Следователно това произтича от конкретната институционална
организация на държавата членка.
В Испания съществува общ каталог с предложения според закона за гаранцията за младежта
на национално равнище и всеки регион с правомощия да изпълнява активни политики по
заетостта има правото да подбира тези, които са по-подходящи за социално-икономическата
ситуация в региона.
111. Според член 4, параграф 4 от РОР държавите членки подготвят споразумението за
партньорство и оперативните програми в съответствие със своята институционална и правна
рамка. Тези процедури следва да бъдат прозрачни и да гарантират провеждането на
надлежна консултация със съответните партньори и тяхното участие също така в
съответствие с разпоредбите, определени в европейския кодекс на поведение за
партньорство (членове 5 и 26 от РОР). Регламентите изискват участие на съответните
партньори и консултация с тях. Съответно оперативната програма следва да включва
информация за действията, предприети за привличане на партньорите в подготовката на
оперативната програма.
По отношение на изготвянето на частта, свързана с ИМЗ в оперативната програма, в
Португалия беше счетено за валидно осъщественото сътрудничество/валидиране във връзка
с плановете за изпълнение на гаранцията за младежта. Процедурите на консултация във
връзка с ОП са били изпълнени.
113. Член 95 от РОР не изисква от държавите членки да увеличат публичните разходи по
отношение на определени видове мерки или целеви групи. Това, което се изисква, е
държавите членки да запазят определено ниво на публичните или приравнените на тях
структурни разходи. Съгласно член 95, параграф 4 и приложение X съответствието на
принципа на допълняемостта се проверява, когато е приложимо, само на регионално или
дори на национално равнище, но не и по вид на мярката или според целевата група.
Общ отговор на Комисията по точки 115 и 116:
Член 95 и приложение X от РОР не налагат да има нетно увеличение на лицата, обхванати от
финансирани на предишен етап мерки в рамките на националния бюджет. Това, което се
изисква от регламента, е средствата да се използват за мерки, които допринасят за
специфични цели и инвестиционни приоритети, определени в оперативните програми.
2

Насоки относно прилагането на Инициативата за младежка заетост — тематичен документ на Европейския социален фонд,
септември 2014 г., Европейска комисия, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, стр. 7.
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119. В допълнение към посочените от Сметната палата изисквания Комисията предостави на
държавите членки два информационни документа относно определянето и адаптирането на
целите за ЕСФ много преди разискванията през 2013 г. Освен това Комисията изиска
държавите членки да представят методологичен документ, ако информацията в подкрепа на
базовия сценарий не може да бъде открита в предварителната оценка. Комисията счита, че
съвкупно тези разпоредби са били достатъчни.
120. Подходът, възприет от държавите членки при определянето на базовите данни, е в
съответствие с дадените насоки и се базира на съответните статистически данни.
121. Вж. отговора на Комисията по точка 119.
122. Вж. отговора на Комисията по точка 119.
123. Вж. отговора на Комисията по точка 119.
Прогнозата за базовата стойност на показателите отчита предишната политика/предходните
мерки, възприемани като цели и/или целеви групи. Това обаче беше първият път, когато
такава методология беше приложенa на практика и финансираните мерки в областта на
заетостта и обучението включваха конкретни млади неактивни неработещи, неучещи и
необучаващи се лица като една от целевите групи. Това затрудни установяването на базовата
стойност и предвижданията за резултатите. Основната пречка в Португалия беше липсата на
данни от минали периоди за неактивните неработещи, неучещи и необучаващи се лица.
Каре 8 — Установени слабости при определянето на базови стойности в Португалия
Вж. отговора на Комисията по точка 119.
124. Вж. отговора на Комисията по точка 119.
125. Вж. отговора на Комисията по точки 119 и 120, по-специално по отношение на
необходимостта да се вземат предвид макроикономическите условия и вложената при
определянето на целите амбиция.
Очакваната успеваемост във Франция отразява факта, че повечето приложени схеми са
насочени към нискоквалифицираните млади хора, които са отдалечени от пазара на труда, и
отразяват както предишния опит, така и очакваната степен на установяване на неработещите,
неучещи и необучаващи се лица.
Общ отговор на Комисията по точки 128—134:
Комисията би искала да подчертае, че възприетата методология за ИМЗ се основава на
конвенциите, използвани по отношение на показателите за ЕСФ, по-специално при
отчитането на всички положителни излизания от схемата, включително ранното ѝ напускане.
Комисията даваше насоки3 на държавите членки как да измерват общите показатели за
резултатите, по-специално изисквайки положителните излизания от схемата да се отчитат
само веднъж, в случай че даден участник повтаря същата операция. Поради това Комисията
счита, че рискът е ограничен. Освен това по време на периода на действие на програмата от
управляващите органи се изисква да оценят поне два пъти ефективността, ефикасността и
въздействието на ИМЗ, включително устойчивостта на резултатите.

3

Мониторинг и оценка на Европейския кохезионен фонд — Европейски социален фонд — програмен период 2014—2020 г. — юни
2015 г. — Приложение Г — Практически насоки за събиране и валидиране на данните — май 2016 г.
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138. Комисията предложи да се увеличи предварителното финансиране в рамките на ИМЗ, за
да се помогне на някои държави членки, изпитващи затруднения, да започнат или да
продължат прилагането на мерките поради липса на финансиране. От последните доклади на
държавите членки става ясно, че допълнителното предварително финансиране е оказало
положително въздействие на място. Макар и някои държави членки да не бяха в състояние да
декларират достатъчно разходи за осигуряване на допълнителното предварително
финансиране, то спомогна за стимулиране на изпълнението. Освен това следва да се отбележи,
че повечето държави членки успяха да осигурят допълнително предварително финансиране.
142. Причината, поради която във Франция относително голям брой участници не
приключват действието, е, че значителен дял от тях всъщност успяват да излязат успешно от
схемата, преди нейното приключване. Действително според годишния доклад за
изпълнението за 2015 г. 53 % от участниците излизат успешно преди (напр. намирайки
работа, което е най-желаният резултат) или в края на схемата.
143. Държавите членки са тези, които определят целевата група за ИМЗ. Тъй като по линия
на ИМЗ има ограничени ресурси, държавите членки решиха да ги съсредоточат върху
определени целеви групи и да използват ЕСФ (или националния бюджет) за други.
Комисията счита, че е нормално участниците в Португалия да не принадлежат към групата
на неактивните неработещи, неучещи и необучаващи се лица поради следните причини:
— към момента на одита единствено мерките на обществената служба по заетостта са били
финансирани по линия на ИМЗ. Обществената служба по заетостта работи с групата на
безработните неработещи, неучещи и необучаващи се лица в две насоки: стажове и
подпомагане на заетостта;
— в Португалия гаранцията за младежта започна с преценка на положението с
неработещите, неучещи и необучаващи се лица сред всички млади хора, които вече са
регистрирани в обществената служба по заетостта, като бяха посочени съответните лица за
приоритетна намеса;
— данните от фигура 5 сочат, че делът на неработещите, неучещи и необучаващи се лица е
по-представителен в групата на безработните, отколкото в тази на неактивните лица.
145. Фактът, че някои държави членки не са успели да осигурят допълнително
предварително финансиране, не означава, че са започнали по-бавно изпълнението на мерките
по линия на ИМЗ. В много случаи държавите членки са имали достатъчно разходи, но не са
били в състояние да ги заявят, защото не са отговаряли на необходимите условия за подаване
на заявления за плащане пред Комисията (т.е. все още не са били определили управляващите
и сертифициращите органи).
147. В оценките по ИМЗ беше възможно да се използват в максимална степен наличната
информация и наличните данни.
По-голямата част от първите оценки по ИМЗ, които държавите членки представиха на
Комисията, бяха съсредоточени върху изготвянето на приетите мерки, тяхното съответствие
и изпълнението на операциите.
148. Като се има предвид, че разходите са допустими от септември 2013 г., Комисията счита,
че констатациите от оценката бяха полезни за насочване на програмите за остатъка от
периода.
153. Комисията следи отблизо този въпрос. Заедно с регионалните органи, управляващият
орган на програмата по ИМЗ се опитва да разработи нови решения за плащане на стажовете
за участниците в рамките на програмата, за да се навакса забавянето.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
Общ отговор на Комисията по точки 159 и 160:
Комисията счита, че настоящите резултати от изпълнението на гаранцията за младежта
отговарят на първоначалните очаквания. Тя отбелязва, че заключенията на Сметната палата
са въз основа на оценка на елементите, посочени в обхвата на одита. В съобщението на
Комисията от октомври 2016 г. „Гаранцията за младежта и инициативата за младежка
заетост — три години по-късно“ (COM/2016/646 final) са посочени първите положителни
резултати и допълнителни ключови елементи, като например стимула от гаранцията за
младежта за осъществяване на структурни реформи и въвеждане на иновации в политиката.
Това беше потвърдено от Европейския съвет, който на 15 декември 2016 г. призова
гаранцията за младежта да продължи да функционира и приветства увеличената подкрепа за
инициативата за младежка заетост. Освен това на проведения на 8 декември 2016 г. Съвет по
заетостта, социалната политика, здравеопазването и потребителските въпроси бяха
потвърдени първите положителни резултати, постигнати от досегашните мерки и реформи.
В своето съобщение от октомври Комисията отбелязва, че схемите за гаранция за младежта
все още не са достигнали до всички млади хора, които са станали безработни или са
напуснали училище, и набелязва редица ключови области, в които е необходимо подобрение,
включително по-голяма ангажираност с нерегистрираните неработещи, неучещи и
необучаващи се млади хора и с нискоквалифицираните лица.
Комисията счита, че ИМЗ е допринесла съществено за гаранцията за младежта в тези
държави членки. Въпреки закъснението в някои държавите членки, през 2016 г. беше
отбелязан траен напредък в изпълнението. През юли 2016 г. 1,4 милиона души са участвали в
мерки по линия на инициативата за младежка заетост в 20-те допустими държави членки. До
края на ноември 2016 г. техният брой нарасна до 1,6 милиона души. Инициативата за
младежка заетост се възприема от всички тези държави членки като ключов механизъм или
лост за привеждане в действие на гаранцията за младежта. В някои случаи тя се използва в
подкрепа на повечето или всички планирани мерки по схемите за гаранция за младежта,
например в Испания, където 80 % от всички дейности по гаранцията за младежта са
финансирани по линия на ИМЗ. В Италия ИМЗ се превърна в движеща сила за основна
реформа и доведе до въвеждането на нови услуги за младежка заетост.
В съобщението на Комисията „Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост
— три години по-късно“ (COM/2016/646 final) е поставен акцент върху тези резултати.
Въпреки че все още е рано да се дава оценка на резултатите — операциите са в процес на
изпълнение и подкрепата за много от тези млади хора продължава да е налице — вече можем
да кажем, че ИМЗ е постигнала една от основните си цели — заетостта сред младите хора да
заеме централно място в политическите решения в държавите членки.
161. В съобщението си от октомври 2016 г. Комисията признава необходимостта от повече
усилия за подкрепа на младите хора, които са най-отдалечени от пазара на труда. Макар и на
място резултатите да ставам осезаеми, схемите за гаранция за младежта все още не са
достигнали до всички млади хора, които са станали безработни или са напуснали училище, а
младите хора, които се намират в най-уязвимо положение, включително
нискоквалифицираните и нерегистрираните неработещи, неучещи и необучаващи се лица, са
слабо представени сред бенефициерите.
Въпреки това, както е посочено в съобщението, с гаранцията за младежта акцентът се
измести върху ранната намеса и нерегистрираните неработещи, неучещи и необучаващи се
лица, бяха изтъкнати съществуващите пропуски при предоставянето на услуги и беше
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поставен нов акцент върху дейностите за популяризиране. Освен това тя допринесе също за
преодоляване на изолираността сред областите на политиката и за изграждане на надеждни
партньорства между основните участници, отговарящи за дейностите за популяризиране.
Стойностите, съответстващи на средния годишен брой на младите хора в подготвителна фаза
на младежката гаранция през 2014 и 2015 г., отразяват за някои държави членки легитимния
избор да се приложи подход на постепенно изпълнение на схемите за гаранция за младежта.
Едва в средносрочен план, след като приключи събирането на допълнителни данни,
Комисията ще бъде в състояние да направи оценка на постигнатия напредък в
идентифицирането и регистрирането на неработещите, неучещи и необучаващи се лица.
163. Комисията счита, че тези резултати са особено положителни, предвид високите изисквания,
заложени в рамката от показатели: от схемата за гаранция за младежта се излиза, когато дадено
предложение започне да се осъществява, а не при приемането му. Освен това за ЕС като цяло
процентът на своевременните и положителни излизания от гаранцията за младежта
(осъществяване на дадено предложение в рамките на четири месеца) се е увеличил през 2015 г. в
сравнение с 2014 г. Увеличение се отчита също на равнище ЕС по отношение на процента на
положителните случаи 6 месеца след излизане от схемата и на дела на неработещите, неучещи и
необучаващи се лица, до които е достигнала гаранцията за младежта.
Препоръка 1
Първа алинея: Комисията счита, че препоръката е насочена основно към държавите членки.
Комисията приема препоръката, доколкото това се отнася до нея, и възнамерява да
предприеме подходящи действия, когато бъдат предложени нови инициативи.
Въпреки че напълно съзнава значението на това да се задоволят очакванията и да се
установят реалистични цели, Комисията би искала да подчертае колко е важно да бъде
зададена амбициозна цел на политиката — нещо, което допринесе за създаването на
политически импулс около гаранцията за младежта.
Втора алинея: Комисията счита, че препоръката е насочена основно към държавите членки.
Комисията приема препоръката, доколкото това се отнася до нея, и възнамерява да
предприеме подходящи действия, когато бъдат предложени нови инициативи.
В процеса на подготовка на плановете на държавите членки за изпълнение на гаранцията за
младежта Комисията поиска от държавите членки да идентифицират и анализират ключови
структурни предизвикателства и конкретни пропуски, свързани с тяхната национална
ситуация, и да определят примерен график за постепенното изпълнение на гаранцията за
младежта, в случай че е предвидено.
165. Комисията е съгласна, че са необходими повече усилия за подкрепа на младите хора,
които са откъснати в най-голяма степен от пазара на труда, но желае да припомни на
Сметната палата, че препоръката на Съвета дава възможност за постепенно изпълнение на
схемите за гаранция за младежта и че няма конкретен срок за изпълнението на гаранцията за
младежта по отношение на всички неработещи, неучещи и необучаващи се лица.
Освен това популяризирането беше сериозно застъпено в подхода на държавите членки към
гаранцията за младежта. Повечето от тях окуражиха младите хора да се регистрират при
доставчиците, а две трети от обществените служби по заетостта предприеха действия за
популяризиране по време на изпълнението на гаранцията за младежта. В това отношение
повишаването на осведомеността, достъпността и обхвата на услугите беше полезно и се
изразяваше в разработваното не само на възможност за онлайн регистрация и на
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целенасочени кампании, но и на възможност за обслужване на едно гише, ползване на
мобилни или децентрализирани служби и активна работа с по-широк кръг от партньори.
Препоръка 2
Комисията счита, че препоръката е насочена основно към държавите членки.
Комисията приема тази препоръка, доколкото това се отнася до нея, и отбелязва, че вече я
изпълнява. Действително Комисията вече съдейства на държавите членки да създадат свои
стратегии за популяризиране, като предлага финансова подкрепа и съвети относно
политиката под формата на техническа помощ, изграждане на капацитет и взаимно обучение.
168. Средствата, необходими за изпълнението на гаранцията за младежта, могат да варират
съществено в различните държава членка. В редица държави членки средствата на ЕС вероятно
няма да бъдат достатъчни, за да се завършат амбициозните реформи, необходими за изпълнението
на гаранцията за младежта и следва да бъдат допълнени от националните бюджети.
Въпреки това Комисията би приветствала наличието на един по-добър преглед на
прогнозните разходи за всички планирани мерки за изпълнението на гаранцията за младежта
във всяка държава членка, но също така е наясно, че всички прогнози за разходите за
гаранция за младежта подлежат на уговорки, тъй като за много държави членки
изпълнението на гаранцията за младежта изисква също задълбочени структурни реформи на
системите за обучение, търсене на работа и образование с цел значително подобряване на
прехода от училище към работа и на пригодността за заетост на младите хора.
169. Комисията неизменно подчертава, че независимо от наличието на значителна финансова
помощ от ЕС в подкрепа на държавите членки, те също трябва да приоритизират мерките за
младежка заетост в своите национални бюджети.
Комисията обаче признава, че е необходимо да се увеличат ресурсите, които се предоставят
на равнище ЕС за справяне с младежката безработица. В съответствие с това наскоро
Комисията предложи да се увеличи размерът на средствата по ИМЗ за периода 2017—2020 г.
Препоръка 3
Комисията счита, че препоръката е насочена основно към държавите членки.
Комисията действително би приветствала наличието на по-добър преглед на прогнозните
разходи за всички планирани мерки за изпълнението на гаранцията за младежта и при
възможност и по искане на държавите членки ще подпомага държавите членки в този процес.
Редът и условията за такава подкрепа обаче не може да бъдат определени на този етап.
Препоръка 4
Комисията приема тази препоръка, доколкото това се отнася до нея, и ще проучи
възможността за обсъждане на стандартите за критериите за качество в контекста на
работата на Комитета по заетостта във връзка с мониторинга на гаранцията за младежта.
Комисията отбелязва, че втората част от препоръката е насочена към държавите членки.
173. Събраните през 2015 г. данни се характеризират безспорно с по-голяма пълнота и подобро качество в сравнение с тези за 2014 г. Редица страни положиха значителни усилия, за
да приспособят методите за събиране и/или обобщаване на техните данни от мониторинга на
гаранцията за младежта с цел по-голяма съгласуваност със спецификациите на рамката от
показатели. Качествените данни относно характеристиките на офертите също бяха
подобрени. Тези усилия допринасят за по-добра съпоставимост на данните между отделните
държави, въпреки че все още съществуват някои специфични аспекти, които трябва да се
вземат предвид при тълкуването на резултатите.
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Сред ключовите области за подобрение се нареждат допълването на последващите данни (все
още липсват такива за 8 държави) и намаляването на броя на неизвестните насоки и
последващи ситуации във връзка както с излизането от схемата, така и с последващите данни.
В тази връзка Съветът по заетостта, социалната политика, здравеопазването и
потребителските въпроси призова държавите членки да продължат да полагат усилия, за да
постигнат по-добра съгласуваност на националните данни с общата рамката от показатели за
мониторинг на гаранцията за младежта, като вземат предвид сегашните възможности и
ограничения на националните данни.
Препоръка 5
Комисията приема първата част от препоръката и счита, че е частично изпълнена, както е
обяснено по-долу. Комисията вече си сътрудничи тясно с държавите членки в тази област,
по-специално посредством работата в рамките на групата по показателите към Комитета по
заетостта, подкрепата, предоставена на държавите членки, докладващи данни съгласно
рамката за показателите, и целевата подкрепа от МОТ, предоставена на 3 държави членки
като част от действия на ЕС—МОТ във връзка със заетостта на младите хора.
Комисията отбелязва, че втората част от тази препоръка е насочена към държавите членки.
174. Комисията счита, че ИМЗ е допринесла съществено за гаранцията за младежта в тези
държави членки. Въпреки закъснението в някои държавите членки, през 2016 г. беше
отбелязан траен напредък в изпълнението. Вж. отговора на Комисията по точка 159. На 4
октомври Комисията прие съобщение, в което се докладва за напредъка, постигнат от
държавите членки в рамките на гаранцията за младежта и ИМЗ — „Гаранцията за младежта и
инициативата за младежка заетост — три години по-късно“ (COM (2016) 646 final). Едно от
заключенията в това съобщение е, че въпреки забавеното въвеждане на структурите ИМЗ се
възприема от 20-те допустими държави членки като ключов механизъм за изпълнение на
гаранцията за младежта. В някои случаи ИМЗ е използвана в подкрепа на повечето или
всички мерки по линия на схемите за гаранция за младежта. В посочения доклад се посочва
също, че напредъкът се увеличава от края на 2015 г. Фактът, че държавите членки не
представят пълната сума на допълнителното предварително финансиране в заявленията за
плащане, не означава, че не са го използвали изцяло или дори повече. Тъй като от държавите
членки се изискваше само да заявят половината от допълнителното предварително
финансиране за принос от Съюза (което включва както предвидените специално средства за
ИМЗ, така и вноската от ЕСФ за ИМЗ), те може да са решили да не заявяват разходите
веднага (напр. от съображения, свързани с хазната или с проверката на разходите).
Накрая е важно да се отбележи, че на този етап резултатите следва да се анализират
внимателно и да се разглеждат като предварителни. Първо, защото операциите може да
продължат по-дълго от една година или три години. На второ място, защото много държави
членки предпочитат да се отчитат само относно завършените операции (тъй като тази
възможност се допуска в съответствие с правната рамка, приложима за ИМЗ).
175. Комисията отбелязва, че в регламентите не е заложено конкретно изискване за подробна
оценка на характеристиките на различните подгрупи млади хора, подпомагани по ИМЗ.
Регламентите изискват участие на съответните партньори и консултация с тях, но в тях не се
изисква всички предложения от съответните партньори да бъдат взети под внимание.
Съответно оперативната програма следва да включва информация за действията, предприети
за привличане на партньорите в подготовката на оперативната програма.
176. Комисията отбелязва, че в член 95 и приложение X от РОР не е посочено, че държавите
членки не могат да използват европейските структурни и инвестиционни фондове за
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подкрепа на мерки, които преди това са били подкрепени със средства от националния
бюджет. Освен това посочените разпоредби не изискват от държавите членки да увеличат
публичните разходи по отношение на определени видове мерки или целеви групи.
Целта, заложена в член 95, е да се възпрепятстват държавите членки да намалят своите
равнища на публични инвестиции. Проверката на спазването на принципа на допълняемостта
се извършва в съответствие с член 95, параграф 4 и приложение Х. Където е приложимо, тази
проверка се основава на общото равнище на публичните инвестиции на национално или
регионално равнище, а не от вида на мерките, финансирани от държавата членка.
Препоръка 6
Комисията не приема тази препоръка.
В регламентите не е заложено конкретно изискване за подробна оценка на характеристиките
на различните подгрупи млади хора, подпомагани по линия на ИМЗ в рамките на
оперативната програма.
Въпреки това Комисията работи на различни форуми заедно с държавите членки, за да им
помогне по отношение на дейностите за достигане до неактивните млади хора. В този
контекст Комисията ще продължи да дава насоки на държавите членки за изготвянето на
мерки, пригодени към потребностите на различните групи от населението, към които е
насочена ИМЗ.
177. Комисията счита, че въведените разпоредби са били достатъчни.
По-специално по време на разискванията във връзка с програмите базовите сценарии са били
оценени от Комисията с цел да се провери надеждността на целите.
В случай че информацията не е налична в предварителната оценка, Комисията обикновено
иска методологичен документ.
Комисията предостави на държавите членки два информационни документа относно
определянето и адаптирането на целите за ЕСФ много преди разискванията през 2013 г. В
случай че не е било възможно базовите стойности да бъдат подкрепени с доказателства или с
данни от минали периоди, бе отправяно искане да се представи план за действие в рамките
на общото предварително условие № 7.
178. Комисията счита, че показателите отчитат различни стъпки по пътя към
приобщаване/пазара на труда. В случай че даден участник получава подкрепа по две
последователни мерки, които са едни и същи, приключването на мярката по ИМЗ и
получаването на предложение се отчитат само веднъж, при напускане. В случай че даден
участник получава подкрепа в рамките на две различни операции, които са приключени,
неговото участие се отчита два пъти като приключена мярка с подкрепата на ИМЗ и поне
веднъж като получаване на предложение при напускане на първата мярка.
Препоръка 7
Комисията не приема тази препоръка.
Ако се преценява положението само на участниците в ИМЗ, които са завършили операцията,
съществува потенциален риск от недостатъчно докладване на резултатите. Освен това
предложеното от Сметната палата преразглеждане би довело до промяна в обосновката за
тази преценка, а общите показатели за резултатите са задължителни за всички държави
членки и са съгласувани с тях.
Комисията би искала да подчертае, че възприетата за ИМЗ методология се основава на
конвенции, използвани за показателите във връзка с ЕСФ, по-специално за преценка на
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случаите на положително излизане от схемата, и съществува независимо от завършването на
операциите. Нещо повече, всяка такава промяна на действащите правила би представлявала
значителна тежест за държавите членки и би възпрепятствала съпоставимостта на данните,
отчетени преди промяната в конвенцията.
Оценка се изисква, за да се стигне до заключение дали резултатите за даден участник се
дължат пряко на мярка по линия на ИМЗ (или ЕСФ), а това не може да бъде направено в
рамките на системата за мониторинг.
Комисията ще продължи да полага усилия за внасяне на по-голяма яснота във връзка с
мониторинга, като продължи да дава насоки и да изисква обратна информация от държавите
членки в рамките на няколкото подходящи съществуващи форума в тази връзка.
179. В много случаи държавите членки са имали достатъчно разходи, но не са били в
състояние да ги заявят, защото не са отговаряли на необходимите условия за подаване на
заявления за плащане пред Комисията (т.е. все още не са били определили управляващите и
сертифициращите органи).
Общ отговор на Комисията по точки 180 и 181:
На този етап резултатите следва да се анализират внимателно и да се разглеждат като
предварителни. Първо, защото операциите може да продължат по-дълго от една година или
три години. На второ място, защото много държави членки предпочитат да се отчитат само
относно завършените операции (тази възможност се допуска в съответствие с правната
рамка, приложима за ИМЗ). Освен това не е възможно да се направят заключения въз основа
на разходите, заявени пред Комисията, тъй като финансовото изпълнение не отразява
изпълнението на място.
181. Извършването на първата оценка на ИМЗ до декември 2015 г. беше изрично изискване на
регламента с оглед на допустимостта на разходите от септември 2013 г. Комисията счита, че
констатациите от оценката бяха полезни за насочване на програмите за остатъка от периода.
182. Комисията е съгласна, че мерките следва да бъдат съобразени с нуждите на младите
хора и че профилирането на участниците е много важно. В този контекст Комисията даде
насоки на държавите членки относно изготвянето на мерките.
В член 16 от Регламента за ЕСФ е посочено, че ИМЗ следва да бъде насочена към всички
млади хора на възраст под 25 или под 30 години, които не участват в никаква форма на
заетост, образование или обучение. Той не налага никакви изисквания по отношение на
конкретните групи, които следва да бъдат подпомагани. Следователно задача на държавите
членки е да определят целевата група на ИМЗ в рамките на ограниченията, определени в
член 16 от Регламента за ЕСФ и в съответствие с действителното състояние в държавата
членка. Тъй като по ИМЗ има ограничени ресурси, държавите членки решиха да насочат
средствата по линия на ИМЗ към конкретни целеви групи и да използват ЕСФ за други мерки,
насочени към най-трудните и труднодостъпните групи млади хора. Много от мерките,
насочени към тези уязвими групи са програмирани в рамките на инвестиционен приоритет 9i.
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Събитие

Дата

Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО) /
Начало на одита
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или
друг одитиран обект)
Приемане на окончателния доклад след съгласувателната
процедура
Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг
одитиран обект) на всички езици

9.9.2015
26.1.2017
8.3.2017
31.3.2017

