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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Ως άξονες προτεραιότητας νοούνται οι κύριοι τομείς δαπανών ενός επιχειρησιακού
προγράμματος. Συνίστανται σε σύνολο αλληλοσυνδεόμενων δράσεων με συγκεκριμένους
μετρήσιμους στόχους.
Αποτέλεσμα είναι μια μετρήσιμη συνέπεια που απορρέει, άμεσα ή έμμεσα, από μια
δημόσια παρέμβαση. Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, τα αποτελέσματα διακρίνονται σε
επακόλουθα και αντίκτυπο.
Η διαχειριστική αρχή είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος
για τη διαχείριση επιχειρησιακού προγράμματος. Στα καθήκοντά της συγκαταλέγονται η
επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους και η
υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή σχετικά με διάφορες οικονομικές πτυχές και τα
επιτυγχανόμενα αποτελέσματα.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) αποτελεί οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που
ασχολείται με θέματα εργασίας και ειδικότερα με τα διεθνή πρότυπα εργασίας.
Ως ΕΑΕΚ νέοι νοούνται οι νέοι που βρίσκονται «εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης». Στην κατηγορία αυτοί περιλαμβάνονται τόσο οι άνεργοι όσο και οι
οικονομικώς ανενεργοί πολίτες.
Οι εγγυήσεις για τη νεολαία συνιστούν πολιτική του Συμβουλίου που σκοπό έχει να
εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών λαμβάνουν προσφορά εργασίας καλής
ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή
που εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή που καθίστανται άνεργοι.
Επακόλουθο: Πρόκειται για τη μεταβολή που απορρέει από μια παρέμβαση και συνήθως
συνδέεται με τους στόχους της (π.χ. ασκούμενοι που βρήκαν απασχόληση). Τα επακόλουθα
μπορεί να είναι αναμενόμενα ή απρόβλεπτα, θετικά ή αρνητικά.
Η Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) είναι η κύρια συμβουλευτική επιτροπή του Συμβουλίου
για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, στον τομέα της απασχόλησης.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) καθορίζουν τις προτεραιότητες και τους ειδικούς
στόχους των κρατών μελών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η
χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων εντός συγκεκριμένης περιόδου (κατά κανόνα
επταετίας).
Υπό τον όρο Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) νοούνται πέντε
διαφορετικά ταμεία, σκοπός των οποίων είναι η μείωση των περιφερειακών ανισορροπιών
εντός της Ένωσης. Τα ταμεία αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ).
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Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
(Eurofound) είναι οργανισμός της ΕΕ, σκοπός του οποίου είναι να παρέχει πληροφορίες,
συμβουλές και εμπειρογνωσία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ βάσει
συγκριτικών πληροφοριών, έρευνας και ανάλυσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της βελτίωσης των ευκαιριών
απασχόλησης και εργασίας (κυρίως με μέτρα κατάρτισης), της προώθησης απασχόλησης
υψηλού επιπέδου και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
Νέοι: Για τους σκοπούς των εγγυήσεων για τη νεολαία, ως νέοι νοούνται τα άτομα που
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 15-25 ετών ή, σε ορισμένα κράτη μέλη, στην ηλικιακή
ομάδα 15-29.
Ομάδα δράσης για τους νέους (ΟΔΝ): Τον Φεβρουάριο του 2012, η Επιτροπή και τα οκτώ
κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων εκείνη την περίοδο συνέστησαν
«ομάδες δράσης για τους νέους», αποτελούμενες από εθνικούς εμπειρογνώμονες και
υπαλλήλους της ΕΕ, προκειμένου να αναζητήσουν μέτρα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών
πόρων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των πόρων του ΕΚΤ) που εξακολουθούσαν να είναι
διαθέσιμοι στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. Στόχος τους ήταν η
υποστήριξη των ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους και οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις.
Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) συνιστά πρόγραμμα της ΕΕ που
σκοπό έχει την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε περιφέρειες όπου τα ποσοστά ανεργίας
των νέων υπερβαίνουν το 25 %.
Τα σχέδια υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία (ΣΥΕΝ) καταρτίζονται από τα κράτη
μέλη με σκοπό την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία σε εθνικό επίπεδο. Στα σχέδια
αυτά καθορίζονται οι ρόλοι των δημόσιων αρχών και λοιπών φορέων, καθώς και ο τρόπος
χρηματοδότησης των εγγυήσεων αυτών (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πόρων από την
ΕΕ). Τα σχέδια αυτά ορίζουν επίσης τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου και θέτουν το
σχετικό χρονοδιάγραμμα.
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ΣΥΝΟΨΗ
Τι είναι οι εγγυήσεις για τη νεολαία
I.

Η ανεργία των νέων δεν είναι νέο φαινόμενο και πολλά κράτη μέλη της ΕΕ

καταγράφουν εδώ και χρόνια άκρως υψηλά ποσοστά. Η οικονομική κρίση του 2008
επέτεινε ακόμη περισσότερο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι προκειμένου να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Μολονότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, στα τέλη Ιουνίου
του 2016, περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια νέοι στην ΕΕ, κάτω των 25 ετών,
εξακολουθούσαν να είναι άνεργοι.
II.

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση του

προβλήματος είναι οι εγγυήσεις για τη νεολαία, διά των οποίων προβλέπεται τα κράτη
μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών λαμβάνουν προσφορά εργασίας
καλής ποιότητας, συνέχισης της εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης εντός τεσσάρων μηνών
από τη στιγμή που εξέρχονται από την εκπαίδευση ή που καθίστανται άνεργοι.
III. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να θεσπίσει την πρωτοβουλία για την
απασχόληση των νέων, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ
(3,2 δισεκατομμύρια από νέο ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο
συμπληρώνεται από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από τις πιστώσεις που
διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΕΚΤ), με σκοπό να αυξηθεί η
χρηματοοικονομική στήριξη που παρέχει η ΕΕ υπέρ περιφερειών και ατόμων που
πλήττονται εντονότερα από το πρόβλημα της ανεργίας και της αεργίας.
Πώς διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
IV. Αξιολογήσαμε κατά πόσον οι εγγυήσεις για τη νεολαία απέφεραν αποτελέσματα στα
κράτη μέλη, καθώς και κατά πόσον η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
συνέβαλλε στον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε αν τα κράτη μέλη είχαν σημειώσει
πρόοδο ως προς την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία, αν είχαν λάβει τα
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση παραγόντων που επηρέαζαν ενδεχομένως την
εφαρμογή τους, καθώς και αν εφάρμοσαν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
κατά τρόπον ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων των εγγυήσεων για τη νεολαία.
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V. Προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που είχε σημειωθεί ως προς την εφαρμογή των
εγγυήσεων για τη νεολαία, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη ελέγχου στα ακόλουθα επτά
κράτη μέλη: Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Πορτογαλία και Σλοβακία.
Επισκεφθήκαμε τα ίδια κράτη μέλη, πλην της Ιρλανδίας και της Σλοβακίας, για να
αξιολογήσουμε επιπλέον τη συμβολή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Ο
έλεγχός μας κάλυψε το διάστημα από την επίσημη εξαγγελία των εγγυήσεων για τη
νεολαία τον Απρίλιο του 2013 μέχρι και τον Μάιο του 2016.
Τι διαπιστώσαμε
VI. Παρά το γεγονός ότι τα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε είχαν σημειώσει πρόοδο
ως προς την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία, επιτυγχάνοντας μάλιστα και
ορισμένα αποτελέσματα, η τρέχουσα κατάσταση, τρία και πλέον έτη μετά την έγκριση της
σύστασης του Συμβουλίου, υστερεί έναντι των αρχικών προσδοκιών που είχαν διατυπωθεί
κατά την εξαγγελία των εγγυήσεων αυτών που σκοπό έχουν να εξασφαλίζουν προσφορά
καλής ποιότητας για όλους τους ΕΑΕΚ νέους εντός τεσσάρων μηνών.
VII. Κανένα από τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει ότι όλοι οι
ΕΑΕΚ νέοι είχαν την ευκαιρία να αποδεχθούν προσφορά εργασίας εντός τεσσάρων μηνών, η
οποία θα διευκόλυνε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας κατά τρόπο βιώσιμο. Ένα από
τα βασικά αίτια της κατάστασης αυτής είναι ότι οι πόροι που προέρχονται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και μόνον είναι αδύνατον να καλύψουν τον συνολικό πληθυσμό των
ΕΑΕΚ νέων.
VIII. Πέραν αυτού, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, κατά τον χρόνο του ελέγχου, η
συμβολή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στην επίτευξη των στόχων που
επιδιώκουν οι εγγυήσεις για τη νεολαία στα πέντε κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε ήταν
εξαιρετικά περιορισμένη.
Τι συνιστούμε
IX. Για οποιεσδήποτε μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της απασχόλησης, τα κράτη
μέλη και η Επιτροπή οφείλουν:
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•

να διαχειρίζονται τις προσδοκίες θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους και
τιμές-στόχο·

•

να εκτιμούν τη διαφορά που πρέπει να καλυφθεί μεταξύ της αρχικής κατάστασης και
του σκοπούμενου αποτελέσματος και να πραγματοποιούν αναλύσεις της αγοράς πριν
από την κατάρτιση των προγραμμάτων.

X.

Τα κράτη μέλη οφείλουν:

•

να χαράξουν τις κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης, ώστε να εντοπίσουν τον
συνολικό πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων με σκοπό την εγγραφή των ατόμων αυτών στα
αντίστοιχα μητρώα·

•

να έχουν πλήρη εικόνα του κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή των εγγυήσεων για
τη νεολαία για τον συνολικό πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων και να ιεραρχήσουν κατά
προτεραιότητα τα σχετικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με τη
διαθέσιμη χρηματοδότηση·

•

να μεριμνούν ώστε προσφορές καλής ποιότητας να θεωρούνται μόνον όσες
ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό προφίλ του συμμετέχοντος και τη ζήτηση στην
αγορά εργασίας και οδηγούν σε βιώσιμη ένταξη στην αγορά αυτή·

•

να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς στοιχείων που
εφαρμόζουν, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, σε τακτική βάση, στοιχεία υψηλής
ποιότητας που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη περισσότερο τεκμηριωμένων πολιτικών
για τους νέους και, μάλιστα, θα ενισχύσουν την ικανότητα παρακολούθησης των
συμμετεχόντων που εξέρχονται από το πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία, ώστε να
μειωθεί κατά το δυνατόν ο αριθμός των εξόδων άγνωστου προορισμού.

XI. Η Επιτροπή οφείλει:
•

σε συνεργασία με την EMCO, να αναπτύξει και να προτείνει πρότυπα για τα κριτήρια
ποιότητας, βάσει των οποίων πρέπει να γίνονται οι προσφορές στο πλαίσιο των
εγγυήσεων για τη νεολαία·
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•

να εντοπίσει και να διαδώσει τις ορθές πρακτικές ως προς την παρακολούθηση και την
αναφορά στοιχείων, βασιζόμενη στη συνολική εικόνα που έχει η ίδια σχηματίσει για τα
συστήματα που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη·

•

να εξασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των ΕΠ,
τα κράτη μέλη θα προβούν σε συνολική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του
πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα που αφορούν
την ΠΑΝ και περιλαμβάνονται στα ΕΠ ανταποκρίνονται δεόντως στις ανάγκες των νέων·

•

να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων, ώστε
να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υπερεκτίμησης των αποτελεσμάτων· τα κράτη μέλη
οφείλουν να προβούν σε αντίστοιχη αναθεώρηση των τιμών βάσης και των τιμώνστόχου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1.

Η ανεργία των νέων δεν είναι νέο φαινόμενο και πολλά κράτη μέλη της ΕΕ

καταγράφουν εδώ και χρόνια άκρως υψηλά ποσοστά. Η οικονομική κρίση του 2008
επέτεινε ακόμη περισσότερο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι προκειμένου να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η κατάσταση αυτή προκύπτει ανάγλυφα από το γεγονός
ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων (15-24 ετών) αυξήθηκε κατά 8,8 εκατοστιαίες μονάδες
μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2008 και του αντίστοιχου τριμήνου του 2013, όταν άγγιξε
την υψηλότερη τιμή του, το 23,9 %.
2.

Το ίδιο διάστημα, το ποσοστό ανεργίας του μεγαλύτερου σε ηλικία ενεργού

πληθυσμού (25-74 ετών) παρουσιάζει μικρότερη αύξηση (κατά 3,7 εκατοστιαίες μονάδες,
ήτοι από 5,8 % σε 9,5 %). Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ήμισυ της αύξησης
που παρατηρήθηκε για την ηλικιακή ομάδα 15-24 (βλέπε γράφημα 1).
Γράφημα 1 - Μέσο ποσοστό ανεργίας για τις ηλικιακές ομάδες 15-24 και 25-74,
μεταξύ 2000 και Ιουνίου 2016, ΕΕ των 28
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Πηγή: Ποσοστά ανεργίας της Eurostat για την ΕΕ των 28, με εποχική διόρθωση.
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3.

Μολονότι η κατάσταση παρουσίαζε βελτίωση από τα μέσα του 2013, στα τέλη Ιουνίου

του 2016, περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 εξακολουθούσαν να είναι
άνεργοι στην ΕΕ (μέσο ποσοστό ανεργίας 18,8 %). Τα κράτη μέλη με το μεγαλύτερο
πρόβλημα ήταν η Ελλάδα (47,7 %), η Ισπανία (45,2 %) και η Ιταλία (37,2 %)
(βλέπε γράφημα 2).
Γράφημα 2 - Ποσοστό ανεργίας των νέων κατά κράτος μέλος τον Ιούνιο του 2016 (νέοι
κάτω των 25)
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Πηγή: Eurostat, εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25).

4.

Παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης αυτής που βαρύνουν άμεσα τους

νέους, τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας επηρεάζουν επίσης αρνητικά τη μελλοντική
απασχολησιμότητά τους, τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και συνολικά
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τον ρόλο τους στην κοινωνία. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αξιοποιηθούν με τον
καλύτερο τρόπο ταλέντα και δεξιότητες.
5.

Πέραν αυτού, η υψηλή ανεργία των νέων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική

ανάπτυξη και παραγωγικότητα και επιβαρύνει σοβαρά από οικονομική άποψη την κοινωνία
στο σύνολό της. Παραδείγματος χάριν, καθώς μεγάλος αριθμός πτυχιούχων πανεπιστημίου
αδυνατούν να βρουν εργασία, δεν είναι σε θέση να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη
μέσω των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους. Νέοι με λιγότερα ή καθόλου προσόντα μπορεί
να χρειαστεί να καταβάλουν πολλές προσπάθειες προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας και ενδέχεται να αποκλειστούν από την απασχόληση ή να βρεθούν εγκλωβισμένοι
διαρκώς περισσότερο σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλών αμοιβών και ελάχιστων ευκαιριών
εξέλιξης.
ΕΑΕΚ νέοι: αυτοί που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
6.

Εκτός από την ομάδα των νέων που είναι άνεργοι (ήτοι διαθέσιμοι να αρχίσουν να

εργάζονται και σε ενεργό αναζήτηση απασχόλησης), υπάρχει και μία άλλη μεγάλη
κατηγορία νέων με λιγότερα κίνητρα για ανάληψη δράσης οι οποίοι, για τον λόγο αυτό,
αποκόπτονται περαιτέρω από την αγορά εργασίας. Πρόκειται για οικονομικώς μη ενεργούς
νέους, μη ενταγμένους σε σύστημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι αναφέρονται ως
οικονομικώς μη ενεργοί ΕΑΕΚ νέοι. Λαμβανόμενες ως σύνολο, οι δύο αυτές κατηγορίες
νέων («άνεργοι» και «οικονομικώς μη ενεργοί» ΕΑΕΚ) ηλικίας 15-24 ετών και, σε ορισμένα
κράτη μέλη, έως και 29 ετών, αποτελούν χωριστό πληθυσμό καλούμενο «ΕΑΕΚ νέοι».
Μολονότι ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος δείκτης είναι το ποσοστό ανεργίας των νέων, ο
δείκτης αυτός δεν εξασφαλίζει τόσο πλήρη εικόνα όσο το ποσοστό των ΕΑΕΚ νέων.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο του ποσοστού ανεργίας των νέων
(βλέπε γράφημα 3).
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Γράφημα 3 - Ποσοστό ανεργίας των νέων έναντι ποσοστού των ΕΑΕΚ νέων
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Πληθυσμός των νέων

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

7.

Οι ΕΑΕΚ νέοι αποτελούν τον πληθυσμό αναφοράς στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τη

νεολαία. Ως εκ τούτου, στην παρούσα έκθεση θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς την έννοια
των ΕΑΕΚ νέων αντί της ανεργίας των νέων.
8.

Το ποσοστό των ΕΑΕΚ νέων 15–24 ετών αυξήθηκε από το 2007 και εξής, φθάνοντας

στην ανώτατη τιμή του το 2012, κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού των άνεργων ΕΑΕΚ
νέων, και έκτοτε παρουσιάζει ελαφρά μείωση (βλέπε γράφημα 4).
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Γράφημα 4 - Εξέλιξη του ποσοστού των ΕΑΕΚ νέων στην ΕΕ των 28 το διάστημα 2007-2015
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Πηγή: Στοιχεία της Eurostat σχετικά με τον πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων στην ηλικιακή ομάδα 15-24.

9.

Στο τέλος του 2015, τα ποσοστά των ΕΑΕΚ νέων της ηλικιακής ομάδας 15-24

παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών
(βλέπε γράφημα 5). Ενώ τα ποσοστά των ΕΑΕΚ νέων στην Ιταλία και τη Βουλγαρία
προσέγγιζαν ή υπερέβαιναν το 20 %, στις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία τα
ποσοστά αυτά βρίσκονταν κοντά στο 5 % ή και χαμηλότερα.
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Γράφημα 5 - Ποσοστό των ΕΑΕΚ νέων (κάτω των 25) κατά κράτος μέλος και κατά
κατηγορία το 2015
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Πηγή: Στοιχεία της Eurostat σχετικά με τον πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων στην ηλικιακή ομάδα 15-24.

10. Μεταξύ κρατών μελών δεν διαφέρει σημαντικά μόνο το ποσοστό των ΕΑΕΚ νέων.
Διαφορετική είναι και η σύνθεση του πληθυσμού αυτού (15-24 ετών). Τα υψηλότερα
ποσοστά άνεργων ΕΑΕΚ νέων καταγράφονται στην Κροατία (13,4 %), την Ελλάδα (11,0 %)
και την Ισπανία (10,6 %), όπου ένα σενάριο οικονομικής ανάπτυξης θα διευκόλυνε την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η κατάσταση είναι διαφορετική στη Βουλγαρία (14,3 %),
την Ιταλία (12,0 %) και τη Ρουμανία (11,7 %), χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικώς
μη ενεργών ΕΑΕΚ νέων. Στα εν λόγω κράτη μέλη, οι οργανισμοί απασχόλησης καλούνται να
αναλάβουν περισσότερο ενεργό ρόλο όσον αφορά την ένταξη των νέων στην αγορά
εργασίας.
Εγγυήσεις για τη νεολαία
11. Ο ρόλος της ΕΕ στην πολιτική απασχόλησης συνίσταται στην εξασφάλιση του
συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα αυτό, ιδίως με τον καθορισμό
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κατευθυντήριων οδηγιών για την πλαισίωση των πολιτικών αυτών. Η Επιτροπή έχει επίσης
τη δυνατότητα να υποστηρίζει και, εάν χρειάζεται, να συμπληρώνει τις εθνικές δράσεις για
την καταπολέμηση της ανεργίας1. Μία από τις πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για
τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στην αγορά εργασίας είναι οι εγγυήσεις για τη
νεολαία.
12. Τον Σεπτέμβριο του 2010, η Επιτροπή κάλεσε, για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη να
δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες ώστε όλοι οι νέοι να έχουν απασχόληση, να συνεχίζουν
την εκπαίδευσή τους ή να έχουν ενταχθεί σε άλλο μέτρο ενεργοποίησης εντός τεσσάρων
μηνών από τη στιγμή που εξέρχονται από την εκπαίδευση ή που καθίστανται άνεργοι. Η
κίνηση αυτή έγινε γνωστή ως «εγγυήσεις για τη νεολαία». Η σχετική πρόταση διατυπώθηκε
στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» 2 που αποτελούσε μέρος
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και προωθούσε τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, την αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας και την αύξηση της
κινητικότητας ως μέσα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων.
13. Τον Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή διατύπωσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου
για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την
απασχόληση των νέων 3. Η πρόταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως πολιτική δέσμευση,
δεδομένου ότι εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τον Απρίλιο του 2013 4 και, εν
συνεχεία, προσυπεγράφη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013 5
(βλέπε πλαίσιο 1).

1

Άρθρο 5, παράγραφος 2, και άρθρο 147 της ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 115 της 9.5.2008, σ. 47).

2

COM(2010) 477 τελικό, της 15ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση».

3

COM(2012) 729 τελικό, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Πρόταση σύστασης του
Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία».

4

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία
(ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1).

5

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 27-28 Ιουνίου 2013, EUCO 104/2/13
(http://www.consilium.europa.eu).
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Πλαίσιο 1 - Τι είναι οι «εγγυήσεις για τη νεολαία»;
Στο πλαίσιο των «εγγυήσεων για τη νεολαία», τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέοι
ηλικίας κάτω των 25 ετών έχουν τη δυνατότητα, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που
εξέρχονται από την εκπαίδευση ή που καθίστανται άνεργοι, είτε να εξασφαλίσουν εργασία καλής
ποιότητας, αντίστοιχη της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της πείρας τους, είτε να αποκτήσουν
την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την πείρα που χρειάζονται για την εξεύρεση τέτοιας εργασίας
στο μέλλον, μέσω μαθητείας, άσκησης ή συνέχισης της εκπαίδευσης.

14. Η καινοτομία των εγγυήσεων για τη νεολαία συνίσταται στο γεγονός ότι, εκτός των
υφιστάμενων μέτρων που αφορούν νέους που αναζητούν ενεργώς απασχόληση, αυτές
απευθύνονται συστηματικά στους οικονομικώς μη ενεργούς νέους που δεν αναζητούν
εργασία και δεν είναι ενταγμένοι σε σύστημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Σκοπός τους είναι
η βιώσιμη ένταξη όλων των ΕΑΕΚ νέων στην αγορά εργασίας.
15. Τα διάφορα στάδια της διαδικασίας που ακολουθούν αυτές οι εγγυήσεις
περιγράφονται στο γράφημα 6.
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Γράφημα 6 - Διαδικασία των εγγυήσεων για τη νεολαία
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

16. Η σύσταση του Συμβουλίου ζητεί από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν προγράμματα
εγγυήσεων για τη νεολαία «το συντομότερο δυνατόν». Αναφέρει επίσης τα εξής: «Όσον
αφορά τα κράτη μέλη που βιώνουν τις σοβαρότερες δημοσιονομικές δυσκολίες και τα
υψηλότερα ποσοστά ΕΑΕΚ νέων ή ανεργίας των νέων, θα μπορούσε να εξεταστεί το
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ενδεχόμενο σταδιακής εφαρμογής»6. Η Επιτροπή επίσης παρότρυνε τα κράτη μέλη να
δώσουν προτεραιότητα στην απασχόληση των νέων στο πλαίσιο των εθνικών
προϋπολογισμών τους.
17. Δεν οριζόταν συγκεκριμένη ημερομηνία-στόχος για την εφαρμογή των εγγυήσεων για
τη νεολαία στον συνολικό πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων. Ως πρώτο βήμα, ζητήθηκε από τα
κράτη μέλη να καταρτίσουν το καθένα σχέδιο υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία
(ΣΥΕΝ). Τα σχέδια αυτά προβλεπόταν να εγκριθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2013 ή
μέχρι το τέλος της άνοιξης του 2014, ανάλογα με το ποσοστό ανεργίας των νέων του κάθε
κράτους μέλους.
Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των εγγυήσεων για τη νεολαία
18. Η σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία τονίζει ότι τα
κράτη μέλη οφείλουν να παρακολουθούν και να αξιολογούν όλα τα μέτρα που
εφαρμόζονται στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων τους, ούτως ώστε να μπορούν να
αναπτύξουν περισσότερο τεκμηριωμένες πολιτικές και παρεμβάσεις βάσει του τι
λειτουργεί, πού και γιατί, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματική χρήση
των πόρων και τη θετική απόδοση των επενδύσεων.
19. Η σύσταση εντέλλεται επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την
εφαρμογή των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία σε κάθε κράτος μέλος μέσω της
πολυμερούς επιτήρησης που ασκεί η Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO). Το 2014 η EMCO 7
ενέκρινε πλαίσιο δεικτών για την παρακολούθηση των εγγυήσεων για τη νεολαία, το οποίο
συνοδευόταν από ολοκληρωμένο εγχειρίδιο μεθοδολογίας 8.

6

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία
(ΕΕ C 120 της 26.4.2013), σημείο 27.

7

Συνεδρίαση της EMCO στη Ρώμη, 22-23 Σεπτεμβρίου 2014.

8

Βλέπε http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115.
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Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)
20. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2013, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συμφώνησαν να θεσπίσουν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), η οποία
θα διέθετε ειδικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό και θα στόχευε στην αύξηση της
χρηματοοικονομικής στήριξης που παρέχει η ΕΕ υπέρ περιφερειών και ατόμων που
πλήττονται εντονότερα από το πρόβλημα της ανεργίας και της αεργίας των νέων.
21. Η ΠΑΝ εντάσσεται στον συνολικό προγραμματισμό του ΕΚΤ και εγκρίνεται είτε με τη
μορφή ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είτε, στο
πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ, ως άξονας προτεραιότητας ή ως
τμήμα τέτοιου άξονα 9. Ως εκ τούτου, η ευθύνη της Επιτροπής στον τομέα αυτό είναι
αυξημένη σε σύγκριση με αυτήν που υπέχει στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τη νεολαία.
Ενώ οι εγγυήσεις για τη νεολαία αποτελούν πολιτική δέσμευση για προσφορά εργασίας σε
όλους τους ΕΑΕΚ νέους κάτω των 25 ετών, η ΠΑΝ συνιστά μέσο χρηματοδότησης μέτρων
που στοχεύουν σε άτομα 10 εντός του ίδιου πληθυσμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός που
εγκρίθηκε για την ΠΑΝ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ανέρχεται
σε 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από
συγκεκριμένο νέο κονδύλιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, το οποίο συμπληρώνεται από
πιστώσεις ύψους τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται στα κράτη μέλη
στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΚΤ.
22. Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για υποστήριξη από την ΠΑΝ είναι αυτές των
οποίων, το 2012, το ποσοστό ανεργίας των νέων της ηλικιακής ομάδας 15-24 υπερέβαινε
το 25 %. Επίσης επιλέξιμα ήταν τα κράτη μέλη στα οποία, το 2012, το ποσοστό της ανεργίας

9

Άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,
σ. 470).

10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1304/2013, αιτιολογική σκέψη 11.
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των νέων είχε αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30 % και τα οποία το ίδιο έτος κατέγραφαν
ποσοστά ανεργίας των νέων που υπερέβαιναν το 20 %11 (βλέπε γράφημα 7).
Γράφημα 7 - Περιφέρειες επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΠΑΝ
Επιλέξιμες περιφέρειες στο πλαίσιο της ταξινόμησης NUTS2:

Κανάριες Νήσοι

επιλέξιμες
μη επιλέξιμες
Γουαδελούπη
Μαρτινίκα

Γουιάνα

Μαγιότ

Αζόρες

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

11

Άρθρο 16 του κανονισμού αριθ. 1304/2013.

Ρεϊνιόν

Μαδέρα
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23. Η παρακολούθηση των μέτρων εγγυήσεων για τη νεολαία τα οποία χρηματοδοτούνται
από την ΠΑΝ/ΕΚΤ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο νομικό
πλαίσιο που ισχύει για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 12.
24. Τον Οκτώβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση 13 στην οποία
αναδεικνύονται τα σημαντικότερα επιτεύγματα των εγγυήσεων για τη νεολαία και της
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από την εξαγγελία τους το 2013 και
διατυπώνονται συμπεράσματα σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι
προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη εθνικών
προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία 14. Παράλληλα, η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση
του προϋπολογισμού της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων με τη διάθεση
1 δισεκατομμυρίου ευρώ επιπλέον στο ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού κατά την
περίοδο 2017–2020 (συν ακόμη 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το ΕΚΤ), ώστε η
χρηματοδότηση να ανέλθει συνολικά στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ 15.

12

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,
σ. 320) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

13

COM(2016) 646 final, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και η
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία χρόνια μετά».

14

COM(2016) 646 final.

15

COM(2016) 603 final, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενδιάμεση
επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Ένας
προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα».
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Προηγούμενη αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία από το ΕΕΣ
25. Τον Μάρτιο του 2015, το Συνέδριο δημοσίευσε ειδική έκθεση 16 σχετικά με τη στήριξη
που παρείχε η Επιτροπή στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία.
Βάσει της έκθεσης αυτής, τρεις ήταν οι βασικοί κίνδυνοι που επαπειλούν την
αποτελεσματική εφαρμογή των εγγυήσεων αυτών:
-

η επάρκεια της συνολικής χρηματοδότησης·

-

ο τρόπος ορισμού της προσφοράς καλής ποιότητας·

-

ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή παρακολουθεί και παρουσιάζει πληροφοριακά
στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με το πρόγραμμα.

26. Η παρούσα έκθεση έρχεται να συνεχίσει και να συμπληρώσει την ανάλυση εκείνη με
αξιολόγηση της εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία στο επίπεδο των κρατών μελών.
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
27. Με τον έλεγχο, αξιολογήσαμε κατά πόσον οι εγγυήσεις για τη νεολαία απέφεραν
αποτελέσματα στα κράτη μέλη και κατά πόσον η πρωτοβουλία για την απασχόληση των
νέων συνέβαλλε στον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη:
-

είχαν σημειώσει πρόοδο ως προς την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία· τα
ζητήματα που εξετάστηκαν, βάσει των στοιχείων που ανέφεραν τα κράτη μέλη στην
EMCO, περιελάμβαναν την εξέλιξη του αριθμού των ΕΑΕΚ νέων, τον εντοπισμό και την
εγγραφή τους σε μητρώα, την εξασφάλιση προσφοράς εργασίας εντός τεσσάρων
μηνών και τη συνακόλουθη βιωσιμότητα των προσφορών αυτών·

-

είχαν μεριμνήσει για την κατάλληλη διευθέτηση των παραγόντων που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την πρόοδο της εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία βάσει των

16

Ειδική έκθεση αριθ. 3/2015, με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ "Εγγυήσεις για τη νεολαία": τα πρώτα
βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»
(http://eca.europa.eu).
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διατάξεων της σύστασης του Συμβουλίου· μεταξύ άλλων, αυτό θα μπορούσε να έχει
επιτευχθεί με κατάλληλες στρατηγικές για την εγγραφή όλων των ΕΑΕΚ νέων σε
μητρώα, την εκτίμηση του κόστους εφαρμογής και των διαθέσιμων πόρων, την
προσέγγιση των κρατών μελών όσον αφορά τη βιώσιμη ένταξη των ΕΑΕΚ νέων και την
επάρκεια της παρακολούθησης και των αναφερόμενων από τα κράτη μέλη στοιχείων·
-

είχαν εφαρμόσει την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) κατά τρόπον
ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων των εγγυήσεων για τη νεολαία.

28. Προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που είχε σημειωθεί ως προς την εφαρμογή
των εγγυήσεων για τη νεολαία, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη ελέγχου σε επτά κράτη μέλη:
στην Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη
Σλοβακία. Η ανάλυση που πραγματοποιήσαμε για το κάθε κράτος μέλος βασίζεται στην
ηλικιακή ομάδα (15-24 ή 15-29) που επέλεξε το εκάστοτε κράτος. Επιπλέον, προκειμένου να
αξιολογήσουμε τη συμβολή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ),
επισκεφθήκαμε τα ίδια κράτη μέλη, πλην της Ιρλανδίας και της Σλοβακίας, και εξετάσαμε
έξι ΕΠ (πέντε εθνικά και ένα περιφερειακό στη Γαλλία). Τα κράτη μέλη επελέγησαν βάσει
των ακόλουθων βασικών κριτηρίων:
-

του ποσοστού ανεργίας των νέων·

-

του ποσοστού των ΕΑΕΚ νέων επί του συνολικού πληθυσμού της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας·

-

του μεριδίου της χρηματοδότησης που τους διατέθηκε επί των συνολικών πιστώσεων
που διατέθηκαν ειδικά για την ΠΑΝ.

29. Τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου προήλθαν από:
-

επισκοπήσεις εγγράφων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

-

συνεντεύξεις με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των εγγυήσεων
για τη νεολαία και τις διαχειριστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα ΕΠ της ΠΑΝ/ΕΚΤ·

-

ανάλυση στοιχείων (εκ των οποίων και αυτά που είχαν διαβιβαστεί στην EMCO)·
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-

εξέταση δείγματος 175 ατόμων που ήταν αποδέκτες προσφορών επιδοτούμενων από
την ΠΑΝ, ήτοι 35 σε καθένα από τα πέντε κράτη μέλη, με στόχο να διερευνηθεί η
συμβολή της ΠΑΝ.

Ο έλεγχος στα κράτη μέλη κάλυψε το διάστημα από την επίσημη εξαγγελία των εγγυήσεων
για τη νεολαία τον Απρίλιο του 2013 έως και τον Μάιο του 2016.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αξιολόγηση της προόδου ως προς την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία
30. Θεωρήσαμε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για την αξιολόγηση της προόδου ως προς την
εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία, λαμβανομένου υπόψη ότι η σύσταση του
Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2013.
31. Χρησιμοποιώντας τόσο τα στοιχεία που ανέφεραν τα κράτη μέλη στην EMCO όσο και
τα στοιχεία της Eurostat για τους ΕΑΕΚ νέους και τον πληθυσμό των νέων, στα επτά κράτη
μέλη που επισκεφθήκαμε, εξετάσαμε τα εξής:
-

αν ο αριθμός των ΕΑΕΚ νέων είχε μειωθεί μετά την καθιέρωση των εγγυήσεων για τη
νεολαία·

-

αν τα κράτη μέλη είχαν σημειώσει πρόοδο ως προς τον εντοπισμό και την εγγραφή των
ΕΑΕΚ νέων σε μητρώα·

-

όλοι οι εγγεγραμμένοι σε μητρώα ΕΑΕΚ νέοι έλαβαν προσφορά εργασίας, πρακτικής
άσκησης ή μαθητείας ή αν συνέχισαν την εκπαίδευση εντός τεσσάρων μηνών·

-

αν οι νέοι που είχαν υποστηριχθεί από τις εγγυήσεις για τη νεολαία εντάσσονταν κατά
τρόπο βιώσιμο στην αγορά εργασίας.

Η μείωση του αριθμού των ΕΑΕΚ νέων συνδέεται με τη μείωση του πληθυσμού των νέων
32. Μεταξύ της εξαγγελίας των εγγυήσεων για τη νεολαία και του πρώτου τριμήνου
του 2016, στα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, ο συνολικός πληθυσμός των νέων
σημείωσε μείωση κατά 286 000 περίπου. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν διάφοροι

26

δημογραφικοί παράγοντες, όπως η φυσική μείωση του πληθυσμού των νέων και η καθαρή
μετανάστευση.
33. Την ίδια περίοδο, ο πληθυσμός των ΕΑΕΚ νέων μειώθηκε κατά σχεδόν 374 000
συνολικά σε όλα τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, πλην της Γαλλίας. Εντούτοις, η αύξηση
του πληθυσμού των νέων στη Γαλλία οφειλόταν σε τεχνική προσαρμογή που ανέφερε η
Eurostat το πρώτο τρίμηνο του 2014. Μη συνυπολογιζόμενης της Γαλλίας, ο πληθυσμός των
νέων και των ΕΑΕΚ νέων θα είχε μειωθεί κατά 500 000 και 432 000 αντίστοιχα
(βλέπε πίνακα 1).
Πίνακας 1 - Πληθυσμός των νέων και πληθυσμός των ΕΑΕΚ νέων το 2013 και το 2016 (σε
χιλιάδες)

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK
Σύνολο

Πληθυσμός των νέων
Μεταβολή
2013Q1
2016Q1
542
520
-22
4 562
4 398
-165
7 284
7 497
213
778
743
-36
9 286
9 165
-120
1 720
1 658
-63
1 133
1 040
-94
25 306
25 020
-286

Πληθυσμός ΕΑΕΚ
Μεταβολή
2013Q1
2016Q1
86
66
-21
839
622
-217
797
855
58
181
135
-46
2 289
2 258
-32
293
227
-66
215
164
-52
4 701
4 327
-374

Πηγή: Στοιχεία της Eurostat.

34. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι αυτή η μείωση του ΕΑΕΚ πληθυσμού δεν
οφειλόταν σε αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων νέων. Μολονότι τα ποσοστά της
ανεργίας των νέων έχουν μειωθεί συνολικά στα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, στην
πραγματικότητα, μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2013 και του πρώτου τριμήνου
του 2016, ο αριθμός των νέων που είχαν απασχόληση μειώθηκε κατά 40 000.
35. Ο σημαντικότερος παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση του ΕΑΕΚ πληθυσμού ήταν η
αύξηση, το ίδιο διάστημα, κατά 315 000, του αριθμού των νέων που φοιτούσαν σε κάποια
βαθμίδα της εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε περιόδους χαμηλής
οικονομικής ανάπτυξης, υπάρχει η τάση οι νέοι να παραμένουν στην εκπαίδευση
περισσότερο και να αναβάλλουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας (βλέπε πίνακα 2).
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Πίνακας 2 - Σύνθεση και εξέλιξη του πληθυσμού των νέων και των ΕΑΕΚ νέων στα κράτη
μέλη που επισκεφθήκαμε (σε χιλιάδες) από το πρώτο τρίμηνο του 2013 έως το πρώτο
τρίμηνο του 2016
Κατάσταση
Άνεργοι ΕΑΕΚ νέοι
Οικονομικώς μη ενεργοί ΕΑΕΚ νέοι
Συνολικός πληθυσμός ΕΑΕΚ νέων
Απασχολούμενοι
Άνεργοι σε κατάρτιση
Οικονομικώς μη ενεργοί σε εκπαίδευση
Συνολικός πληθυσμός των νέων

2013Q1
2 699
2 002
4 701
6 948
765
12 891
25 306

2016Q1
Μεταβολή
2 312
-387
2 014
13
4 327
-374
6 908
-40
579
-186
13 206
315
25 020
-286

Πηγή: Στοιχεία της Eurostat.

Περιορισμένη η πρόοδος ως προς τον εντοπισμό και την εγγραφή των ΕΑΕΚ νέων σε
μητρώα
36. Οι εγγυήσεις για τη νεολαία απευθύνονται σε όλους τους νέους, ανεξάρτητα από το
εργασιακό καθεστώς τους. Ήδη, πριν από την καθιέρωση των εγγυήσεων για τη νεολαία,
όλα τα κράτη μέλη παρείχαν οικονομική ενίσχυση στους ΕΑΕΚ που αναζητούσαν ενεργώς
απασχόληση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό γινόταν μέσω των εθνικών οργανισμών
απασχόλησης ή παρόμοιων φορέων, και η εγγραφή τους στα σχετικά μητρώα ήταν
προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
37. Η σύσταση του Συμβουλίου καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα
εγγυήσεων για τη νεολαία προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι λαμβάνουν
προσφορά εργασίας καλής ποιότητας εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που
καθίστανται άνεργοι ή που εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Αυτό απαιτεί τον
εντοπισμό όλων των ΕΑΕΚ νέων, και ιδίως όσων δεν αναζητούν ενεργώς απασχόληση (ήτοι
των οικονομικώς μη ενεργών ΕΑΕΚ νέων), καθώς είναι αυτοί που δεν καλύπτονται από τα
υπάρχοντα συστήματα. Η επίτευξη του στόχου αυτού επέβαλε διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, συνεπαγόμενες τη συμμετοχή νέων εταίρων που εργάζονται στενότερα με
τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, καθώς και πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους.
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Στο τέλος του 2015, το μερίδιο των εγγεγραμμένων σε μητρώα ΕΑΕΚ νέων δεν είχε αυξηθεί
αισθητά ως απόρροια της καθιέρωσης των εγγυήσεων για τη νεολαία
38. Τα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε εφάρμοζαν διαφορετικές χρονικές αφετηρίες
όσον αφορά τον πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων στους οποίους προσφερόταν ήδη κάλυψη πριν
από την εξαγγελία των εγγυήσεων για τη νεολαία. Στη Γαλλία, το ποσοστό των ήδη
καταγεγραμμένων ΕΑΕΚ νέων ήταν 82 %, ενώ στην Ιταλία το ποσοστό αυτό ανερχόταν μόλις
στο 38 % περίπου (βλέπε πίνακα 3).
Πίνακας 3 - Άνεργοι εγγεγραμμένοι σε μητρώα πριν από την καθιέρωση των εγγυήσεων
για τη νεολαία και ΕΑΕΚ νέοι εγγεγραμμένοι σε μητρώα το 2014 και το 20151 (σε χιλιάδες)
Προ των
εγγυήσεων για
τη νεολαία
IE
15-24
ES
15-29
FR
15-24
HR
15-29
IT
15-29
PT
15-29
SK
15-29
1

Εγγεγραμμένοι
Πληθυσμός ΕΑΕΚ
%
Εγγεγραμμένοι
Πληθυσμός ΕΑΕΚ
%
Εγγεγραμμένοι
Πληθυσμός ΕΑΕΚ
%
Εγγεγραμμένοι
Πληθυσμός ΕΑΕΚ
%
Εγγεγραμμένοι
Πληθυσμός ΕΑΕΚ
%
Εγγεγραμμένοι
Πληθυσμός ΕΑΕΚ
%
Εγγεγραμμένοι
Πληθυσμός ΕΑΕΚ
%

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

2

2014

2015

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

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

Τα προ της καθιέρωσης των εγγυήσεων για τη νεολαία στοιχεία αντιστοιχούν στο ποσοστό
όσων ήταν εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα του εθνικού οργανισμού απασχόλησης για
την ηλικιακή ομάδα που κάλυπταν ακολούθως οι εγγυήσεις μετά την καθιέρωσή τους. Τα
στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την Ισπανία παρασχέθηκαν από τον ισπανικό οργανισμό
απασχόλησης για τον λόγο ότι τα στοιχεία της EMCO αφορούν μόνο τους ΕΑΕΚ νέους νου είναι
καταχωρισμένοι στη SNGJ (ισπανική βάση δεδομένων για τις εγγυήσεις για τη νεολαία). Στην
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περίπτωση της Γαλλίας, τα στοιχεία για το 2014 προέρχονται μόνον από τον εθνικό οργανισμό
απασχόλησης (Pôle Emploi), ώστε να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση στοιχείων που
προέρχονταν και από τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης (Missions Locales). Τα στοιχεία για
το 2014 και το 2015 αντιστοιχούν στον μέσο όρο του συγκεκριμένου έτους.
2

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την προ της καθιέρωσης των εγγυήσεων για τη νεολαία
περίοδο χρονολογούνται ως εξής: Ιρλανδία 4ο τρίμηνο του 2013, Ισπανία 2ο τρίμηνο του 2014,
Γαλλία 4ο τρίμηνο του 2013, Κροατία 4ο τρίμηνο του 2013, Ιταλία 1ο τρίμηνο του 2014,
Πορτογαλία 1ο τρίμηνο του 2014 και Σλοβακία 4ο τρίμηνο του 2013.

Πηγή: Εθνικοί οργανισμοί απασχόλησης για τις τιμές βάσης προ των εγγυήσεων για τη νεολαία,
βάση δεδομένων της EMCO για τον αριθμό των ΕΑΕΚ νέων σε πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία
το 2014 και το 2015 και Eurostat για τον πληθυσμό των ΕΑΕΚ.

39. Οι διαφορές στον βαθμό προόδου που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών
οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία που αυτά
εφαρμόζουν δεν δρομολογήθηκαν συγχρόνως. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη
αποφάσισαν να μεταφέρουν όλους τους νέους που ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
εθνικού οργανισμού απασχόλησης (ή παρεμφερών φορέων) στο πρόγραμμα των
εγγυήσεων για την νεολαία, ενώ άλλα αποφάσισαν να συστήσουν νέα μητρώα, ειδικά για
το πρόγραμμα αυτών των εγγυήσεων.
40. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάριν, οι εθνικές αρχές αποφάσισαν να μην μεταφέρουν
αυτομάτως στο πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία όλους τους νέους που
πληρούσαν μεν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως ΕΑΕΚ, αλλά ήταν ήδη εγγεγραμμένοι
ως άνεργοι στα μητρώα του εθνικού οργανισμού απασχόλησης. Αντιθέτως, ζήτησαν από
όλους να επανεγγραφούν. Επρόκειτο για συνειδητή επιλογή των εθνικών αρχών που είχε
ως συνέπεια την πρόσθετη επιβάρυνση των ΕΑΕΚ νέων και κατέληξε σε ένα εξαιρετικά
χαμηλό ποσοστό εγγραφών.
Ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν οι εγγυήσεις για τη νεολαία στην εγγραφή των ΕΑΕΚ νέων
σε μητρώα είναι δύσκολο να αξιολογηθεί
41. Το 2014 ο συνολικός αριθμός των ΕΑΕΚ νέων που εντάχθηκαν στα προγράμματα
εγγυήσεων για τη νεολαία στα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε (δηλαδή όσων
ενεγράφησαν σε οργανισμό που εφάρμοζε πρόγραμμα εγγυήσεων) ανήλθε συνολικά σε
2,6 εκατομμύρια. Το 2015 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 32 %, φθάνοντας συνολικά τα
3,4 εκατομμύρια. Ωστόσο, με εξαίρεση την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, το 2015 ο
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αριθμός των εγγεγραμμένων σε μητρώα ΕΑΕΚ νέων ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος (βλέπε πίνακα 4).
Πίνακας 4 - Συνολικός αριθμός νέων που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα εγγυήσεων για τη
νεολαία1
Νέες εγγραφές
2014
2015

Μεταβολή
2015/2014

IE

60 200

54 600

-9%

ES

572 694

1 268 613

122%

FR

1 046 478

1 082 215

3%

HR

272 154

171 739

-37%

IT

144 368

420 279

191%

PT

335 151

266 311

-21%

SK
Σύνολο
1

174 397

165 425

-5%

2 605 442

3 429 182

32%

Τα στοιχεία για την Ισπανία παρασχέθηκαν από τον ισπανικό οργανισμό απασχόλησης για τον
λόγο ότι τα στοιχεία της EMCO αφορούν μόνο τους ΕΑΕΚ που είναι καταχωρισμένοι στη SNGJ
(ισπανική βάση δεδομένων για τις εγγυήσεις για τη νεολαία). Στην περίπτωση της Γαλλίας, τα
στοιχεία για το 2014 προέρχονται μόνον από τον εθνικό οργανισμό απασχόλησης (P ôle Emploi),
ώστε να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση στοιχείων που προέρχονται και από τις τοπικές
υπηρεσίες απασχόλησης (Missions Locales).

Πηγή: Βάση δεδομένων της EMCO και Eurostat.

42. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών
οφείλονταν στα εξής:
-

Στην Ισπανία, οι δύο βασικοί παράγοντες ήταν: 1) η αναφορά στοιχείων σχετικά με
τους ΕΑΕΚ νέους άρχισε μόλις τον Ιούλιο του 2014· 2) τον Ιούλιο του 2015, η ηλικιακή
ομάδα διευρύνθηκε ώστε να περιλάβει τους ΕΑΕΚ νέους ηλικίας 25-29 ετών, με
αποτέλεσμα σχεδόν 390 000 επιπλέον εγγραφές.

-

Στην Ιταλία, τα στοιχεία που αναφέρθηκαν κάλυπταν το οκτάμηνο από τον Μάιο
του 2014, καθώς οι αρχές αποφάσισαν να μην μεταφέρουν στα σχετικά μητρώα τους
πιθανούς ΕΑΕΚ νέους που είχαν εγγραφεί στον εθνικό οργανισμό απασχόλησης πριν
από την ημερομηνία αυτή και άρχισαν τις εγγραφές εκ του μηδενός.

-

Στη Γαλλία, η πηγή των στοιχείων για τα δύο αυτά έτη ήταν διαφορετική. Τα στοιχεία
για το 2014 προέρχονταν μόνον από τα αριθμητικά στοιχεία του εθνικού οργανισμού

31

απασχόλησης (Pôle Emploi), ώστε να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση στοιχείων που
προέρχονται και από τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης (Missions Locales). Για το
2015, ωστόσο, τα στοιχεία που συγκέντρωσε η EMCO περιελάμβαναν επίσης τα
στοιχεία των τοπικών υπηρεσιών.
-

Στην Κροατία και την Πορτογαλία, στα στοιχεία του 2014 συμπεριελήφθησαν όλοι οι
μέχρι τούδε εγγεγραμμένοι σε μητρώα ΕΑΕΚ νέοι, γεγονός που δικαιολογεί τον υψηλό
αριθμό εγγραφών για το 2014. Επιπλέον, τα στοιχεία που ανέφερε η Πορτογαλία
αφορούσαν μόνο το διάστημα από τον Μάρτιο του 2014, ήτοι 10 μήνες του
συγκεκριμένου έτους.

Αύξηση των θετικών εξόδων αλλά ανεπάρκεια διαθέσιμων προσφορών
43. Τρεις είναι οι τρόποι με τους οποίους οι εγγεγραμμένοι ΕΑΕΚ νέοι μπορούν να
αποχωρήσουν από το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία:
-

αποδεχόμενοι προσφορά εργασίας, άσκησης, μαθητείας ή συνέχισης της εκπαίδευσης,

-

εγκαταλείποντας το πρόγραμμα οικειοθελώς, ή

-

αποκλειόμενοι βάσει εθνικών κανόνων ή εθνικής πρακτικής (π.χ. εάν επανειλημμένα
δεν συμμετείχαν σε προγραμματισμένες δραστηριότητες).

44. Οι ΕΑΕΚ νέοι μπορούν να αποχωρήσουν από το προπαρασκευαστικό στάδιο που
προβλέπει το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία με θετική ή αρνητική έξοδο. Η
θετική έξοδος αντιστοιχεί σε αποδοχή προσφοράς. Αρνητική έξοδος σημαίνει ότι ο νέος
εξακολουθεί να είναι άνεργος ή οικονομικώς μη ενεργός ΕΑΕΚ. Εάν το κράτος μέλος δεν
είναι σε θέση να εξακριβώσει την κατάσταση του ΕΑΕΚ νέου μετά την αποχώρησή του από
το πρόγραμμα, ο προορισμός του σημειώνεται ως άγνωστος, κάτι που μπορεί να σημαίνει
θετική ή αρνητική έξοδο. Ο χαμηλότερος αριθμός των άγνωστης κατάστασης ΕΑΕΚ νέων
μαρτυρά σύστημα παρακολούθησης που λειτουργεί καλά (βλέπε σημεία 92 έως 98).
45. Όλοι οι ΕΑΕΚ νέοι που συμμετέχουν σε συνοδευτικά μέτρα, όπως προσωπικά σχέδια
δράσης, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη
ή υπηρεσίες επιμόρφωσης (π.χ. βασικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες,
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καθοδήγηση κ.λπ.), θεωρούνται ότι βρίσκονται στο προπαρασκευαστικό στάδιο που
προβλέπει το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία και όχι ότι αποχωρούν από το
πρόγραμμα.
46. Στο τέλος του 2015, το ποσοστό των θετικών εξόδων παρουσίαζε σημαντικές
αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, κυμαινόμενο από 58 % στην Ισπανία
έως 99 % στην Ιταλία (βλέπε γράφημα 8).
Γράφημα 8 - Ποσοστό εξόδων κατά είδος (σωρευτικά στοιχεία 2014-2015)1
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Τα στοιχεία για την Ισπανία παρασχέθηκαν από τον ισπανικό οργανισμό απασχόλησης για τον
λόγο ότι τα στοιχεία της EMCO αφορούν μόνο τους ΕΑΕΚ νέους που είναι καταχωρισμένοι στη
SNGJ (ισπανική βάση δεδομένων για τις εγγυήσεις για τη νεολαία). Στην περίπτωση της
Γαλλίας, τα στοιχεία για το 2014 προέρχονται μόνον από τον εθνικό οργανισμό απασχόλησης
(Pôle Emploi), ώστε να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση των στοιχείων που προέρχονται από
τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης (Missions Locales).

Πηγή: Βάση δεδομένων της EMCO.

47. Το ποσοστό των άγνωστου προορισμού εξόδων, παραδείγματος χάριν 42 % στην
Ισπανία, απηχεί ως επί το πλείστον την κακή ποιότητα των στοιχείων. Ο πολύ μικρός
αριθμός των άγνωστου προορισμού εξόδων (< 1 %) στην Ιταλία μπορεί να αποδοθεί στη
δημιουργία βάσης δεδομένων η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί την κατάσταση των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία. Επιπλέον, ο μικρός αριθμός
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των αρνητικών εξόδων στην Ιταλία θα μπορούσε να οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι όλοι
οι συμμετέχοντες υπογράφουν δήλωση άμεσης διαθεσιμότητας για ένταξη σε μέτρο.
48. Τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικών εξόδων (15 % για το διάστημα 2014-2015)
κατεγράφησαν στη Σλοβακία. Ωστόσο, το 2014 η Σλοβακία ανέφερε 2 % αρνητικές και 29 %
άγνωστου προορισμού εξόδους. Το 2015 ο αριθμός των αρνητικών εξόδων αυξήθηκε
σε 26 % και ο αριθμός των άγνωστου προορισμού μειώθηκε σε λιγότερο από 1 % λόγω των
μεταβολών στο σύστημα αναφοράς στοιχείων, χωρίς όμως να προκύπτει από πουθενά ο
λόγος του υψηλού αυτού ποσοστού αρνητικών εξόδων.
49. Η απασχόληση ήταν ο συχνότερος προορισμός των θετικών εξόδων σε όλα τα κράτη
μέλη που επισκεφθήκαμε πλην της Ιταλίας, όπου η κατάρτιση αντιστοιχούσε στο 54 % των
εξόδων αυτών. Σε όλα τα άλλα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, η
έξοδος με προορισμό την απασχόληση κυμαινόταν μεταξύ 64 % στην Ιρλανδία και 90 % στη
Γαλλία (βλέπε γράφημα 9).
Γράφημα 9 - Ποσοστό θετικών εξόδων κατά είδος προορισμού (σωρευτικά στοιχεία
2014-2015)1
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Πρακτική άσκηση

Τα στοιχεία για την Ισπανία παρασχέθηκαν από τον ισπανικό οργανισμό απασχόλησης για τον
λόγο ότι τα στοιχεία της EMCO αφορούν μόνο τους ΕΑΕΚ νέους που είναι καταχωρισμένοι στη
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SNGJ (ισπανική βάση δεδομένων για τις εγγυήσεις για τη νεολαία). Στην περίπτωση της
Γαλλίας, τα στοιχεία για το 2014 προέρχονται μόνον από τον εθνικό οργανισμό απασχόλησης
(Pôle Emploi), ώστε να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση στοιχείων που προέρχονταν και από
τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης (Missions Locales).
Πηγή: Βάση δεδομένων της EMCO.

50. Από σύγκριση του αριθμού των θετικών εξόδων με τον αριθμό των ΕΑΕΚ νέων που
ήταν εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία προκύπτει ότι, το 2014, ο
αριθμός των θετικών εξόδων στα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε κάλυπτε μόλις περί
το ήμισυ των συνολικών εγγραφών (53 % το 2014 και 62 % το 2015). Το 2015, το ποσοστό
των θετικών εξόδων αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη που ελέγξαμε (πλην της Ιρλανδίας)
(βλέπε γράφημα 10). Η αύξηση που κατεγράφη στην Κροατία (από 41 % σε 67 %) και την
Πορτογαλία (από 42 % σε 62 %) οφειλόταν κυρίως στη μείωση των νέων εγγραφών ΕΑΕΚ
νέων (βλέπε σημείο 42, τέταρτη περίπτωση). Η αύξηση των θετικών εξόδων (από 22 %
σε 68 %) στην Ιταλία αντικατοπτρίζει σημαντική αύξηση του αριθμού των προσφορών και
σύντμηση της περιόδου αναφοράς για το 2014 (βλέπε σημείο 42, δεύτερη περίπτωση). Από
τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται ότι χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες ώστε όλοι οι
εγγεγραμμένοι σε μητρώα ΕΑΕΚ νέοι να δέχονται προσφορά εργασίας, όπως απαιτεί η
σύσταση του Συμβουλίου.
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Γράφημα 10 - Θετικές έξοδοι επί του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων ΕΑΕΚ1
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Τα στοιχεία για την Ισπανία παρασχέθηκαν από τον ισπανικό οργανισμό απασχόλησης για τον
λόγο ότι τα στοιχεία της EMCO αφορούν μόνο τους ΕΑΕΚ νέους που είναι καταχωρισμένοι στη
SNGJ (ισπανική βάση δεδομένων για τις εγγυήσεις για τη νεολαία). Στην περίπτωση της
Γαλλίας, τα στοιχεία για το 2014 προέρχονται μόνον από τον εθνικό οργανισμό απασχόλησης
(Pôle Emploi), ώστε να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση στοιχείων που προέρχονταν και από
τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης (Missions Locales).

Πηγή: Βάση δεδομένων της EMCO.

Το 70 % των θετικών εξόδων του 2014 σημειώθηκαν εντός τετραμήνου
51. Η σύσταση του Συμβουλίου ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι
ΕΑΕΚ νέοι να λαμβάνουν προσφορά εντός τεσσάρων μηνών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της
EMCO σχετικά με την υποβολή στοιχείων λαμβάνουν ως αφετηρία για τον υπολογισμό της
προθεσμίας των τεσσάρων μηνών την ημερομηνία εγγραφής του ΕΑΕΚ νέου σε πρόγραμμα
εγγυήσεων για τη νεολαία.
52. Κατά τον έλεγχο, κανένα από τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν ήταν σε θέση να
παράσχει σε όλους τους ΕΑΕΚ νέους την ευκαιρία να αποδεχθούν προσφορά εντός
τετραμήνου από την ένταξή τους σε πρόγραμμα εγγυήσεων. Ωστόσο, όσον αφορά τις
θετικές εξόδους του 2014, το 70 % αυτών έλαβε χώρα εντός της τετράμηνης προθεσμίας.
Το 2015, στη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, η κατάσταση
επιδεινώθηκε σε σύγκριση με το 2014 (βλέπε γράφημα 11), με συνέπεια ο συνολικός μέσος
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όρος να είναι 59 %. Επισημαίνουμε επίσης ότι, στην Ιταλία, η ημερομηνία έναρξης του
τετραμήνου για την αποδοχή προσφοράς που γίνεται σε ΕΑΕΚ νέο είναι η ημέρα κατά την
οποία γίνεται η αξιολόγησή του και καταρτίζεται το προφίλ του και όχι η στιγμή που
εγγράφεται στο πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία. Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός
χρόνος αναμονής του νέου είναι ακόμη μεγαλύτερος. Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες
προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των ΕΑΕΚ νέων για τους οποίους τηρείται ο στόχος του
τετραμήνου.
Γράφημα 11 - Θετικές έξοδοι από τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία εντός του
προβλεπόμενου τετραμήνου (2014 και 2015)1
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Τα στοιχεία για την Ισπανία παρασχέθηκαν από τον ισπανικό οργανισμό απασχόλησης για τον
λόγο ότι τα στοιχεία της EMCO αφορούν μόνο τους ΕΑΕΚ νέους που είναι καταχωρισμένοι στη
SNGJ (ισπανική βάση δεδομένων για τις εγγυήσεις για τη νεολαία). Στην περίπτωση της
Γαλλίας, τα στοιχεία για το 2014 προέρχονται μόνον από τον εθνικό οργανισμό απασχόλησης
(Pôle Emploi), ώστε να αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση στοιχείων που προέρχονταν και από
τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης (Missions Locales).

Πηγή: Βάση δεδομένων της EMCO.

Η βιώσιμη ένταξη παραμένει πρόκληση
53. Απώτερος στόχος των εγγυήσεων για τη νεολαία είναι να βοηθήσουν τους νέους να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας κατά τρόπο βιώσιμο. Για τον σκοπό αυτό, το πλαίσιο
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παρακολούθησης που καθόρισε η EMCO απαιτεί την παρακολούθηση της κατάστασης μετά
από 6, 12 και 18 μήνες από την ημερομηνία αποχώρησής τους από το πρόγραμμα 17. Η
κατάστασή τους θεωρείται θετική εάν έχουν απασχόληση ή παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση και αρνητική εάν έχουν επανέλθει σε κατάσταση ΕΑΕΚ.
54. Αναλύσαμε τα στοιχεία αυτά για τους νέους που αποχώρησαν από το πρόγραμμα
το 2014 και το 2015 και διαπιστώσαμε σημαντικές αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο
άλλο.
Κατάσταση έξι μήνες μετά την έξοδο από το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία
55. Το ποσοστό των νέων που αποχώρησαν από το πρόγραμμα το 2014 και έξι μήνες
αργότερα είτε είχαν ακόμη απασχόληση είτε παρακολουθούσαν εκπαίδευση ή κατάρτιση
κυμαίνεται μεταξύ 56 % (στην Πορτογαλία) και 71 % (στην Ιρλανδία). Οι γαλλικές αρχές δεν
παρείχαν στην EMCO τα σχετικά στοιχεία τον Σεπτέμβριο του 2016 (βλέπε πίνακα 5).
Πίνακας 5 - Κατάσταση των νέων έξι μήνες μετά την έξοδό τους από πρόγραμμα των
εγγυήσεων για τη νεολαία στο οποίο είχαν ενταχθεί το 2014 και το 20151
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Θετική
έξοδος
71%
63%
61%
68%
56%
4%
54%

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

2014
Άνευ
Άγνωστου
προορισμού αντικειμένου2
8%
0%
21%
0%
22%
0%
32%
0%
33%
0%
80%
0%
33%
0%

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

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

2015
Άνευ
Άγνωστου
προορισμού αντικειμένου2
8%
0%
0%
16%
17%
10%
27%
8%
25%
17%
80%
2%
26%
9%

1

Τα στοιχεία για την Ισπανία είναι αυτά που παρασχέθηκαν στην EMCO και αφορούν την
κατάσταση μόνον όσων είναι καταχωρισμένοι στη SNGJ.

2

Άνευ αντικειμένου: Κατά τον χρόνο συλλογής των στοιχείων, δεν είχαν παρέλθει ακόμη έξι
μήνες από την αποχώρηση των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα.

Πηγή: Βάση δεδομένων της EMCO.

17

Βλέπε «EMCO Methodological manual, Indicator Framework for Monitoring the Youth
Guarantee (YG)», σημείο 81.
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56. Η τάση που καταγράφεται το 2014 και το 2015 για τους νέους που διατηρούσαν τη
θετική έξοδο έξι μήνες αργότερα είναι σχετικά σταθερή, με εξαίρεση την Ισπανία. Εδώ, το
ποσοστό μειώθηκε από 63 % σε 37 %, ενώ οι αρνητικές ή οι άγνωστου προορισμού έξοδοι
αυξήθηκαν από 36 % σε 47 %. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν ως έναν βαθμό τη
μεταβολή στον πληθυσμό-στόχο των ΕΑΕΚ νέων με την ένταξη στην κατηγορία αυτή της
ηλικιακής ομάδας 25-29 (βλέπε σημείο 42, πρώτη περίπτωση).
57. Στη Σλοβακία, μόνο το 4 % των νέων που αποχώρησαν από το πρόγραμμα των
εγγυήσεων για τη νεολαία το 2014 ή το 2015 αναφέρθηκε ότι είχε ακόμη απασχόληση ή
παρακολουθούσε εκπαίδευση ή κατάρτιση έξι μήνες αργότερα. Η διαμόρφωση του
ποσοστού αυτού επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το υψηλό ποσοστό (80 %) των
άγνωστων καταστάσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση του επιτευχθέντος
βαθμού βιώσιμης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Πράγματι, στις περιπτώσεις
αυτές δεν υπήρχαν στοιχεία για την κατάστασή τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αρχές
της χώρας αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης
των συμμετεχόντων.
Κατάσταση 12 και 18 μήνες μετά την έξοδο από το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη
νεολαία
58. Με την εξαίρεση της Γαλλίας και της Ιταλίας, τα κράτη μέλη ανέφεραν στοιχεία σχετικά
με την κατάσταση των νέων 12 μήνες μετά την έξοδό τους από το πρόγραμμα. Το 2014 η
κατάσταση των νέων 12 μήνες μετά από μια θετική έξοδο ήταν παρόμοια με την κατάσταση
στην οποία βρίσκονταν μετά το πρώτο εξάμηνο. Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση, καθώς, μετά
από 12 μήνες, στην κατάσταση αυτή παρέμενε μόνο το 45 % έναντι 63 % μετά το πρώτο
εξάμηνο (βλέπε πίνακες 5 και 6). Σε όλα τα κράτη μέλη πλην της Ιρλανδίας, το ποσοστό της
επιτυχούς ένταξης 18 μήνες μετά τη θετική έξοδο ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με το
αντίστοιχο ποσοστό που είχε καταγραφεί μετά την παρέλευση 12μήνου.
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Πίνακας 6 - Θετικές, αρνητικές και άγνωστες καταστάσεις στους 12 και τους 18 μήνες για
τις εξόδους του 20141, 2
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2014 - μετά από 18 μήνες

Άνευ
Άγνωστου
Θετική έξοδος
προορισμού αντικειμένου3
7%
21%
20%
32%
79%
32%

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

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

Αρνητική
έξοδος
25%
29%
14%
12%
19%
20%

Άνευ
Άγνωστου
προορισμού αντικειμένου3
7%
38%
17%
26%
78%
33%

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

1

Τα στοιχεία για την Ισπανία είναι αυτά που παρασχέθηκαν στην EMCO και αφορούν την
κατάσταση μόνον όσων είναι καταχωρισμένοι στη SNGJ.

2

Τα ανωτέρω στοιχεία βασίζονται στην κατάσταση των νέων σε δεδομένη χρονική στιγμή, κάτι
που σημαίνει ότι νέος για τον οποίο διαπιστώνεται αρνητική κατάσταση μετά από 12 μήνες
μπορεί να βρεθεί σε θετική μετά από 18 μήνες.

3

Άνευ αντικειμένου: Κατά τον χρόνο συλλογής των στοιχείων, δεν είχαν παρέλθει ακόμη 12
και 18 μήνες από την αποχώρηση των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα.

Πηγή: Βάση δεδομένων της EMCO.

59. Όσον αφορά τους νέους που είχαν αποχωρήσει από το πρόγραμμα το 2015, το
Συνέδριο δεν αξιολόγησε την κατάστασή τους μετά την παρέλευση 12μήνου από τη θετική
έξοδο, καθώς σχετικά στοιχεία είχαν αναφέρει μόνο τέσσερα κράτη μέλη. Επιπλέον, σχεδόν
για τα δύο τρίτα των αναφερθέντων συμμετεχόντων δεν είχε παρέλθει ακόμη η 12μηνη
προθεσμία.
Παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των εγγυήσεων για τη νεολαία
60. Στην ενότητα αυτή, αξιολογούμε κατά πόσον τα κράτη μέλη διευθέτησαν δεόντως τους
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη
νεολαία. Συγκεκριμένα, αξιολογήσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη:
-

είχαν χαράξει τις κατάλληλες στρατηγικές για την καταχώριση όλων των ΕΑΕΚ νέων·

-

είχαν υπολογίσει το συνολικό κόστος των εγγυήσεων για τη νεολαία και το ύψος της
διαθέσιμης χρηματοδότησης·

-

είχαν λάβει μέτρα για τη βιώσιμη ένταξη των ΕΑΕΚ νέων·
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-

είχαν δημιουργήσει το κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης και αναφοράς στοιχείων.

Απουσία στρατηγικών με σαφή ορόσημα και στόχους για την κάλυψη όλων των ΕΑΕΚ
νέων
61. Η σύσταση του Συμβουλίου αναφέρει ότι στόχος των εγγυήσεων για τη νεολαία είναι
να παρέχουν στήριξη σε όλους τους νέους κάτω των 25 εντός τεσσάρων μηνών από τη
στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή που εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Τα κράτη
μέλη οφείλουν να επιδιώκουν ενεργώς να εντοπίζουν και να εγγράφουν σε μητρώα όλους
τους ΕΑΕΚ νέους παροτρύνοντάς τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των εγγυήσεων για
τη νεολαία. Η ανωτέρω σύσταση τονίζει επίσης τη σημασία που έχει η ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (όπως των δημόσιων και ιδιωτικών
οργανισμών απασχόλησης, των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των εργοδοτών,
των οργανώσεων νέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με νέους),
προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη του συνολικού πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων.
62. Για τον σκοπό αυτό, εξετάσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη:
-

είχαν χαράξει συνεπή στρατηγική με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για την
κάλυψη όλων των ΕΑΕΚ· και

-

είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μέσω των κατάλληλων
διαβουλεύσεων.

Ορισμένα κράτη μέλη επικεντρώθηκαν σε περιορισμένο μόνον υποπληθυσμό των ΕΑΕΚ
νέων
63. Από την ανάλυση των σχεδίων υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία (ΣΥΕΝ)
προέκυψε ότι, σε δύο από τα επτά κράτη μέλη που αφορούσε η ανάλυσή μας (Ιταλία και
Ιρλανδία), οι εθνικές αρχές είχαν αποφασίσει να επικεντρωθούν σε μικρότερο
υποπληθυσμό νέων (βλέπε πλαίσιο 2). Αυτό είχε ως συνέπεια σημαντικό μέρος του
πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων να μην αποτελεί εξ αρχής στόχο των μέτρων.
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Πλαίσιο 2 - Πληθυσμός-στόχος των ΕΑΕΚ νέων στην Ιρλανδία και την Ιταλία: αποκλεισμός
του 30 % περίπου του συνολικού πληθυσμού τους
Ιταλία: Το ΣΥΕΝ εστίαζε σε νέους ηλικίας 15-29 ετών που ήταν διαθέσιμοι να εργαστούν (1 723 000
το 2013). Ωστόσο, οι νέοι που δεν είχαν υποβάλει δήλωση άμεσης διαθεσιμότητας (Dichiarazione di
immediata disponibilità, DID) πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα (28 % του συνολικού
πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων την ίδια χρονιά) δεν λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό του
πληθυσμού-στόχου.
Ιρλανδία: Το ΣΥΕΝ εστιάζει σε νέους ηλικίας 18-24 ετών οι οποίοι, το τελευταίο τρίμηνο του 2013,
δεν απασχολούνταν και λάμβαναν επιδόματα ανεργίας, καθώς και σε όσους δήλωναν άνεργοι
(45 000 νέοι, ήτοι το 70 % του συνολικού πληθυσμού των ΕΑΕΚ). Οι άνεργοι σπουδαστές, οι
σπουδαστές που δήλωναν οικονομικώς μη ενεργοί, όσοι παρείχαν υπηρεσίες φροντίδας και τα
οικονομικώς μη ενεργά λόγω αναπηρίας άτομα δεν περιλαμβάνονταν στον πληθυσμό-στόχο. Στην
τελευταία κατηγορία ενέπιπταν 18 900 άτομα (30 % του συνολικού πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων).

Η συμμετοχή των ΕΑΕΚ νέων στο πρόγραμμα γίνεται με δική τους πρωτοβουλία
64. Μια άλλη προσέγγιση που περιορίζει την εμβέλεια των εγγυήσεων για τη νεολαία σε
ορισμένα κράτη μέλη είναι η απαίτηση της ανάληψης πρωτοβουλίας εκ μέρους των ίδιων
των ενδιαφερομένων. Στην Ισπανία, οι ΕΑΕΚ νέοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία, πρέπει να εγγραφούν, με δική τους
πρωτοβουλία, στο εθνικό σύστημα (Sistema Nacional de Garantía Juvenil, SNGJ). Αυτή η
ανάληψη πρωτοβουλίας απαιτείται επίσης από τον εθνικό νόμο περί απασχόλησης
αριθ. 18/2014. Κατά συνέπεια, οι νέοι που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι αλλού, παραδείγματος
χάριν στον εθνικό οργανισμό απασχόλησης, δεν μπορούσαν να μεταφερθούν αυτομάτως
στο πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία, αλλά έπρεπε να εγγραφούν εκ νέου.
65. Επισημαίνουμε επίσης ότι η Ιρλανδία ακολούθησε διαφορετική προσέγγιση η οποία,
καίτοι δαπανηρή, αποδείχθηκε αποτελεσματική για τον εντοπισμό του συνολικού
πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων άνω των 18 ετών (βλέπε πλαίσιο 3).
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Πλαίσιο 3 - Επίδομα εισοδηματικής στήριξης στην Ιρλανδία
Η Ιρλανδία χορηγεί σε όλους τους ανέργους άνω των 18 ετών επίδομα εισοδηματικής στήριξης,
ύψους τουλάχιστον 100 ευρώ την εβδομάδα για κάθε άνεργο χωρίς τέκνα. Οι αρχές πιστεύουν ότι
για τον λόγο αυτό όλοι οι ΕΑΕΚ νέοι άνω των 18, πλην ενός αμελητέου αριθμού, εγγράφονται στην
υπηρεσία κοινωνικής προστασίας (Department of Social Protection).

66. Διαπιστώσαμε ότι οι στρατηγικές των κρατών μελών δεν επικεντρώνονταν επαρκώς σε
συγκεκριμένους στόχους, δεν περιελάμβαναν ποσοτικώς προσδιορισμένους στόχους και
δεν έθεταν σαφές χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη του συνολικού πληθυσμού των ΕΑΕΚ
νέων. Παρά ταύτα, διαπιστώσαμε ότι πολλά από τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε είχαν
αναπτύξει καινοτόμους στρατηγικές προκειμένου να προσεγγίσουν τους ΕΑΕΚ νέους που
δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι τούδε, διοργανώνοντας ενημερωτικές εκστρατείες με τη βοήθεια
τόσο των παραδοσιακών όσο και των περισσότερο σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας (π.χ.
μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
67. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 18, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να
καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την υποστήριξη των πλέον αποκομμένων από την
αγορά εργασίας νέων, δηλαδή των ΕΑΕΚ νέων που παραδοσιακά είναι οι λιγότερο εύκολοι
να προσεγγισθούν (ακόμα και πριν από την κρίση) και μέχρι σήμερα έχουν αποκομίσει τα
λιγότερα οφέλη από τις βελτιώσεις. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται προς επίρρωση των
διαπιστώσεών μας όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τον εντοπισμό και
την εγγραφή σε μητρώα όλων των ΕΑΕΚ νέων.
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δεν καθορίζεται με σαφήνεια
68. Τα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε αναφέρθηκαν στην ανάγκη συμμετοχής των
διαφόρων ενδιαφερομένων και διαβούλευσης με αυτούς. Ωστόσο, δεν διευκρίνισαν με
ποιο τρόπο αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα συνέβαλαν στην επίτευξη του γενικού στόχου της
κάλυψης του συνολικού πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων. Η μόνη εξαίρεση ήταν η Πορτογαλία,
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COM(2016) 646 final, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και η
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία χρόνια μετά», σ. 11.
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αλλά ακόμη και στην περίπτωση αυτή δεν είχε καταστεί σαφές πώς οι εταίροι θα
συνέβαλαν στον εντοπισμό και την εγγραφή σε μητρώο όλων των ΕΑΕΚ νέων
(βλέπε πλαίσιο 4).
Πλαίσιο 4 - Το πορτογαλικό ΣΥΕΝ - τιμές-στόχοι που καθορίστηκαν για τον εντοπισμό και την
εγγραφή σε μητρώο του πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων
Στόχος του πορτογαλικού ΣΥΕΝ είναι να καλύψει τον συνολικό πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων έως
το 2019. Τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αναλάβει την ευθύνη να καλύψουν το 47 % των
ΕΑΕΚ νέων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εθνικό οργανισμό απασχόλησης. Ωστόσο, οι τιμέςστόχοι που πρέπει να επιτευχθούν τίθενται αδρομερώς, χωρίς να καθορίζεται λεπτομερώς ο στόχος
που πρέπει να επιτύχει συγκεκριμένα ο κάθε εταίρος. Το ΣΥΕΝ δεν αναφέρεται επίσης καθόλου
στους χρηματοδοτικούς πόρους που θα χορηγηθούν στα ενδιαφερόμενα μέρη ούτε στον τρόπο με
τον οποίο θα μπορέσουν αυτά να επιτύχουν τον στόχο αυτό χωρίς πρόσθετους πόρους.

69. Διαπιστώσαμε επίσης ότι, αφότου εξαγγέλθηκαν οι εγγυήσεις για τη νεολαία, σε όλα
τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε υπεγράφησαν ειδικές συμφωνίες με τα αντίστοιχα
ενδιαφερόμενα μέρη. Στη Ισπανία, παραδείγματος χάριν, ο εθνικός οργανισμός
απασχόλησης υπέγραψε συμφωνίες με διάφορους οργανισμούς, όπως το Instituto de la
Juventud (INJUVE), η Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Insercion
(FAEDEI) και ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός, με στόχο να προσεγγισθούν οι πλέον ευάλωτοι
ΕΑΕΚ νέοι. Το 2015 η Σλοβακία υπέγραψε τρεις συμφωνίες με κοινωνικούς εταίρους
χρηματοδοτούμενους από το ΕΚΤ, με σκοπό την ενθάρρυνση των οικονομικώς μη ενεργών
ΕΑΕΚ νέων να εγγραφούν στους οργανισμούς απασχόλησης. Παρ’ όλα αυτά, σε καμία
περίπτωση δεν καθορίζονταν οι ακριβείς τιμές-στόχος που όφειλε να επιτύχει ο
οργανισμός-εταίρος.
70. Από τα ανωτέρω καθίσταται πρόδηλο ότι αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή των
διάφορων ενδιαφερομένων που εργάζονται στενά με την υποομάδα των οικονομικώς μη
ενεργών ΕΑΕΚ νέων. Εντούτοις, η συμμετοχή τους και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να
συμβάλλουν κατά το δυνατόν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα στην όλη διαδικασία
χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση.
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Ο αριθμός των άνεργων ΕΑΕΚ νέων μειώθηκε, ενώ ο αριθμός των οικονομικώς μη ενεργών
παρέμεινε σταθερός
71. Στα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2013 και
του τέλους Μαρτίου του 2016, ο συνολικός πληθυσμός των ΕΑΕΚ νέων στους οποίους
απευθύνονται οι εγγυήσεις για την νεολαία μειώθηκε από 4,7 εκατομμύρια σε
4,3 εκατομμύρια (βλέπε γράφημα 12).
Γράφημα 12 - Αριθμός των άνεργων και των οικονομικώς μη ενεργών ΕΑΕΚ νέων (σε
χιλιάδες) στα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε (πρώτο τρίμηνο 2013 - τέλος
Μαρτίου 2016)
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Πηγή: Στοιχεία της Eurostat σχετικά με τον αριθμό των άνεργων και των οικονομικώς μη ενεργών
ΕΑΕΚ νέων.

72. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση του μεριδίου των ανέργων στον συνολικό
πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων (- 387 000 άτομα), ενώ ο αριθμός των οικονομικώς μη ενεργών
ΕΑΕΚ νέων παρέμεινε στην ουσία αμετάβλητος (+ 13 000 άτομα) 19. Η διαπίστωση αυτή
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Οι εποχικές ανώτατες τιμές που καταγράφονται στα τρία τρίμηνα συνδέονται με το τέλος του
ακαδημαϊκού έτους.
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έρχεται προς επίρρωση του συμπεράσματος ότι χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες ώστε
να προσεγγισθούν οι οικονομικώς μη ενεργοί ΕΑΕΚ νέοι20.
Τα κράτη μέλη δεν υπολόγισαν ούτε το συνολικό κόστος των εγγυήσεων για τη νεολαία
ούτε τη διαθέσιμη χρηματοδότηση
73. Πριν από την καθιέρωση των εγγυήσεων για τη νεολαία, όλα τα κράτη μέλη παρείχαν
ήδη στήριξη στους εγγεγραμμένους άνεργους νέους στο πλαίσιο των ενεργητικών
πολιτικών τους για την αγορά εργασίας και, συγκεκριμένα, μέσω των εθνικών οργανισμών
απασχόλησης (ή παρεμφερών φορέων). Η καθιέρωση των εγγυήσεων για τη νεολαία έθεσε
τα κράτη μέλη ενώπιον δύο επιπλέον προκλήσεων:
-

πρώτον, η παρεχόμενη στήριξη σκοπό έχει να καλύψει όλους τους ΕΑΕΚ νέους και όχι
μόνο αυτούς που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον εθνικό οργανισμό απασχόλησης· και

-

δεύτερον, η στήριξη που παρέχεται σε όλους τους ΕΑΕΚ νέους σκοπό έχει να οδηγήσει
σε προσφορά εντός τετραμήνου από τη στιγμή που αυτοί εξέρχονται από την επίσημη
εκπαίδευση ή που καθίστανται άνεργοι.

74. Για τον σκοπό αυτό εξετάσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη είχαν υπολογίσει το
πρόσθετο κόστος που συνεπαγόταν η εντός τετραμήνου εξασφάλιση της απαιτούμενης
προσφοράς για όλους τους ΕΑΕΚ νέους, όπως ορίζει η σύσταση του Συμβουλίου, καθώς και
αν είχαν προσδιορίσει το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης.
75. Διαπιστώσαμε τα εξής:
-

Κανένα από τα επτά κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν ήταν σε θέση να παράσχει
εκτίμηση του αναμενόμενου πρόσθετου κόστους που θα συνεπαγόταν η ιδιαίτερη
κατάσταση του καθενός.

-

Κατά κανόνα, σε όλα τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, τα ΣΥΕΝ προέβλεπαν σειρά
μέτρων απευθυνόμενων στους ΕΑΕΚ νέους βάσει της χρηματοδότησης που παρείχαν τα
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ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020 και, συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
76. Σε πρόσφατες έρευνες ανεξάρτητων οργανισμών παρουσιάζονται ενδεικτικά
αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το πιθανό κόστος της κάλυψης του συνολικού πληθυσμού
των ΕΑΕΚ νέων στην ΕΕ. Η ΔΟΕ εκτιμά ότι το ετήσιο κόστος θα ήταν περί τα
45,4 δισεκατομμύρια ευρώ 21, ενώ, βάσει των εκτιμήσεων του Eurofound, το κόστος αυτό θα
ανερχόταν στα 50,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 22.
77. Συγκριτικά, η συνολική χρηματοδότηση από το ΕΚΤ/ΠΑΝ που διατίθεται στα 28 κράτη
μέλη της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 86,4 δισεκατομμύρια ευρώ (ήτοι
σε 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως). Επιπλέον, κατά το επταετές πρόγραμμα, ποσό
ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους πόρους του ΕΚΤ/ΠΑΝ (ή άλλως
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως) προορίζεται να διατεθεί για την επενδυτική
προτεραιότητα 8.ii του ΕΚΤ (βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας), εκ των οποίων
τα 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο πλαίσιο της ΠΑΝ η οποία στοχεύει άμεσα
στους ΕΑΕΚ νέους.
78. Διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι με τους πόρους που διατίθενται από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ και μόνον δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί ο συνολικός πληθυσμός των ΕΑΕΚ νέων,
όπως προσδοκούσε η σύσταση του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη τα κράτη μέλη
να προβούν σε ορθή εκτίμηση του κόστους των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία
και να ιεραρχήσουν κατά προτεραιότητα τα σχετικά μέτρα βάσει των διαθέσιμων πόρων.
Η προσέγγιση των κρατών μελών έχει αντίκτυπο στη βιώσιμη ένταξη των ΕΑΕΚ νέων
79. Απώτερος στόχος των εγγυήσεων για τη νεολαία είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων / της
απασχολησιμότητας των ΕΑΕΚ νέων και η εξασφάλιση της βιώσιμης ένταξής τους στην
αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου, τα μέτρα που εφαρμόζονται στο
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πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων για τη νεολαία και αποσκοπούν στην ενίσχυση των
ικανοτήτων των νέων θα έπρεπε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων
αναντιστοιχιών με σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, όσο περισσότερο τα άτομα αυτά αποκόπτονται από την αγορά εργασίας, τόσο
περισσότερη στήριξη χρειάζονται για την ένταξή τους. Οι προσφορές πρέπει να είναι
προσαρμοσμένες στο επαγγελματικό προφίλ και το επίπεδο των προσόντων τους. Επίσης,
οφείλουν να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που τις καθιστούν καλής ποιότητας.
80. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε:
-

αντιμετώπιζαν κατά τρόπο συστηματικό τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στο πλαίσιο του
προγράμματος εγγυήσεων για τη νεολαία που εφάρμοζαν·

-

αξιολογούσαν το επαγγελματικό προφίλ των ΕΑΕΚ νέων και μεριμνούσαν ώστε οι
διάφοροι φορείς απασχόλησης να εφαρμόζουν ομοιόμορφη προσέγγιση· και

-

χρησιμοποιούσαν ορισμό της προσφοράς καλής ποιότητας.

Η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων δεν εντοπιζόταν ούτε αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο των
εγγυήσεων για τη νεολαία
81. Η κατηγορία των ΕΑΕΚ νέων είναι εξαιρετικά ανομοιογενής23. Ωστόσο, κανένα από τα
κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν είχε προβεί σε συνολική ανάλυση του πληθυσμού των
ΕΑΕΚ νέων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων. Στην
Πορτογαλία και την Ισπανία, παραδείγματος χάριν, το ΣΥΕΝ βασιζόταν μόνο στα στατιστικά
στοιχεία για τους ΕΑΕΚ νέους που παρείχαν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, όπως η
κατανομή των ηλικιών, τα προσόντα και το φύλο.
82. Από τα κράτη μέλη που ελέγξαμε μόνον η Ιρλανδία έχει αναπτύξει συστηματική
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών και την εναρμόνιση του
χαρτοφυλακίου κατάρτισης των ΕΑΕΚ νέων με τις τοπικές ανάγκες. Αυτή η διαδικασία, που
εφαρμόζεται ετησίως στην εκάστοτε περιφέρεια, αποτελεί συνδυασμό απογραφής του
23
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εργατικού δυναμικού και σχετικής έρευνας, διενεργείται δε σε συνεργασία με τους
τοπικούς εκπροσώπους των εργοδοτών και τους τοπικούς φορείς κατάρτισης. Ωστόσο, το
σύστημα αυτό προϋπήρχε της θέσπισης των εγγυήσεων για τη νεολαία.
83. Όλα τα άλλα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα της
αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων σε ειδικές μελέτες ή/και αναλύσεις που είχαν αναθέσει σε
διάφορους οργανισμούς. Εντούτοις, οι μελέτες αυτές ελήφθησαν μόνο μερικώς, ή και
καθόλου, υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ειδών και τον καθορισμό του αριθμού των
προσφορών που θα περιελάμβαναν τα ΣΥΕΝ.
Τα συστήματα κατάρτισης του επαγγελματικού προφίλ τροποποιήθηκαν σε τρία από τα
κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε λόγω των εγγυήσεων για τη νεολαία
84. Η θέσπιση των εγγυήσεων για τη νεολαία είχε ως επακόλουθο την τροποποίηση των
συστημάτων ανάλυσης του επαγγελματικού προφίλ των νέων στην Ιταλία, την Ισπανία και
την Ιρλανδία. Η Κροατία, η Σλοβακία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, ωστόσο, διατήρησαν τα
μέχρι τούδε συστήματά τους.
85. Στην Κροατία και τη Σλοβακία (όπου ο φορέας παροχής των εγγυήσεων για τη νεολαία
είναι μόνον ένας, ο εθνικός οργανισμός απασχόλησης), το σύστημα ανάλυσης του
επαγγελματικού προφίλ συνίστατο σε ποιοτική αξιολόγηση διενεργούμενη από τον
αρμόδιο υπάλληλο (χειριστή του φακέλου). Και στη Γαλλία η αξιολόγηση διενεργείται από
τον αρμόδιο υπάλληλο, ωστόσο, οι φορείς παροχής των εγγυήσεων για τη νεολαία, που
αξιολογούν τους ΕΑΕΚ νέους, είναι πολλοί και δεν εφαρμόζουν ενιαία προσέγγιση.
86. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ιταλία χρησιμοποιούν σύστημα βασιζόμενο, πρώτον,
σε αυτόματο σύστημα βαθμολόγησης και, δεύτερον, σε κατάρτιση του επαγγελματικού
προφίλ βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω αξιολόγησης διενεργούμενης από τον
αρμόδιο υπάλληλο. Στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία, υπάρχει μόνον ένας φορέας
παροχής των εγγυήσεων για τη νεολαία, αρμόδιος και για την αξιολόγηση των ΕΑΕΚ νέων, ο
εθνικός οργανισμός απασχόλησης, ενώ στην Ιταλία η αξιολόγηση γίνεται από πλήθος
φορέων (βλέπε πλαίσιο 5).
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Πλαίσιο 5 – Νέο σύστημα κατάρτισης του επαγγελματικού προφίλ των ΕΑΕΚ νέων στο πλαίσιο
των εγγυήσεων για τη νεολαία στην Ιταλία
Στο πλαίσιο του προγράμματος των εγγυήσεων για τη νεολαία, η Ιταλία καθιέρωσε τυποποιημένη
διαδικασία κατάρτισης του επαγγελματικού προφίλ των ΕΑΕΚ νέων προς χρήση από όλους τους
φορείς παροχής των εγγυήσεων. Η εν λόγω διαδικασία συνίσταται στον υπολογισμό ενός
συντελεστή ευπάθειας (χαμηλός, μεσαίος, υψηλός ή πολύ υψηλός) για κάθε ενδιαφερόμενο νέο.
Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ενδιαφερομένου
(π.χ. ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική πείρα κ.λπ.), καθώς και ο τόπος κατοικίας
του (χαρακτηριστικά του τοπικού συστήματος παραγωγής, ποσοστό ανεργίας στη συγκεκριμένη
περιφέρεια ή επαρχία κ.λπ.). Από την αξιολόγηση αυτή συνάγεται μια τυποποιημένη βάση, επί της
οποίας στηριζόμενοι οι σύμβουλοι των γραφείων απασχόλησης εντοπίζουν την καταλληλότερη
υπηρεσία/προσφορά για τον ενδιαφερόμενο. Οι σύμβουλοι αυτοί διαθέτουν μεγάλη διακριτική
ευχέρεια για τον καθορισμό της πορείας που θα ακολουθήσει ο εκάστοτε ΕΑΕΚ νέος στο πλαίσιο
του προγράμματος των εγγυήσεων για τη νεολαία. Επί του παρόντος βρίσκονται υπό επεξεργασία
κατευθυντήριες οδηγίες που θα βοηθούν τους υπαλλήλους των γραφείων απασχόλησης στην
ποιοτική κατάρτιση του επαγγελματικού προφίλ, η οποία εν συνεχεία θα οδηγεί στην υπογραφή
συμφωνίας παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η υποχρεωτική χρησιμοποίηση αυτού του
συστήματος συμβάλει στην ομοιόμορφη αντιμετώπιση όλων των ΕΑΕΚ νέων.

87. Η Ισπανία βρίσκεται σε στάδιο μετάβασης από μια μη εναρμονισμένη προσέγγιση της
κατάρτιση του επαγγελματικού προφίλ από τον αρμόδιο υπάλληλο σε πολυπεριφερειακό
επίπεδο σε ένα κοινό σε όλη τη χώρα πλαίσιο αξιολόγησης και κατάρτισης του
επαγγελματικού προφίλ των ΕΑΕΚ νέων. Το πλαίσιο αυτό θα βασίζεται σε τυποποιημένο
ερωτηματολόγιο περί απασχολησιμότητας που έχουν εκπονήσει ο εθνικός οργανισμός
απασχόλησης και οι αυτόνομες περιφέρειες.
88. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα δεν είναι κατ’ ανάγκη καλύτερο ενός
εξατομικευμένου ή ενός μικτού. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το πρώτο έχει
μεγαλύτερες πιθανότητες να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη και συνεπή αντιμετώπιση όλων
των ΕΑΕΚ νέων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η λειτουργία του συστήματος εξαρτάται
περισσότερο από την ικανότητα και την πείρα των εκάστοτε αρμόδιων υπαλλήλων.
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Πολλά κράτη μέλη έχουν διατυπώσει ορισμό της προσφοράς καλής ποιότητας
89. Μολονότι η έννοια της προσφοράς καλής ποιότητας διαφέρει από το ένα κράτος μέλος
στο άλλο 24, δεν παύουν να υπάρχουν ορισμένα κοινά κριτήρια. Στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και
την Πορτογαλία, ο ορισμός της προσφοράς καλής ποιότητας τίθεται μάλλον αδρομερώς στο
εθνικό ΣΥΕΝ και η έννοια συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας. Από
την άλλη μεριά, το ισπανικό ΣΥΕΝ καθορίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της καλής ποιότητας
για κάθε είδος προσφοράς.
90. Επιπλέον, σε δύο κράτη μέλη που καλύπτει η παρούσα έκθεση (Ιταλία και Σλοβακία),
οι εγγυήσεις για τη νεολαία συνέβαλαν επίσης στο να διατυπωθεί ένας συνολικός ορισμός
της προσφοράς καλής ποιότητας ο οποίος, στην περίπτωση της Σλοβακίας, είναι νομικά
δεσμευτικός (βλέπε πλαίσιο 6). Η Κροατία δεν έχει ακόμη ορίσει επισήμως την προσφορά
καλής ποιότητας, το ζήτημα αυτό, ωστόσο, εξετάζεται από το νεοσυσταθέν «συμβούλιο για
την εκτέλεση του σχεδίου υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία».
Πλαίσιο 6 – Ορισμός της προσφοράς καλής ποιότητας στη Σλοβακία
Ο ορισμός της προσφοράς καλής ποιότητας τίθεται στον νόμο περί υπηρεσιών απασχόλησης.
Οποιαδήποτε προσφορά εργασίας, επιδοτούμενη είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από την
ΠΑΝ/ΕΚΤ, πρέπει να καθορίζει τον ελάχιστο χρόνο εργασίας και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας
ή της δραστηριότητας αυτοαπασχόλησης και να πληροί τις απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα της
απασχόλησης μετά την παύση της χορήγησης της ενίσχυσης. Επιπλέον πρέπει να αναφέρει το
μηνιαίο ύψος της επιδότησης και τη συνολική διάρκειά της. Η προσφορά πρέπει επίσης να
λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της υγείας του αποδέκτη, τα προσόντα του, τις επαγγελματικές
δεξιότητές του και την προηγούμενη πείρα του. Τον Απρίλιο του 2015, ο νόμος αριθ. 61/2015 Συλλ.
περί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέφερε αναλυτικά σε τι συνίσταται μια καλής
ποιότητας προσφορά μαθητείας στο πλαίσιο του συστήματος διττής εκπαίδευσης.
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Το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη
νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (15015/16, 1 Δεκεμβρίου 2016)
ζητεί να υπάρξει συζήτηση σχετικά με τα πρότυπα για τα κριτήρια ποιότητας εντός αυτού του
πλαισίου δεικτών.

51

91. Ο νομικός ορισμός της προσφοράς καλής ποιότητας δεν εξασφαλίζει από μόνος του τη
θετική έκβαση της συμμετοχής στο πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία. Ανεξάρτητα
από την ποιότητα των προσφορών, η βιώσιμη ένταξη των ΕΑΕΚ νέων στην αγορά εργασίας
προϋποθέτει οικονομική ανάπτυξη.
Πρόσκομμα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εγγυήσεων για τη νεολαία η κακή
ποιότητα των στοιχείων
92. Στη σύσταση του Συμβουλίου υπογραμμίζεται η ανάγκη παρακολούθησης και
αξιολόγησης όλων των μέτρων που περιλαμβάνουν τα προγράμματα εγγυήσεων για τη
νεολαία. Τα καλής ποιότητας στοιχεία είναι αναγκαία για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων
πολιτικών και παρεμβάσεων βάσει του τι λειτουργεί, πού και γιατί. Κατ’ αυτό τον τρόπο
διασφαλίζονται η αποτελεσματική χρήση των πόρων και η θετική απόδοση των
επενδύσεων.
93. Ως εκ τούτου, εξετάσαμε αν τα κράτη μέλη είχαν εισαγάγει συστήματα που επέτρεπαν
τη σωστή παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων
για τη νεολαία.
94. Προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται χάρη στις
εγγυήσεις για τη νεολαία είναι η ύπαρξη μιας κατάστασης αναφοράς η οποία να ίσχυε πριν
από την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών (π.χ. αριθμός των ΕΑΕΚ που λάμβαναν
στήριξη από τον εθνικό οργανισμό απασχόλησης πριν από την εφαρμογή του
προγράμματος). Από την άποψη αυτή, όλα τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε διέθεταν
περιορισμένες μόνο πληροφορίες σχετικά με το είδος της παρασχεθείσας στους ΕΑΕΚ νέους
στήριξης, τον αριθμό των προσφορών που τους έγιναν ή των υπηρεσιών που τους
παρασχέθηκαν και το σχετικό κόστος.
95. Επίσης, διαπιστώσαμε πολλές ασυνέπειες, καθώς και προβλήματα αξιοπιστίας, στα
στοιχεία που ανέφεραν τα κράτη μέλη στην EMCO. Η δυνατότητα συγκρίσεων επηρεάζεται
αρνητικά από το γεγονός ότι το καθένα διαθέτει διαφορετικό τρόπο αναφοράς στοιχείων
στην EMCO όσον αφορά, λόγου χάριν, την ηλικιακή ομάδα-στόχο, τη μεθοδολογία για τον
υπολογισμό του αριθμού των εισόδων κατά την έναρξη της εφαρμογής των εγγυήσεων για
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τη νεολαία, τις εξόδους και τη διαθεσιμότητα στοιχείων από την παρακολούθηση της
συνέχειας (βλέπε επίσης παράρτημα).
96. Προβλήματα, περιλαμβανομένης της πληρότητας των στοιχείων, παρατηρήθηκαν στα
κράτη μέλη που διέθεταν περισσότερους του ενός φορείς παροχής εγγυήσεων για τη
νεολαία, αλλά όχι ενιαίο, εναρμονισμένο σύστημα αναφοράς στοιχείων.
97. Αυτό ισχύει στη Γαλλία, λόγου χάριν, όπου οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση να
αναφέρουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ΕΑΕΚ νέων μετά την έξοδό τους από το
πρόγραμμα (βλέπε σημείο 55). Επιπλέον, το γαλλικό σύστημα παρακολούθησης δεν
καλύπτει όλους τους πιθανούς φορείς παροχής εγγυήσεων. Παραδείγματος χάριν, δεν
περιλαμβάνονται οι προσφορές που κάνει το υπουργείο παιδείας, μέσω των «Réseaux
Formation Qualification Emploi», σε νέους που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση. Παρόμοια
είναι η κατάσταση στην Πορτογαλία, όπου δεν αναφέρονταν στοιχεία για τις προσφορές
που κάνει στους ΕΑΕΚ νέους το υπουργείο παιδείας.
98. Από την άλλη μεριά, η Ιταλία έχει εισαγάγει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα
παρακολούθησης για το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία (βλέπε πλαίσιο 7).
Πλαίσιο 7 – Παρακολούθηση των εγγυήσεων για τη νεολαία μέσω ολοκληρωμένης βάσης
δεδομένων (Ιταλία)
Το 2014 η Ιταλία δημιούργησε ηλεκτρονικό σύστημα για τη διαχείριση του προγράμματος των
εγγυήσεων για τη νεολαία. Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει την
εγγραφή και, εν συνεχεία, τον έλεγχο της κατάστασης ΕΑΕΚ των νέων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα σε μία και μοναδική βάση δεδομένων. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο σύστημα
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης των συμμετεχόντων, καθώς και
στοιχεία προερχόμενα από τις επαρχιακές υπηρεσίες και γραφεία απασχόλησης. Το σύστημα είναι
συνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων του υπουργείου παιδείας, γεγονός που καθιστά δυνατό τον
έλεγχο της μορφωτικής κατάστασης των ενδιαφερομένων. Εβδομαδιαίες αναφορές σχετικά με τον
αριθμό των εγγεγραμμένων ΕΑΕΚ νέων και των σχετικών προσφορών δημοσιεύονται στην περί
παρακολούθησης ενότητα ειδικού ιστοτόπου για τις εγγυήσεις για τη νεολαία.
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Αξιολόγηση της συμβολής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων
99. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) θεσπίστηκε με σκοπό την
υποστήριξη της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία και την ενίσχυση και επιτάχυνση
της εκπόνησης μέτρων με στόχο μεμονωμένους ΕΑΕΚ νέους.
100. Καθώς τα κεφάλαια της ΠΑΝ έρχονται να συμπληρώσουν τη χρηματοδότηση που
διατίθεται από το ΕΚΤ και συνιστούν σημαντικό μερίδιο των χρηματοοικονομικών πόρων
που διατίθενται για την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία, αξιολογήσαμε με ποιον
τρόπο η πρωτοβουλία αυτή επηρεάζει τα διάφορα ζητήματα που αναλύσαμε ήδη στις
προηγούμενες ενότητες της παρούσας έκθεσης, από την άποψη της συνολικής υλοποίησης
των εγγυήσεων για τη νεολαία.
101. Ως εκ τούτου, εξετάσαμε:
-

αν είχαν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις σχετικά με τις
παρεμβάσεις της ΠΑΝ που περιλαμβάνονταν στα ΕΠ·

-

αν είχαν αναπτυχθεί πρόσφοροι στόχοι και μηχανισμοί παρακολούθησης για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων· και

-

ποια ήταν τα μέχρι τούδε αποτελέσματα και αν αυτά ενέπιπταν στο πλαίσιο των
καθορισμένων στόχων.

Η ανεπαρκής αξιολόγηση του πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων είχε αντίκτυπο στον σχεδιασμό
των ΕΠ της ΠΑΝ
102. Δεδομένης της ανομοιογένειας του πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων —πραγματικότητα που
επισημαίνεται στη σύσταση του Συμβουλίου— για τον σωστό καθορισμό του πληθυσμούστόχου στον οποίο απευθύνεται η ΠΑΝ, θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί σχετική
λεπτομερής αξιολόγηση.
103. Διαπιστώσαμε ότι οι αξιολογήσεις που είχαν διενεργηθεί στα κράτη μέλη που
επισκεφθήκαμε, προκειμένου να καθοριστεί ο πληθυσμός-στόχος της ΠΑΝ, ήταν
επιφανειακές και γενικόλογες. Και τα πέντε κράτη μέλη διέκριναν τον πληθυσμό-στόχο της
ΠΑΝ σε δύο υποκατηγορίες: τους οικονομικώς ανενεργούς και τους άνεργους ΕΑΕΚ νέους.
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Δεν υπήρχαν περισσότερο συγκεκριμένοι διαχωρισμοί για κατηγορίες όπως αυτοί που
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση, οι οικονομικώς και κοινωνικώς ευπαθείς, οι
μακροχρόνια άνεργοι ή όσοι έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας.
104. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάριν, στο εθνικό ΕΠ της ΠΑΝ αναφέρεται ότι το ήμισυ των
ΕΑΕΚ νέων μεταξύ 15 και 24 ετών διαθέτουν ειδίκευση υψηλού επιπέδου και απουσιάζουν
προσωρινά από την αγορά εργασίας. Δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, αν οι πόροι της ΠΑΝ θα
επικεντρωθούν στον υπόλοιπο πληθυσμό που, κατά πάσα πιθανότητα, χρειάζεται
περισσότερο βοήθεια.
105. Κανένα από τα πέντε κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν είχε προβεί σε συνολική
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων, καθώς για την
τεκμηρίωση των επιλογών που περιλαμβάνονταν στο ΕΠ χρησιμοποιούνταν μόνο
στατιστικά δεδομένα, όπως η ηλικιακή και περιφερειακή κατανομή και το μορφωτικό
επίπεδο. Συνεπώς, οι εθνικές αρχές δεν εκτιμούσαν καταλλήλως τη διαφορά που πρέπει να
καλυφθεί μεταξύ της αρχικής κατάστασης και του σκοπούμενου αποτελέσματος.
106. Επιπλέον, δεν πραγματοποιούνταν μελέτες για τον εντοπισμό των περιοχών
συγκέντρωσης των ΕΑΕΚ νέων ή για τον προσδιορισμό του κοινωνικού, οικογενειακού και
οικονομικού περιβάλλοντός τους. Πέραν αυτού, δεν υπήρχαν ούτε μελέτες που να
καθορίζουν ποια μέτρα θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν τη βιώσιμη ένταξη των
διαφόρων υποκατηγοριών των ΕΑΕΚ νέων στην αγορά εργασίας. Επίσης, δεν
χρησιμοποιούνταν εκτιμήσεις της αγοράς προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των
ατόμων που θα εντάσσονταν σε επιδοτούμενα από την ΠΑΝ μέτρα, όπως οι προσφορές
εργασίας, οι θέσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Ούτε πραγματοποιούνταν
εκτιμήσεις των κενών χρηματοδότησης ή αξιολογήσεις της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων
προκειμένου να αιτιολογείται η προτεραιότητα συγκεκριμένων τομέων παρέμβασης.
107. Στα πέντε κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, ο συνολικός αριθμός των ΕΑΕΚ νέων που
θα ήταν αποδέκτες χρηματοδότησης από την ΠΑΝ καθοριζόταν βάσει του ποσού που θα
διετίθετο σε συγκεκριμένο είδος προσφοράς και του μοναδιαίου κόστους της. Το ποσό που
θα διετίθετο σε συγκεκριμένο είδος προσφοράς δεν προέκυπτε από συγκεκριμένη
αξιολόγηση.
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108. Η Ισπανία, παραδείγματος χάριν, ενέκρινε σύνολο μέτρων που θα χρηματοδοτούνταν
από την ΠΑΝ, ωστόσο, κάθε περιφέρεια είχε δικαίωμα να καθορίσει τα ακριβή
χαρακτηριστικά και το κόστος κάθε μέτρου που συγχρηματοδοτούνταν από την ΠΑΝ.
109. Η έλλειψη συνολικών στοιχείων σχετικά με τον πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων είχε ως
αποτέλεσμα τον μάλλον αδρομερή σχεδιασμό των ΕΠ, τα οποία δεν προσδιόριζαν τις
ομάδες-στόχους με τις επιτακτικότερες ανάγκες, ούτε αιτιολογούσαν γιατί τα προτεινόμενα
μέτρα ήταν τα καταλληλότερα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναντιστοιχιών.
110. Διαπιστώσαμε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρέαζε την κατανομή των
πόρων ήταν η διαθεσιμότητα φορέων που να μπορούν να κάνουν προσφορές στους ΕΑΕΚ
νέους. Το κροατικό ΕΠ του ΕΚΤ αναφέρει ρητώς ότι οι πόροι της ΠΑΝ προορίζονται για τους
οικονομικώς ανενεργούς και τους άνεργους ΕΑΕΚ νέους που μπορούν να ενταχθούν
πάραυτα σε μέτρα, αφήνοντας τη χρηματοδότηση των μακροχρόνια άνεργων ΕΑΕΚ νέων
από το 2019 και εξής στο ΕΚΤ.
111. Κατά την προετοιμασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκαν
όντως διαβουλεύσεις με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με οργανώσεις
νεολαίας, συνδικάτα και οργανώσεις εργοδοτών. Ωστόσο, στο πλαίσιο των συνεντεύξεων
που πραγματοποιήσαμε με εκπροσώπους των φορέων αυτών, ορισμένοι διατύπωσαν
παράπονα για τη διαφάνεια της διαδικασίας και εξέφρασαν την άποψη ότι δεν προηγήθηκε
η προβλεπόμενη διαβούλευση. Στην Πορτογαλία, παραδείγματος χάριν, οι εκπρόσωποι
συνδικάτων και οργανώσεων νεολαίας ισχυρίστηκαν ότι τους ζητήθηκε μεν να
συμμετάσχουν αλλά σε προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας του ΕΠ.
Κίνδυνος υποκατάστασης της εθνικής χρηματοδότησης από την ΠΑΝ/ΕΚΤ
112. Τα κεφάλαια της ΠΑΝ προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και προστίθενται
στους ήδη διαθέσιμους πόρους του ΕΚΤ για τα ΕΠ της περιόδου 2014-2020, προκειμένου να
μπορεί να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη σε μεμονωμένους ΕΑΕΚ νέους, και ιδίως σε
αυτούς που αντιμετωπίζουν τις επιτακτικότερες ανάγκες. Ωστόσο, τα κεφάλαια της ΕΕ που
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χρησιμοποιούνται για την ΠΑΝ/ΕΚΤ δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις δημόσιες ή άλλες
ισοδύναμες δαπάνες των κρατών μελών 25.
113. Τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν κατά πόσον οι
πόροι της ΠΑΝ/ΕΚΤ θα σήμαιναν καθαρή αύξηση των δημόσιων δαπανών που διατίθενται
για τους ΕΑΕΚ νέους. Υφίσταται, επομένως, ο κίνδυνος οι πόροι της ΠΑΝ/ΕΚΤ να μην έχουν
ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται υπέρ των ΕΑΕΚ
νέων και να υποκαταστήσουν, τουλάχιστον εν μέρει, τις δαπάνες που χρηματοδοτούνταν
μέχρι τούδε από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Το γεγονός ότι οι δαπάνες ήταν
επιλέξιμες από τον Σεπτέμβριο του 2013, μολονότι η Επιτροπή ενέκρινε τα πρώτα
ΕΠ/άξονες της ΠΑΝ/ΕΚΤ μόλις τον Ιούνιο/Ιούλιο του 2014 (στη Γαλλία και την Ιταλία) και τα
υπόλοιπα τέσσερα ΕΠ που αξιολογήσαμε εγκρίθηκαν στα τέλη του 2014, επέτεινε απλώς
τον προαναφερόμενο κίνδυνο.
114. Επιπλέον, από την αξιολόγηση των ΕΠ/αξόνων της ΠΑΝ/ΕΚΤ που πραγματοποιήσαμε
προέκυψε ότι η πλειονότητα των μέτρων που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν από την ΠΑΝ
προϋπήρχαν της θέσπισης των εγγυήσεων για τη νεολαία. Στην Πορτογαλία, αυτό ίσχυε για
το 81 % των κεφαλαίων της ΠΑΝ. Μολονότι το γεγονός αυτό καθαυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη
αρνητικό, υποδηλώνει ότι υφίσταται ο κίνδυνος υποκατάστασης της εθνικής
χρηματοδότησης από τη στήριξη που παρέχεται από την ΠΑΝ/ΕΚΤ.
115. Επίσης, δεν είναι σαφές αν οι τιμές-στόχος των δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις
εκροές από τα ΕΠ της ΠΑΝ/ΕΚΤ αντιστοιχούν σε καθαρή αύξηση του αριθμού των ΕΑΕΚ
νέων που λαμβάνουν στήριξη. Παραδείγματος χάριν, σκοπός του άξονα της ΠΑΝ στο
ισπανικό ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΚΤ είναι η παροχή στήριξης σε 1 057 527 ΕΑΕΚ νέους. Οι
εθνικές αρχές, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσαν αν ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε σε καθαρή
αύξηση του αριθμού των προσφορών που θα τους γίνονταν (σε σύγκριση με την κατάσταση
που ίσχυε πριν από την έναρξη της εφαρμογής της ΠΑΝ).

25

Άρθρο 95, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
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116. Ακόμη δυσκολότερο είναι να εκτιμηθεί η προστιθέμενη αξία των πόρων της ΠΑΝ όσον
αφορά την παροχή βοήθειας στους ΕΑΕΚ νέους, στις περιπτώσεις που τα ΕΠ τεκμηριώνουν
μόνον εν μέρει την κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων. Αυτό ισχύει για την Κροατία,
όπου μόνο το 69 % των διαθέσιμων πόρων για τον άξονα της ΠΑΝ στο ΕΠ του ΕΚΤ έχει
διατεθεί σε ειδικά μέτρα, ενώ το υπόλοιπο 31 % δεν συνδέεται ακόμη με κανένα μέτρο.
Η ποιότητα των στοιχείων και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τη
συλλογή τους επηρεάζουν τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της ΠΑΝ
117. Για τη μέτρηση όσων επιτυγχάνονται με τους πόρους που προέρχονται από την
ΠΑΝ/ΕΚΤ, ο κανονισμός ορίζει 12 υποχρεωτικούς δείκτες αποτελέσματος26. Για όλους
αυτούς τους δείκτες πρέπει να τεθεί ένα βασικό σενάριο, καθώς και τιμές-στόχος, ενώ στη
συνέχεια τα περί υλοποίησης στοιχεία πρέπει να παρακολουθούνται και να
περιλαμβάνονται σε σχετικές αναφορές.
118. Εξετάσαμε την επάρκεια των βασικών σεναρίων και των τιμών-στόχου για τα
αποτελέσματα που είχαν ορίσει τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, καθώς και τον τρόπο
με τον οποίο αυτά συγκεντρώνουν τα στοιχεία από την παρακολούθηση και καταρτίζουν τις
σχετικές αναφορές.
Πρόσκομμα στην αξιολόγηση των βασικών σεναρίων και των τιμών-στόχου η ποιότητα των
στοιχείων
119. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα, η Επιτροπή έχει
υποχρέωση να ελέγχει την αξιοπιστία των βασικών σεναρίων που χρησιμοποιούνται
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ρεαλιστικότητα των τιμών-στόχου. Αυτό αποτελεί μέρος
του ελέγχου των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
τιμές βάσης είναι αδύνατον να υποστηριχθούν από αποδεικτικά στοιχεία ή δεν υπάρχουν
ιστορικά δεδομένα, το εμπλεκόμενο κράτος μέλος πρέπει να καταρτίσει σχετικό σχέδιο
δράσης.

26

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 (παράρτημα ΙΙ).
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120. Η Επιτροπή παρέχει οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των
τιμών βάσης. Ωστόσο, σε όλα τα κράτη μέλη που εξετάσαμε παρατηρήσαμε ότι η τιμή
βάσης για τους δείκτες αποτελέσματος θεμελιωνόταν συνήθως σε ιστορικά δεδομένα για
τα ποσοστά επιτυχίας με την ολοκλήρωση παρεμφερών μέτρων, στη συνακόλουθη ένταξη
του συμμετέχοντος στην αγορά εργασίας και σε στατιστικά στοιχεία, όπως η κατανομή
μεταξύ οικονομικώς μη ενεργών και άνεργων συμμετεχόντων.
121. Ζητήσαμε από τις εθνικές αρχές να υποστηρίξουν με αποδείξεις τα σχετικά υποκείμενα
δεδομένα τους. Όλα τα κράτη μέλη μας παρείχαν γενικόλογες διευκρινίσεις σχετικά με τη
διαδικασία συλλογής των στοιχείων, χωρίς, ωστόσο, κανένα να είναι σε θέση να μας
παράσχει όλες τις πληροφορίες που ζητήσαμε.
122. Στην Ιταλία και την Ισπανία, παραδείγματος χάριν, η συλλογή των στοιχείων ήταν
αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω. Πράγματι, και τα
δύο κράτη μέλη μας παρείχαν στοιχεία που απεδείκνυαν ότι τα στοιχεία είχαν συλλεγεί σε
περιφερειακό επίπεδο βάσει του ποσοστού επιτυχίας των ΕΑΕΚ νέων στην ολοκλήρωση των
μέτρων και του συνακόλουθου ποσοστού ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, δεν
μας παρασχέθηκαν προς αξιολόγηση τα υποκείμενα δεδομένα που χρησιμοποίησαν οι
διάφορες περιφέρειες προκειμένου να εξαγάγουν τις τιμές βάσης.
123. Στην Πορτογαλία, μας δόθηκαν μεν τα υποκείμενα δεδομένα, εντοπίσαμε ωστόσο
σφάλματα στον υπολογισμό των δεικτών. Επιπλέον, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για
τον υπολογισμό των δεικτών αναφοράς δεν ήταν αρκούντως πλήρη (βλέπε πλαίσιο 8).
Πλαίσιο 8 – Αδυναμίες στον καθορισμό των τιμών βάσης στην Πορτογαλία
Σφάλμα κατά τον υπολογισμό: Κατά τον υπολογισμό της τιμής βάσης για τον δείκτη CR01 («Άνεργοι
συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ»), ο
παρανομαστής που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν συνεπής με τα δεδομένα που είχαν χρησιμοποιηθεί
για τον υπολογισμό του ονομαστή, δεδομένου ότι ο παρανομαστής περιελάμβανε περισσότερα
μέτρα από αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ονομαστή. Εάν υπήρχε συνέπεια
μεταξύ ονομαστή και παρανομαστή, ο λόγος αναφοράς δεν θα ήταν 50,5 % αλλά 79 %. Παρόμοια
προβλήματα διαπιστώθηκαν και για τους δείκτες CR04 και CR07, οι οποίοι αποτελούν παραλλαγή
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του CR01, αλλά εφαρμόζονται για τους μακροχρόνια άνεργους και τους οικονομικώς μη ενεργούς
ΕΑΕΚ νέους.
Ανεπαρκής αντιπροσωπευτικότητα: Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα INSERJOVEM
χρησιμοποιήθηκαν ως ενδεικτική τιμή για τον υπολογισμό των δεικτών CR02 («Άνεργοι
συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ή συνεχίζουν
την εκπαίδευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους») και CR03 («Άνεργοι συμμετέχοντες
που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση ή κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»).
Ωστόσο, το INSERJOVEM δεν είναι αρκετά ευρύ ώστε να μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό των
μέτρων εκπαίδευσης ή επιχειρηματικότητας. Παρόμοια προβλήματα διαπιστώθηκαν και όσον
αφορά τους δείκτες CR05, CR06, CR08 και CR09, οι οποίοι αποτελούν παραλλαγή των CR02
και CR03, αλλά εφαρμόζονται στους μακροχρόνια άνεργους και τους οικονομικώς μη ενεργούς ΕΑΕΚ
νέους.

124. Ένα σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό τόσο των τιμών βάσης όσο και των τιμώνστόχου για τους δείκτες επιδόσεων είναι ο προσδιορισμός του αναμενόμενου ποσοστού
επιτυχίας των συμμετεχόντων. Στην Κροατία και την Πορτογαλία, χρησιμοποιήθηκαν
διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας ανάλογα με την κατάσταση των συμμετεχόντων κατά την
ένταξή τους στο πρόγραμμα, με τους οικονομικώς μη ενεργούς ΕΑΕΚ νέους να έχουν
χαμηλότερο αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας. Ωστόσο, δεν υπήρχαν στοιχεία που να
τεκμηριώνουν τα διαφορετικά ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν. Στην Ισπανία και την
Ιταλία, τα αναμενόμενα ποσοστά επιτυχίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ίδια
ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι συμμετέχοντες ήταν οικονομικώς μη ενεργοί ή άνεργοι,
δεδομένου ότι η κατάσταση των ΕΑΕΚ νέων κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα δεν
σχετιζόταν στατιστικώς με το ποσοστό επιτυχίας τους.
125. Όσον αφορά τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν κατά το έτος αναφοράς,
διαπιστώθηκε ότι δεν προσδοκούσαν όλα τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο έναντι της
κατάστασης αναφοράς. Παραδείγματος χάριν, στο γαλλικό εθνικό ΕΠ στο πλαίσιο της
ΠΑΝ/ΕΚΤ οι προς επίτευξη στόχοι ήταν παρεμφερείς με αυτούς που είχαν ήδη
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ποσοστά εκτιμώμενης
επιτυχίας που είχαν τεθεί ως τιμή-στόχος ήταν υψηλά, αυτά τεκμηριώνονταν πολύ γενικά ή
και καθόλου.
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126. Η αξιοπιστία των βασικών σεναρίων και των τιμών-στόχου που είχαν τεθεί σε όλα τα
κράτη μέλη δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί είτε διότι δεν μας παρασχέθηκαν τα
σχετικά υποστηρικτικά δεδομένα είτε διότι, ακόμη και όταν μας παρασχέθηκαν, δεν τα
θεωρήσαμε αρκούντως ποιοτικά.
Προβλήματα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής για τη συλλογή στοιχείων
127. Προς υποστήριξη των κρατών μελών και εξασφάλιση της συνέπειας των
αναφερόμενων σχετικά με τους δείκτες αποτελέσματος στοιχείων, η Επιτροπή εξέδωσε
κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να
πληροί κάθε σύστημα παρακολούθησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελεί τις
λειτουργίες που απαιτούν οι κανονισμοί 27.
128. Σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες της Επιτροπής, οι δείκτες αποτελέσματος για την
ΠΑΝ/ΕΚΤ πρέπει να αντικατοπτρίζουν κατά πόσον οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν την
παρέμβαση ΠΑΝ, κατά πόσον αυτοί δέχονται, εν συνεχεία, προσφορά ή αλλάζουν τελικά
την κατάστασή τους, ασχέτως του αν ολοκληρώνουν την παρέμβαση, και αν η προσφορά
που τους γίνεται συνδέεται με τη συμμετοχή τους στο χρηματοδοτούμενο από την ΠΑΝ/ΕΚΤ
μέτρο. Ως εκ τούτου, άτομο που δεν ολοκληρώνει παρέμβαση ή πράξη
συγχρηματοδοτούμενη από την ΠΑΝ/ΕΚΤ μπορεί να μετρήσει ως θετικό αποτέλεσμα, από
την άποψη των προσφορών που έλαβε και αποδέχθηκε, γεγονός που σημαίνει ότι οι
δείκτες ΠΑΝ/ΕΚΤ δεν αξιολογούν πλέον την προστιθέμενη αξία μιας δράσης ΠΑΝ. Η
προσέγγιση αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο υπερεκτίμησης των αποτελεσμάτων
(βλέπε πλαίσιο 9).
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Πλαίσιο 9 – Υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων της ΠΑΝ
Παραδείγματος χάριν, ας λάβουμε την περίπτωση ενός ΕΑΕΚ νέου που είχε επιλεγεί να συμμετάσχει
σε πρόγραμμα κατάρτισης ενός έτους για την απόκτηση προσόντος που θα τον βοηθούσε να
ενταχθεί στην αγορά εργασίας και ας υποθέσουμε ότι, μετά από ένα εξάμηνο και χωρίς να
ολοκληρώσει την κατάρτιση και να λάβει πιστοποιητικό, ο νέος αυτός αποχωρεί από το μέτρο,
προκειμένου, λόγου χάριν, να δεχθεί προσφορά εργασίας διάρκειας δύο μηνών σε εντελώς
διαφορετικό τομέα. Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της Επιτροπής, ο νέος αυτός πρέπει να
θεωρηθεί ότι δεν έχει μεν ολοκληρώσει την παρέμβαση ΠΑΝ, αλλά ότι έλαβε προσφορά κατά την
αποχώρησή του και ότι την αποδέχθηκε εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ολοκλήρωση του
μέτρου ΠΑΝ. Κατά συνέπεια, ο δείκτης θα απέδιδε την προσφορά εργασίας στην παρέμβαση ΠΑΝ,
μολονότι αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα.

129. Βάσει αυτής της ερμηνείας, είναι δύσκολο να μετρηθεί αν οι παρεμβάσεις ΠΑΝ
συνέβαλλαν στη βιώσιμη ένταξη των ΕΑΕΚ νέων στην αγορά εργασίας.
130. Επιπλέον, οι οδηγίες της Επιτροπής αναφέρουν ρητώς ότι οι δείκτες αποτελέσματος
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις προσφορές, ανεξαρτήτως της ποιότητάς τους,
προκειμένου να διαπιστώνεται με σαφήνεια η κατάσταση ενός ατόμου τέσσερις εβδομάδες
και στη συνέχεια έξι μήνες μετά τη συμμετοχή του στο συγχρηματοδοτούμενο μέτρο.
Ωστόσο, δεν είναι πολύ σαφές πότε μια προσφορά μετρά για τους δείκτες αποτελέσματος,
λόγω της μάλλον ευέλικτης ερμηνείας του όρου «κατά την αποχώρηση». Οι προσφορές που
λαμβάνονται στο διάστημα κατά το οποίο χορηγείται η στήριξη από την ΠΑΝ υπολογίζονται
ως αποτέλεσμα, όπως και αυτές που δεν συνδέονται με την επιδοτούμενη από την ΠΑΝ
προσφορά και αυτές που οφείλονται σε πρωτοβουλία του ίδιου του συμμετέχοντος.
131. Οι οδηγίες της Επιτροπής αναφέρουν επίσης ότι οι δείκτες αποτελέσματος πρέπει να
περιλαμβάνουν αυτούς που απέκτησαν προσόν συνεπεία της παρέμβασης 28.
Παραδείγματος χάριν, εάν μια παρέμβαση ΠΑΝ συνίσταται στην παροχή πιστοποιημένης
κατάρτισης που οδηγεί σε τελική εξειδίκευση, το άτομο αυτό θεωρείται ότι έχει
ολοκληρώσει επωφελώς το μέτρο της απόκτησης προσόντος. Εντούτοις, η επιτυχία αυτή

28

Παράρτημα D - Practical guidance on data collection and validation, Μάιος 2016, σ. 95.

62

μετρά και πάλι αυτομάτως ως αποτέλεσμα για τους δείκτες με τους οποίους απεικονίζεται
η κατάσταση τέσσερις εβδομάδες και έξι μήνες αργότερα. Η κατάσταση αυτή διαπιστώθηκε
κατά την επίσκεψή μας στην Ισπανία.
132. Ένα άλλο ζήτημα που εγείρει ερωτηματικά στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής
αφορά τους συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά στο πλαίσιο δράσης ΠΑΝ, αλλά δεν
την αποδέχονται. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι η προσφορά αυτή πρέπει να θεωρείται ως
θετικό αποτέλεσμα ακόμη και αν απορριφθεί ή δεν αρμόζει στο επαγγελματικό προφίλ του
συγκεκριμένου ατόμου.
133. Ομοίως, υπάρχει και η περίπτωση άτομο που συμμετέχει στην ΠΑΝ να λάβει και άλλη
προσφορά (επίσης επιδοτούμενη από την ΠΑΝ), είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό τομέα.
Εάν το άτομο δεχθεί τη δεύτερη προσφορά, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει την
προηγούμενη δράση από τη μία μεριά και, συγχρόνως, ότι έχει λάβει προσφορά χάρη στην
ΠΑΝ. Στην πραγματικότητα, το άτομο αυτό υπολογίζεται διπλά, με συνέπεια οι πόροι της
ΠΑΝ να «ανταγωνίζονται» μεταξύ τους για το ίδιο άτομο κατά τρόπο μη αποδοτικό.
134. Βάσει των ανωτέρω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία της Επιτροπής που
περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της δημιουργεί καταστάσεις κατά τις οποίες
τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναφορά πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες
αποτελέσματος δεν απηχούν με ακρίβεια τον αντίκτυπο των συγχρηματοδοτούμενων από
την ΠΑΝ μέτρων και τείνουν να οδηγούν σε υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν μόνον εν μέρει την πρόσθετη προχρηματοδότηση για τα
ΕΠ της ΠΑΝ/ΕΚΤ
135. Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση στο 30 % (αντί του συνήθους 1 %)
του ποσοστού της αρχικής προχρηματοδότησης από τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ/ΕΚΤ,
με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 29. Ο ίδιος κανονισμός απαιτεί

29

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 20ής Μαΐου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, όσον αφορά
πρόσθετο ποσό αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά
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επίσης την τεκμηρίωση του 50 % της πρόσθετης προχρηματοδότησης, ή του 14,5 % των
συνολικών πόρων της ΠΑΝ που διατίθενται στα κράτη μέλη, με την υποβολή αιτήσεων
ενδιάμεσης πληρωμής έως τις 23 Μαΐου 2016. Τα κράτη μέλη που δεν πληρούν αυτή την
προϋπόθεση οφείλουν να επιστρέψουν το σύνολο της πρόσθετης αρχικής
προχρηματοδότησης.
136. Εκτός από την Πορτογαλία που κατάφερε να αιτιολογήσει το σύνολο της πρόσθετης
προχρηματοδότησης που έλαβε έως τις 23 Μαΐου 2016, τα υπόλοιπα κράτη μέλη που
επισκεφθήκαμε ήταν σε θέση να υποβάλουν αιτήσεις πληρωμής για τμήμα μόνον της
πρόσθετης προχρηματοδότησης που έλαβαν, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ του 58 % που
αιτιολόγησε η Γαλλία και του 32 % που αιτιολόγησε η Ισπανία (βλέπε γράφημα 13).
137. Το 2016, εξαιτίας του γεγονότος ότι το αιτιολογηθέν ποσό ήταν χαμηλότερο του 50 %,
η Επιτροπή ζήτησε από την Ισπανία την επιστροφή 273,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση
αυτή, ωστόσο, δεν συνεπήχθη απώλεια χρηματοδότησης από την ΕΕ για το συγκεκριμένο
κράτος μέλος, δεδομένου ότι η συνολική συνεισφορά της ΕΕ παρέμεινε αμετάβλητη.
Γράφημα 13 – Ποσοστό πρόσθετης προχρηματοδότησης από την ΠΑΝ που είχε
αιτιολογηθεί στις 23 Μαΐου 2016
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Πηγή: SFC2014.

προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
(ΕΕ L 126 της 21.5.2015, σ. 1).
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138. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν παρά μόνον εν
μέρει την αυξημένη προχρηματοδότηση υποδηλώνει ότι, όταν η Επιτροπή πρότεινε την
αυξημένη πρόσθετη προχρηματοδότηση, είχε υποεκτιμήσει τον χρόνο που απαιτείτο για τη
δημιουργία των κατάλληλων δομών για την απορρόφηση των δαπανών και την υποβολή
των σχετικών αιτήσεων απόδοσης.
Τα αναφερόμενα αποτελέσματα για τα υποστηριζόμενα από την ΠΑΝ/ΕΚΤ μέτρα είναι
κατώτερα των προσδοκιών
139. Τα αποτελέσματα της ΠΑΝ πρέπει να αποδεικνύονται σαφώς και να κοινοποιούνται,
ενώ πρέπει να δημιουργηθούν ειδικοί μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης30,
πέραν της συνήθους ετήσιας έκθεσης υλοποίησης που πρέπει να υποβάλλεται στην
Επιτροπή για κάθε ΕΠ του ΕΚΤ 31.
140. Για τα πέντε κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, εξετάσαμε τις ετήσιες εκθέσεις
υλοποίησης προκειμένου να αξιολογήσουμε την πρόοδο που είχε συντελεστεί από το 2013.
Στην ανάλυσή μας δεν περιελήφθη η Κροατία, δεδομένου ότι η συμφωνία επιχορήγησης
από την ΠΑΝ υπεγράφη μόλις τον Νοέμβριο του 2015 και η εφαρμογή της άρχισε το
δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση υλοποίησης για το 2015 της
Ισπανίας, δεν αναφέρονται επικαιροποιημένα στοιχεία, αλλά παρατίθενται τα στοιχεία για
το 2014 32.
141. Στο τέλος του 2015, ο βαθμός στον οποίο τα κράτη μέλη είχαν επιτύχει τις τιμές-στόχο
ως προς τις εκροές στο πλαίσιο της ΠΑΝ ήταν διαφορετικός για κάθε περίπτωση: στη Γαλλία
(Nord-Pas-de-Calais), οι εκροές, ήτοι ο αριθμός των συμμετεχόντων, είχαν ήδη υπερβεί τις

30

Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

31

Άρθρο 50, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

32

Στην ετήσια έκθεση υλοποίησης της Ισπανίας για το 2015 δεν επικαιροποιούνταν τα στοιχεία
που είχαν ήδη αναφερθεί στην πρώτη ετήσια έκθεση υλοποίησης και δεν ήταν παρά
εκτιμήσεις. Από οφειλόταν στην απόφαση των εθνικών αρχών να μην κοινοποιούν αριθμητικά
στοιχεία σχετικά με πράξεις που δεν είχαν ακόμη επιλεγεί επισήμως ή που είχαν υλοποιηθεί εν
μέρει.

65

αρχικές τιμές-στόχο (111 %), ενώ, στην Ιταλία, είχε επιτευχθεί μόλις το 23 % της αρχικής
τιμής-στόχου (βλέπε γράφημα 14.1).
Γράφημα 14 - Εκροές που επιτεύχθηκαν με τους πόρους της ΠΑΝ/ΕΚΤ στο τέλος του 20151
14.1 - % των συνολικών τιμών-στόχου ως προς τις εκροές που επιτεύχθηκαν
στο πλαίσιο της ΠΑΝ
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142. Επίσης, διαφορετικό από το ένα κράτος μέλος στο άλλο είναι και το ποσοστό των
συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το χρηματοδοτούμενο από την ΠΑΝ/ΕΚΤ πρόγραμμα
εγγυήσεων για τη νεολαία: συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι λιγότερο από το ένα τρίτο των
συμμετεχόντων ολοκλήρωσαν την παρέμβαση στην περίπτωση του γαλλικού ΕΠ της
ΠΑΝ/ΕΚΤ και του άξονα ΠΑΝ/ΕΚΤ του πορτογαλικού ΕΠ του ΕΚΤ. Το γεγονός αυτό εγείρει
ερωτηματικά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων εγγυήσεων για τη νεολαία
που χρηματοδοτούνται από την ΠΑΝ/ΕΚΤ (βλέπε γράφημα 14.2).
143. Από τα στοιχεία που αναφέρουν τα κράτη μέλη προκύπτει επίσης ότι η κατηγορία των
οικονομικώς μη ενεργών ΕΑΕΚ νέων ήταν αυτή που ωφελήθηκε λιγότερο από όλες. Στην
Πορτογαλία, παραδείγματος χάριν, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ανήκε στην
κατηγορία αυτή. Επιπλέον, στα πέντε κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε μόλις το 1 % των
συμμετεχόντων είχαν αναπηρία, το 8 % ήταν μετανάστες (το 95 % αυτών ήταν στη Γαλλία)
και το 22 % προέρχονταν από άνεργα νοικοκυριά (το 50 % αυτών βρίσκονταν στην
Πορτογαλία).
Περιορισμένη απορρόφηση των πόρων της ΠΑΝ/ΕΚΤ στο τέλος του 2015
144. Από τα ποσοστά απορρόφησης των πόρων που αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις
υλοποίησης για το 2015 διαπιστώνεται ότι μόνο η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση πληρωμής
που αντιστοιχούσε στο 47 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΠΑΝ/ΕΚΤ για το
συγκεκριμένο έτος. Εκτός από την Ισπανία, η οποία δεν δήλωσε τίποτα στις ανειλημμένες
δαπάνες, τα υπόλοιπα κράτη μέλη δέσμευσαν μεταξύ 24 % (Ιταλία) και 85 % (Γαλλία –
Nord-Pas-de-Calais) του συνολικού προϋπολογισμού (βλέπεγράφημα 15).
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Γράφημα 15 – Ποσοστό των ανειλημμένων δαπανών στο τέλος του 2015
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Πηγή: Ετήσια έκθεση υλοποίησης για το 2015.

145. Αυτό καταδεικνύει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που διέθεσε η ΕΕ μέσω της
ΠΑΝ/ΕΚΤ δεν χρησιμοποιήθηκε πλήρως από τα κράτη μέλη για επιπλέον μέτρα υποστήριξης
των ΕΑΕΚ, με κίνδυνο η πρόσθετη προχρηματοδότηση να χρειαστεί να επιστραφεί στην
Επιτροπή (βλέπε σημεία 135 έως 138). Μάλιστα, πολλά από τα κράτη μέλη ανέφεραν,
συναφώς, ότι δεν είχαν ακόμη διευθετήσει τις σχετικές διοικητικές διατυπώσεις για την
πιστοποίηση των δαπανών που είχαν πραγματοποιηθεί (ήτοι δεν είχαν ακόμη ορίσει τη
διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης). Ένα κοινό πρόβλημα, από την άποψη αυτή,
ήταν η δημιουργία ενός συστήματος ΤΠ το οποίο να μπορεί να εξασφαλίζει την
ανιχνευσιμότητα των δαπανών.
Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση μείωσαν την αξία των πρώτων αξιολογήσεων των
χρηματοδοτούμενων από την ΠΑΝ/ΕΚΤ μέτρων στήριξης
146. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προβούν σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της
αποδοτικότητας και του αντικτύπου της στήριξης που παρέχει η ΠΑΝ/ΕΚΤ τουλάχιστον δύο
φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Η πρώτη αξιολόγηση έπρεπε να
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έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 33 και η δεύτερη θα πρέπει να ολοκληρωθεί
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
147. Από την ανάλυσή μας διαπιστώθηκε ότι, καθώς τα προγράμματα βρίσκονταν ακόμη σε
πρώιμα στάδια, σε καμία από τις εκθέσεις αξιολόγησης που υπέβαλαν τα κράτη μέλη δεν
αξιολογούνταν η αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων από την ΠΑΝ μέτρων, όπως
δεν αξιολογούνταν η οικονομική αποδοτικότητα και ο αντίκτυπός τους. Στην ποιότητα των
αξιολογήσεων αυτών αρνητικά επέδρασαν επίσης οι περιορισμοί των συστημάτων
παρακολούθησης και η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων. Συγκεκριμένα, η Ισπανία, η Κροατία
και η Πορτογαλία ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την εφαρμογή του
συστήματος ΤΠ μέσω του οποίου γινόταν η διαχείριση της βάσης πληροφοριακών
δεδομένων.
148. Βάσει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι, καίτοι ο κανονισμός προέβλεπε οι πρώτες
αξιολογήσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, αυτές είναι
περιορισμένης χρησιμότητας λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Οι δυσκολίες στην υλοποίηση επιβεβαιώθηκαν από τις άμεσα επιλεγείσες μεμονωμένες
περιπτώσεις του δείγματος
149. Εξετάσαμε επίσης τις μεμονωμένες περιπτώσεις δείγματος 175 συμμετεχόντων σε
μέτρα εγγυήσεων για τη νεολαία συγχρηματοδοτηθέντα από την ΠΑΝ/ΕΚΤ. Σε κάθε κράτος
μέλος επελέγησαν τυχαία 35 άτομα, με την εξαίρεση της Γαλλίας όπου επελέγησαν 20 από
το εθνικό ΕΠ και άλλα 15 από το ΕΠ της περιφέρειας του Nord-Pas-de-Calais.
150. Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία, το 78 % όλων των
επιλεγέντων συμμετεχόντων ήταν άνεργοι, το 14 % οικονομικώς μη ενεργοί και το 8 % δεν
πληρούσαν τα κριτήρια για να θεωρηθούν ΕΑΕΚ (βλέπε γράφημα 16.1). Επιπλέον, το 11 %
των συμμετεχόντων είχαν ενταχθεί στο μέτρο πριν από την εξαγγελία των εγγυήσεων για τη

33

Άρθρο 19, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.
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νεολαία ή δεν ενέπιπταν στην ηλικιακή ομάδα που όριζε το ΕΠ34, καθιστάμενοι κατ’ αυτό
τον τρόπο μη επιλέξιμοι για συγχρηματοδότηση.
Γράφημα 16 - Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ για το ληφθέν δείγμα
16.1 - Κατάσταση κατά την είσοδο

16.2 - Ηλικιακή κατανομή κατά την ένταξη στο
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Πηγή: ΕΕΣ βάσει των στοιχείων που παρείχαν τα κράτη μέλη σχετικά με τα συγκεκριμένα άτομα.

151. Το 54 % των συμμετεχόντων ήταν συγκεντρωμένοι στην ηλικιακή ομάδα των 22-25
ετών (βλέπε γράφημα 16.2). Επιπλέον, το 80 % ήταν απόφοιτοι τουλάχιστον της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ άνω του 30 % αυτών ήταν απόφοιτοι της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (βλέπε γράφημα 16.3). Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα που
ωφελήθηκαν περισσότερο από την ΠΑΝ ήταν αυτά που διέθεταν τα περισσότερα προσόντα
και την καλύτερη μόρφωση.

34

Οι ισπανικοί κανόνες περί επιλεξιμότητας απαιτούσαν την προηγούμενη εγγραφή στη βάση
δεδομένων για τις εγγυήσεις για τη νεολαία (Sistema nacional de Garant ía Juvenil). Επιπλέον,
μολονότι η Ισπανία ζήτησε από την Επιτροπή να αυξήσει το όριο ηλικίας για τους δικαιούχους
του ΕΠ της ΠΑΝ στις 3.12.2015, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι συμμετέχοντες είχαν συμπληρώσει
το 25ο έτος της ηλικίας τους πριν από την ημερομηνία αυτή.
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152. Από τους 175 συμμετέχοντες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εν προκειμένω
εξέτασης οι 25 είχαν αποχωρήσει από το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία χωρίς
προσφορά εργασίας, πρακτική άσκηση, εκπαίδευση ή μαθητεία. Το αντίθετο συνέβη με
τους υπόλοιπους 150, με μόνο την πρακτική άσκηση να αντιστοιχεί στο 45 % του συνόλου
των προσφορών (βλέπε γράφημα 17). Στις 25 περιπτώσεις που δεν υπήρξε προσφορά,
αυτό οφειλόταν είτε στο ότι οι δικαιούχοι εγκατέλειψαν πρόωρα το πρόγραμμα είτε στο ότι
τα συνοδευτικά μέτρα έληξαν χωρίς να οδηγήσουν σε προσφορά. Αυτό ισχύει στην
περίπτωση της Γαλλίας, όπου ορισμένοι φορείς παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία
έπαυσαν να χορηγούν ενίσχυση τους ΕΑΕΚ νέους μετά την πάροδο τετραμήνου λόγω
λανθασμένης ερμηνείας του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζεται ο κανόνας
των τεσσάρων μηνών.
Γράφημα 17 - Είδη προσφορών

18%

8%

45%

29%
Πρακτική άσκηση

Απασχόληση

Μαθητεία

Εκπαίδευση

Πηγή: ΕΕΣ βάσει των στοιχείων που παρείχαν τα κράτη μέλη σχετικά με τα συγκεκριμένα άτομα.

153. Σημειωτέον ότι, στην Ιταλία, σε όλες τις περιπτώσεις του δείγματος των νέων που
αποδέχθηκαν προσφορά πρακτικής άσκησης (εννέα συμμετέχοντες), υπήρχαν σοβαρές
καθυστερήσεις στις πληρωμές (τουλάχιστον κατά δύο μήνες). Η Ιταλία παραδέχθηκε ότι οι
καθυστερήσεις των πληρωμών ήταν συχνό πρόβλημα στις πρακτικές ασκήσεις γενικώς και
όχι μόνο για τις περιπτώσεις του δείγματος. Πράγματι, η μέση καθυστέρηση των πληρωμών
ήταν 64 ημέρες.
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154. Το διάστημα που μεσολαβούσε από την εγγραφή στο πρόγραμμα των εγγυήσεων για
τη νεολαία έως την αποδοχή μιας προσφοράς ήταν, κατά μέσο όρο, 112 ημέρες (ήτοι
μικρότερο των τεσσάρων μηνών). Στο 27 % των περιπτώσεων, ωστόσο, το διάστημα μεταξύ
της εγγραφής και της αποδοχής μιας προσφοράς υπερέβαινε τους τέσσερις μήνες και,
στο 7 % των περιπτώσεων, το έτος.
155. Βάσει των κριτηρίων των κρατών μελών σχετικά με το τι συνιστά προσφορά καλής
ποιότητας, οι προσφορές προς τους δικαιούχους θεωρήθηκαν καλής ποιότητας στο 91 %
των περιπτώσεων. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ του επαγγελματικού
προφίλ των συμμετεχόντων και των προσφορών που έλαβαν (βλέπε πλαίσιο 10).
Πλαίσιο 10 - Παραδείγματα αναντιστοιχίας μεταξύ του επαγγελματικού προφίλ και της
προσφοράς
Άτομο με πτυχίο πολιτικού μηχανικού και τριετή επαγγελματική πείρα ως καθηγητής μαθηματικών
έλαβε προσφορά για πρακτική άσκηση ενός έτους σε σχολείο γλωσσών, με σκοπό να αναπτύξει τις
διδακτικές ικανότητές του και να μάθει πώς να ενεργεί στο περιβάλλον της τάξης. Εννέα μήνες
αργότερα, ο συμμετέχων εγκατέλειψε την πρακτική άσκηση προτιμώντας την ανεργία.
Άτομο με πτυχίο πανεπιστημίου στις εργασιακές σχέσεις έλαβε προσφορά να εργαστεί για δύο
εβδομάδες σε κατασκευές, μολονότι στον φάκελό του δεν αναφερόταν καμία προηγούμενη σχετική
πείρα ούτε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό.
Άτομο με μεταπτυχιακό τίτλο (Master’s) στη νομική και ιατροδικαστική ψυχολογία έλαβε προσφορά
κατάρτισης στο μάρκετινγκ και τη διοίκηση επιχειρήσεων χωρίς να έχει εκφράσει κανένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό.

156. Κατά τον χρόνο εξέτασης του δείγματος, το 62 % των συμμετεχόντων είχαν
ολοκληρώσει το μέτρο, το 23 % βρίσκονταν ακόμη στο μέτρο και το 15 % είχαν
εγκαταλείψει το μέτρο στο οποίο είχαν ενταχθεί (περί τα δύο τρίτα αυτών στην Κροατία)
(βλέπε γράφημα 18.1).
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Γράφημα 18 - Ποσοστό ολοκλήρωσης των μέτρων και τρέχουσα κατάσταση των
συμμετεχόντων
18.1 - Ποσοστό ολοκλήρωσης των μέτρων
23%

62%

Ακόμη στο μέτρο

15%

Εγκατάλειψη του μέτρου

Ολοκλήρωση του μέτρου

18.3 - Κατάσταση των συμμετεχόντων κατά τον χρόνο του
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Πηγή: ΕΕΣ βάσει των στοιχείων που παρείχαν τα κράτη μέλη σχετικά με τα συγκεκριμένα άτομα.

157. Η βιωσιμότητα της ένταξης των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας παραμένει
πρόκληση. Το 38 % αυτών βρήκαν απασχόληση ή συμμετείχαν σε μέτρα εκπαίδευσης,
ωστόσο, το 19 % αυτών είχαν επανέλθει σε κατάσταση ΕΑΕΚ. Επιπλέον, η κατάσταση
του 27 % εξ αυτών (κυρίως στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία) είναι άγνωστη
(βλέπε γράφημα 18.2).
158. Οι προσφορές εργασίας και πρακτικής άσκησης καταλήγουν σε καλύτερα ποσοστά
όσον αφορά την ένταξη των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας (βλέπε γράφημα 18.3).
Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στα μέτρα αυτά είχαν
αποκοπεί λιγότερο από την αγορά εργασίας, είχαν τα υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης και
μεγαλύτερη επαγγελματική πείρα. Η μαθητεία είχε τα καλύτερα αποτελέσματα όσον
αφορά τη μη επάνοδο σε κατάσταση ΕΑΕΚ. Αυτό συνδέεται με τη διάρκεια της μαθητείας
που κυμαίνεται από ένα έως τρία χρόνια.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
159. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, ενώ τα επτά κράτη μέλη είχαν σημειώσει πρόοδο
ως προς την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία επιτυγχάνοντας μάλιστα και
ορισμένα αποτελέσματα, η τρέχουσα κατάσταση, τρία και πλέον έτη μετά την έγκριση της
σύστασης του Συμβουλίου, υστερεί έναντι των αρχικών προσδοκιών που είχαν διατυπωθεί
κατά την εξαγγελία των εγγυήσεων αυτών που σκοπό έχουν να εξασφαλίζουν προσφορά
καλής ποιότητας για όλους τους ΕΑΕΚ νέους εντός τεσσάρων μηνών. Πέραν αυτού, κατά τον
χρόνο του ελέγχου, η συμβολή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στην
επίτευξη των στόχων που επιδιώκουν οι εγγυήσεις για τη νεολαία στα πέντε κράτη μέλη
που επισκεφθήκαμε ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.
Αξιολόγηση της προόδου που έχει συντελεστεί ως προς την εφαρμογή των εγγυήσεων για
τη νεολαία
160. Σύμφωνα με την αξιολόγησή μας, η οποία βασίστηκε στις προσδοκίες που
δημιουργούσε με τις απαιτήσεις της η σύσταση του Συμβουλίου για τις εγγυήσεις για τη
νεολαία, κανένα από τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν είχε ακόμη εξασφαλίσει ότι
όλοι οι ΕΑΕΚ νέοι είχαν την ευκαιρία να αποδεχθούν προσφορά εργασίας εντός τεσσάρων
μηνών, η οποία θα διευκόλυνε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας κατά τρόπο βιώσιμο.
Δεδομένου ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία βασίζονται σε σύσταση του Συμβουλίου, ήτοι σε
πράξη μη δεσμευτικού δικαίου, η εφαρμογή τους εξαρτάται από την καλή βούληση των
κρατών μελών.
161. Όσον αφορά την πρόοδο που έχει συντελεστεί ως προς τον εντοπισμό και την εγγραφή
των ΕΑΕΚ νέων σε μητρώα, διαπιστώσαμε ότι το μερίδιο των μέχρι το 2015 εγγεγραμμένων
ΕΑΕΚ νέων δεν αυξήθηκε αισθητά και, πέραν αυτού, ήταν δύσκολο να αξιολογηθεί η
συμβολή των εγγυήσεων για τη νεολαία (βλέπε σημεία 36 έως 42).
162. Για την ίδια περίοδο, το επίπεδο των θετικών εξόδων από τις εγγυήσεις για τη νεολαία
διέφερε στα διάφορα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, με συνηθέστερο
τύπο εξόδου την απασχόληση. Για το 2014, ο αριθμός των θετικών εξόδων κάλυπτε μόλις
περί το ήμισυ του συνόλου των εγγραφών, οι οποίες αυξήθηκαν σε 62 % το 2015 (βλέπε
σημεία 43 έως 50).
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163. Επιπλέον, το 2014, στο 70 % των περιπτώσεων θετικής εξόδου, είχε τηρηθεί η
τετράμηνη προθεσμία. Ωστόσο, το 2015, η κατάσταση επιδεινώθηκε στα τέσσερα από τα
κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, όποτε ο συνολικός μέσος όρος μειώθηκε σε 59 % (βλέπε
σημεία 51 και 52).
164. Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των θετικών εξόδων, αναλύσαμε τις πληροφορίες που
ήταν διαθέσιμες για τους συμμετέχοντες μετά την πάροδο 6, 12 και 18 μηνών από την
αποχώρησή τους από το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία. Διαπιστώσαμε ότι το
επίπεδο βιωσιμότητας έφθινε προοδευτικά από τους 6 στους 12 μήνες και εν συνεχεία
στους 18 (βλέπε σημεία 53 έως 59).
Σύσταση 1
Για οποιεσδήποτε μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της απασχόλησης, τα κράτη μέλη
και η Επιτροπή οφείλουν:
- να διαχειρίζονται τις προσδοκίες θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους και τιμέςστόχο·
- να εκτιμούν τη διαφορά που πρέπει να καλυφθεί μεταξύ της αρχικής κατάστασης και του
σκοπούμενου αποτελέσματος και να πραγματοποιούν αναλύσεις της αγοράς πριν από
την κατάρτιση των προγραμμάτων.
Προθεσμία υλοποίησης: όποτε προταθεί νέα πρωτοβουλία.
Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των εγγυήσεων για τη
νεολαία
Ακατάλληλες στρατηγικές για την κάλυψη όλων των ΕΑΕΚ νέων
165. Τα κράτη μέλη δεν χάραξαν κατάλληλες στρατηγικές με σαφή ορόσημα και στόχους για
την κάλυψη όλων των ΕΑΕΚ νέων. Πράγματι, ορισμένα κράτη μέλη δεν στόχευσαν τον
συνολικό πληθυσμό των νέων, όπως ζητείται στη σύσταση του Συμβουλίου, αλλά
επικεντρώθηκαν απλώς σε υποπληθυσμούς τους. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
ΕΑΕΚ νέοι έπρεπε να κινητοποιηθούν με δική τους πρωτοβουλία για να συμμετάσχουν στο
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πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες στήριξης των νέων που
είναι περισσότερο αποκομμένοι από την αγορά εργασίας, ένα συμπέρασμα που
συμμερίζεται και η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 35 της (βλέπε σημεία 61 έως 67).
166. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά την
προσέγγιση όσων είναι περισσότερο αποκομμένοι από την αγορά εργασίας. Μολονότι τα
μέρη αυτά συμμετείχαν ως έναν βαθμό σε όλα τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, υπάρχει
ανάγκη για σαφή προσδιορισμό του πώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν και να
συμβάλλουν στη διαδικασία κατά τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο (βλέπε
σημεία 68 έως 70).
167. Στα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, ο αριθμός των οικονομικώς μη ενεργών ΕΑΕΚ
νέων (που είναι και οι πλέον αποκομμένοι από την αγορά εργασίας) παρέμεινε σταθερός
στα 2 εκατομμύρια περίπου μεταξύ του 2013 και του τέλους Μαρτίου του 2016, ενώ ο
πληθυσμός των άνεργων ΕΑΕΚ νέων μειώθηκε από 2,7 εκατομμύρια σε 2,3 εκατομμύρια
(βλέπε σημεία 71 και 72).
Σύσταση 2
Τα κράτη μέλη οφείλουν να χαράξουν κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης, ώστε να
εντοπίσουν τον συνολικό πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων με σκοπό την εγγραφή τους στα αντίστοιχα
μητρώα. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να καθορίζουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους ετήσιους
στόχους, καθώς και να προσδιορίζουν τις κύριες προκλήσεις και τα κατάλληλα σχέδια δράσης για
την αντιμετώπισή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στον
συγκεκριμένο τομέα.

Προθεσμία υλοποίησης: μέσα του 2018.
Τα κράτη μέλη δεν υπολόγισαν το κόστος και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση
168. Ενώ η πολιτική απασχόλησης αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών,
κανένα από τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν ήταν σε θέση να παράσχει εκτίμηση του
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πρόσθετου αναμενόμενου κόστους που θα συνεπαγόταν η εντός τετραμήνου προσφορά
απασχόλησης σε όλους τους ΕΑΕΚ νέους. Επιπλέον, στα ΣΥΕΝ τους παρουσιαζόταν μια
σειρά μέτρων που θα μπορούσαν να προσφερθούν σε ΕΑΕΚ νέους βάσει της
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, ιδίως από την ΠΑΝ και
το ΕΚΤ (βλέπε σημεία 73 έως 75).
169. Συγκρινόμενο με τις εκτιμήσεις των δαπανών που θα πραγματοποιούνταν για την
υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ, όπως προέκυψαν στο πλαίσιο
πρόσφατης έρευνας της ΔΟΕ και του Eurofound, το ύψος της χρηματοδότησης από την
ΠΑΝ/ΕΚΤ που ήταν διαθέσιμη για την περίοδο 2014-2020 κάλυπτε μικρό μόνο μέρος του
απαιτούμενου ποσού. Ως εκ τούτου, με τους πόρους που διατίθενται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και μόνον δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί ολόκληρος ο πληθυσμός
των νέων που καθίστανται άνεργοι ή που εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση, όπως
προσδοκούσε η σύσταση του Συμβουλίου (βλέπε σημεία 76 έως 78).
Σύσταση 3
Τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν πλήρη εικόνα του κόστους που συνεπάγεται η
υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία για τον συνολικό πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων.
Βάσει της συγκεκριμένης εκτίμησης, πρέπει να ιεραρχούν κατά προτεραιότητα τα συναφή
μέτρα που πρόκειται να υλοποιήσουν, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους.
Εφόσον της ζητηθεί από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή οφείλει να τους παρέχει υποστήριξη
κατά τη διαδικασία αυτή.
Προθεσμία υλοποίησης: μέσα του 2018.
Δυσκολίες όσον αφορά τη βιώσιμη ένταξη των ΕΑΕΚ νέων
170. Όπως προκύπτει από την αξιολόγησή μας, δεν έχει διενεργηθεί καμία ολοκληρωμένη
ανάλυση του πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων. Ωστόσο, σε όλα τα κράτη μέλη που
επισκεφθήκαμε υπήρχαν διάφορες μελέτες που εξέταζαν την αναντιστοιχία δεξιοτήτων,
χωρίς όμως τα συμπεράσματά τους να έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά τον σχεδιασμό
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των ειδών και του αριθμού των προσφορών που θα περιλαμβάνονταν στα ΣΥΕΝ (βλέπε
σημεία 81 έως 83).
171. Κάθε κράτος μέλος επεξεργάστηκε έναν ορισμό της προσφοράς καλής ποιότητας και,
ενώ η έννοια αυτή διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ορισμένα από τα κριτήρια
είναι κοινά. Σε τρία κράτη μέλη, ο ορισμός τίθεται μάλλον αδρομερώς στο εθνικό ΣΥΕΝ και
η έννοια συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας. Πρόκειται μεν για
μια θετική εξέλιξη, η οποία εντούτοις δεν εγγυάται —αυτή καθαυτή— τη θετική έκβαση της
συμμετοχής στις εγγυήσεις για τη νεολαία, καθώς η επαρκής οικονομική ανάπτυξη αποτελεί
προαπαιτούμενο για τη βιώσιμη ένταξη των ΕΑΕΚ νέων στην αγορά εργασίας (βλέπε
σημεία 89 έως 91).
172. Υπογραμμίσαμε το πρόβλημα αυτό στην περί αποτελεσμάτων ενότητα ανωτέρω, όπου
καταδείξαμε ότι το ποσοστό των θετικών εξόδων μειώνεται προϊόντος του χρόνου μετά την
αποχώρηση των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα (μετά από 6, 12 και 18 μήνες
αντίστοιχα). Τόσο η κατάλληλη αξιολόγηση των δεξιοτήτων όσο και η ορθή κατάρτιση του
επαγγελματικού προφίλ βάσει της ζήτησης στην αγορά εργασίας αποτελούν στοιχεία
ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της βιωσιμότητας (βλέπε σημεία 84 έως 88).
Σύσταση 4
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την EMCO, οφείλει να αναπτύξει και να προτείνει πρότυπα
για τα κριτήρια ποιότητας, βάσει των οποίων πρέπει να γίνονται οι προσφορές στο πλαίσιο
των εγγυήσεων για τη νεολαία.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε προσφορές καλής ποιότητας να θεωρούνται
μόνον όσες ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό προφίλ του συμμετέχοντος και τη ζήτηση
στην αγορά εργασίας και οδηγούν σε βιώσιμη ένταξη στην αγορά αυτή.
Προθεσμία υλοποίησης: μέσα του 2018.
Κακή ποιότητα στοιχείων
173. Σε όλα τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, εντοπίσαμε περιορισμένες μόνο
πληροφορίες σχετικά με το είδος της παρασχεθείσας στους ΕΑΕΚ νέους στήριξης πριν από
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την εξαγγελία των εγγυήσεων για τη νεολαία, τον αριθμό των προσφορών που τους έγιναν
ή των υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν και το σχετικό κόστος. Επισημάναμε επίσης
αρκετές ασυνέπειες όπως και προβλήματα αξιοπιστίας στα στοιχεία που αναφέρουν τα
κράτη μέλη στην EMCO, τα οποία επηρέασαν τη συγκρισιμότητά τους. Προβλήματα,
περιλαμβανομένης της πληρότητας των στοιχείων, παρατηρήθηκαν σε κράτη μέλη που
διέθεταν περισσότερους τους ενός φορείς παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία αλλά όχι
ενιαίο, εναρμονισμένο σύστημα αναφοράς στοιχείων (βλέπε σημεία 92 έως 98).
Σύσταση 5
Η Επιτροπή οφείλει να εντοπίσει και να διαδώσει τις ορθές πρακτικές ως προς την
παρακολούθηση και την αναφορά στοιχείων, βασιζόμενη στη συνολική εικόνα που έχει η
ίδια σχηματίσει για τα συστήματα που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς
στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλίζουν, σε τακτική βάση, στοιχεία υψηλής ποιότητας τα
οποία θα διευκολύνουν την ανάπτυξη περισσότερο τεκμηριωμένων πολιτικών για τους
νέους. Συγκεκριμένα, οφείλουν να ενισχύσουν την ικανότητα παρακολούθησης των
συμμετεχόντων που εξέρχονται από το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία, ώστε να
μειωθεί κατά το μέγιστο δυνατόν ο αριθμός των εξόδων άγνωστου προορισμού.
Προθεσμία υλοποίησης: μέσα του 2018.
Αξιολόγηση της συμβολής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων
174. Καθώς οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΠΑΝ έρχονται να συμπληρώσουν τη
χρηματοδότηση που διατίθεται από το ΕΚΤ και συνιστούν σημαντικό μερίδιο των
χρηματοοικονομικών πόρων που διατίθενται για την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη
νεολαία, αξιολογήσαμε με ποιον τρόπο η πρωτοβουλία συνεισέφερε στη συνολική
υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία. Διαπιστώσαμε ότι η μέχρι τώρα συμβολή της
ΠΑΝ στα πέντε κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε ήταν πολύ περιορισμένη εξαιτίας
αδυναμιών που εντοπίστηκαν στον σχεδιασμό των ΕΠ ως προς το σκέλος της ΠΑΝ,
προβλημάτων σχετικά με τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της ΠΑΝ και του γεγονότος ότι η
διαθέσιμη πρόσθετη προχρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε μόνον εν μέρει.
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Αδυναμίες στον σχεδιασμό των ΕΠ ως προς το σκέλος της ΠΑΝ
175. Σε κανένα από τα πέντε κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν είχε πραγματοποιηθεί
συνολική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων, ούτε είχε
διενεργηθεί καμία κατάλληλη εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ της αρχικής κατάστασης και
του σκοπούμενου αποτελέσματος από τις εθνικές αρχές. Ο συνολικός αριθμός των ΕΑΕΚ
νέων που θα ήταν αποδέκτες χρηματοδότησης από την ΠΑΝ καθοριζόταν βάσει του ποσού
που επρόκειτο να διατεθεί, χωρίς να διενεργείται αξιολόγηση του είδους της προσφοράς
και του μοναδιαίου κόστους της. Παρότι ζητήθηκε η συμβουλή τους, ορισμένα
ενδιαφερόμενα μέρη διατύπωσαν παράπονα σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας και
εξέφρασαν την άποψη ότι δεν προηγήθηκε η προβλεπόμενη διαβούλευση (βλέπε
σημεία 102 έως 111).
Σύσταση 6
Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης των
τροποποιήσεων των ΕΠ, και ιδίως ενόψει της επικείμενης σημαντικής αύξησης των
κονδυλίων της ΠΑΝ, τα κράτη μέλη θα προβούν σε συνολική αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών του πληθυσμού των ΕΑΕΚ νέων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα
μέτρα της ΠΑΝ που περιλαμβάνονται στα ΕΠ ανταποκρίνονται δεόντως στις ανάγκες των
νέων.
Προθεσμία υλοποίησης: τροποποίηση των ΕΠ κατόπιν αύξησης του χρηματοδοτικού
κονδυλίου της ΠΑΝ.
Κίνδυνος υποκατάστασης της εθνικής χρηματοδότησης από την ΠΑΝ/ΕΚΤ
176. Τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν κατά πόσον οι
πόροι της ΠΑΝ/ΕΚΤ θα σήμαιναν καθαρή αύξηση των δημόσιων δαπανών που διατίθενται
για τους ΕΑΕΚ νέους. Ως εκ τούτου, υφίσταται ο κίνδυνος οι πόροι αυτοί να μην έχουν ως
αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται υπέρ των ΕΑΕΚ νέων
και να υποκαταστήσουν, τουλάχιστον εν μέρει, τις δαπάνες που χρηματοδοτούνταν μέχρι
τούδε από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Από την αξιολόγηση στην οποία υποβάλαμε τα
ΕΠ/άξονες της ΠΑΝ/ΕΚΤ προκύπτει ότι η πλειονότητα των μέτρων που επρόκειτο να λάβουν
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χρηματοδότηση από την ΠΑΝ προϋπήρχαν της θέσπισης των εγγυήσεων για τη νεολαία,
γεγονός που αυξάνει αυτό τον κίνδυνο (βλέπε σημεία 112 έως 116).
Η ποιότητα των στοιχείων και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τη
συλλογή τους επηρεάζουν τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της ΠΑΝ
177. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αξιοπιστία των βασικών σεναρίων και τιμώνστόχου που ορίζονται για τους δείκτες αποτελέσματος της ΠΑΝ δεν κατέστη δυνατό να
αξιολογηθούν σε όλα τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε είτε διότι δεν μας παρασχέθηκαν
τα σχετικά υποστηρικτικά δεδομένα είτε διότι, ακόμη και όταν μας παρασχέθηκαν, δεν
θεωρήθηκαν αρκούντως ποιοτικά (βλέπε σημεία 119 έως 126).
178. Επιπλέον, η ερμηνεία της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες
της σχετικά με τη συλλογή δεδομένων δημιουργεί καταστάσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία
που χρησιμοποιούνται για την αναφορά πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες
αποτελέσματος δεν απηχούν με ακρίβεια τον αντίκτυπο των συγχρηματοδοτούμενων από
την ΠΑΝ μέτρων και τείνουν να οδηγούν σε υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων (βλέπε
σημεία 127 έως 134).
Σύσταση 7
Η Επιτροπή οφείλει να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη συλλογή
στοιχείων, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υπερεκτίμησης των αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα:
-

Οι δείκτες αποτελέσματος της ΠΑΝ πρέπει να αφορούν μόνον την κατάσταση των
συμμετεχόντων στην ΠΑΝ που ολοκλήρωσαν το μέτρο, η οποία θα αξιολογείται
τέσσερις εβδομάδες και εν συνεχεία έξι μήνες από την ολοκλήρωση του μέτρου.

-

Σε περίπτωση μέτρων κατάρτισης με σκοπό την πιστοποίηση, η ολοκλήρωσή τους δεν
πρέπει να προσμετρείται εκ νέου ως επιτυχία τέσσερις εβδομάδες και εν συνεχεία έξι
μήνες από την ολοκλήρωση του μέτρου.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να προβούν σε αντίστοιχη αναθεώρηση των τιμών βάσης και των
τιμών-στόχου.
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Προθεσμία υλοποίησης: Σεπτέμβριος του 2017, οπότε τα κράτη μέλη θα έχουν χρόνο να
συμπεριλάβουν τις εξελίξεις στην ετήσια έκθεση υλοποίησης για το 2017.
Η προχρηματοδότηση των ΕΠ της ΠΑΝ/ΕΚΤ δεν χρησιμοποιήθηκε πλήρως
179. Τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη υποεκτίμησαν τον χρόνο που χρειάζεται για τη
διευθέτηση των πρακτικών διοικητικών διατυπώσεων που επιβάλλεται να ολοκληρωθούν
για την απορρόφηση των δαπανών και την υποβολή των σχετικών αιτήσεων απόδοσης, με
συνέπεια τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος μόνο της πρόσθετης
προχρηματοδότησης. Μέχρι τα τέλη του 2015, η Πορτογαλία ήταν η μόνη χώρα που είχε
υποβάλει αίτηση πληρωμής στην Επιτροπή. Από την Ισπανία ζητήθηκε να επιστρέψει
273,6 εκατομμύρια ευρώ (βλέπε σημεία 135 έως 138).
Τα αναφερόμενα αποτελέσματα για τα υποστηριζόμενα από την ΠΑΝ/ΕΚΤ μέτρα είναι
κατώτερα των προσδοκιών
180. Από επισκόπηση των αποτελεσμάτων που κατεγράφησαν στις ετήσιες εκθέσεις
υλοποίησης των κρατών μελών που επισκεφθήκαμε, παρατηρήσαμε διαφορές στα επίπεδα
επίτευξης των στόχων της ΠΑΝ ως προς τις εκροές, καθώς και στα ποσοστά των
συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την παρέμβαση. Παρατηρήσαμε επίσης ότι η ομάδα των
οικονομικώς μη ενεργών ΕΑΕΚ νέων αποκόμισε τα λιγότερα οφέλη από την παρασχεθείσα
στήριξη και ότι, στα τέλη του 2015, είχε γίνει περιορισμένη χρήση της χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της ΠΑΝ/ΕΚΤ (βλέπε σημεία 138 έως 142).
181. Παρότι οι πρώτες αξιολογήσεις της ΠΑΝ έπρεπε, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό, να
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, αυτές είναι περιορισμένης χρησιμότητας
λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων (βλέπε σημεία 144 έως 148).
Οι δυσκολίες στην υλοποίηση επιβεβαιώθηκαν από τις άμεσα επιλεγείσες μεμονωμένες
περιπτώσεις του δείγματος
182. Αυτό που φανερώνουν τα αποτελέσματα του δείγματος είναι ότι τα άτομα που
ωφελήθηκαν περισσότερο από συγχρηματοδοτούμενα από την ΠΑΝ μέτρα ήταν εκείνα που
ήταν ευκολότερο να προσεγγισθούν, ενώ οι πλέον μειονεκτούσες ομάδες δεν
εκπροσωπούνταν. Εντοπίστηκαν προβλήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα των
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συμμετεχόντων, ενώ η βιωσιμότητα της ένταξης των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας
παραμένει πρόκληση. Υπήρχαν περαιτέρω αδυναμίες όσον αφορά την κατάρτιση του
επαγγελματικού προφίλ των επιμέρους συμμετεχόντων και την αντιστοίχισή του με τις
λαμβανόμενες προσφορές (βλέπε σημεία 149 έως 158).

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα II, του οποίου προεδρεύει η Iliana IVANOVA,
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του
της 8ης Μαρτίου 2017.
Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE
Πρόεδρος
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Ειδικά σχόλια:
Ιρλανδία:
• Οι έξοδοι προς τη μαθητεία περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση.
Ισπανία:
• Η αρχική ομάδα-στόχος ήταν οι νέοι 15-24 ετών, αλλά το 2015 αυτή διευρύνθηκε για
να περιλάβει τους νέους 25-29 ετών.
• Όλες οι έξοδοι αναφέρονται ως επιδοτούμενες. Δεν είναι σαφές εάν/πώς μετρώνται οι
προσφορές από την ελεύθερη αγορά. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν
για την Ισπανία είναι αυτά που διαβίβασε ο εθνικός οργανισμός απασχόλησης, καθώς
αυτά περιλαμβάνουν και τις μη επιδοτούμενες προσφορές.
• Τα στοιχεία από την παρακολούθηση της συνέχειας μετά από έξι μήνες, το 2014,
σχετικά με τις διάφορες καταστάσεις ήταν πλήρη μόνον όσον αφορά τους
απασχολούμενους και τους ανέργους.
Γαλλία:
• Η Γαλλία παρείχε στοιχεία για δύο φορείς παροχής εγγυήσεων, τους «Pôle Emploi» και
«Missions Locales».
• Δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος διπλής προσμέτρησης, τα σύνολα δεδομένων δεν
συνενώθηκαν και οι πίνακες με τα αποτελέσματα των συλλεγέντων στοιχείων

3
περιλαμβάνουν μόνον αυτά που αφορούν τον φορέα που καλύπτει τον μεγαλύτερο
πληθυσμό νέων («Pôle Emploi»).
Κροατία:
• Οι έξοδοι προς τη μαθητεία περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση.
Ιταλία:
• Οι είσοδοι για το 2014 καλύπτουν την περίοδο από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο
του 2014, με συνέπεια σημαντικό ποσοστό των νεοεισερχομένων να μην μπορέσουν να
ολοκληρώσουν τους τέσσερις μήνες.
Πορτογαλία:
• Οι έξοδοι προς την ανεργία περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες σε βραχυπρόθεσμη
κατάρτιση (25-300 ώρες).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ; ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»
ΣΥΝΟΨΗ
Σχετικά με την παρούσα έκθεση
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα τρέχοντα αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος
«Εγγυήσεις για τη νεολαία» δεν υστερούν έναντι των αρχικών προσδοκιών.
Ενώ αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την προσέγγιση
όλων των κατηγοριών νέων, με την παροχή ποιοτικών και έγκαιρων προσφορών, η Επιτροπή
υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (COM/2016/646) «Εγγυήσεις για
τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά», το εν λόγω
πρόγραμμα έδωσε ισχυρή ώθηση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις καινοτομίες πολιτικής,
τομείς που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας έκθεσης.
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στις παραγράφους VI έως VIII:
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα τρέχοντα αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος
«Εγγυήσεις για τη νεολαία» δεν υστερούν έναντι των αρχικών προσδοκιών. Η Επιτροπή
επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζονται σε αξιολόγηση των
πτυχών που ορίζονται στην εμβέλεια του ελέγχου. Τον Οκτώβριο του 2016 η ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM/2016/646) με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για
την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά» επισημαίνει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και
άλλα πρόσθετα σημαντικά στοιχεία, όπως την ισχυρή δυναμική στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
και τις καινοτομίες πολιτικής που προσέδωσε το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία». Τούτο
έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο στις 15 Δεκεμβρίου 2016 ζήτησε τη
συνέχιση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για
την ενισχυμένη υποστήριξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Επιπλέον, το
Συμβούλιο EPSCO της 8ης Δεκεμβρίου 2016 επιβεβαίωσε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν από τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα.
Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου αναγνωρίζει ότι τα προγράμματα παροχής
«Εγγυήσεων για τη νεολαία» δεν έχουν φτάσει ακόμα σε όλους τους νέους που κατέστησαν
άνεργοι ή εγκατέλειψαν το σχολείο και εντοπίζει μια σειρά τομέων που επιδέχονται βελτιώσεις,
μεταξύ άλλων μεγαλύτερη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων ΕΑΕΚ και των ατόμων με χαμηλή
ειδίκευση.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) έχει συνεισφέρει
σημαντικά στις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» στα εν λόγω κράτη μέλη. Παρά τις καθυστερήσεις σε
ορισμένα κράτη μέλη, η υλοποίηση προχώρησε σταθερά το 2016. Τον Ιούλιο του 2016 1,4
εκατομμύρια άτομα έλαβαν μέρος στα μέτρα που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ στα 20 επιλέξιμα
κράτη μέλη. Έως τα τέλη του Νοεμβρίου 2016 ο συγκεκριμένος αριθμός αυξήθηκε στα 1,6
εκατομμύρια άτομα. Όλα τα εν λόγω κράτη μέλη αντιλαμβάνονται την ΠΑΝ ως βασικό μηχανισμό
ή μοχλό μέσω του οποίου μπορούν να καταστούν λειτουργικές οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία». Σε
ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των περισσότερων ή όλων των μέτρων
που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής «Εγγυήσεων για τη νεολαία», για
παράδειγμα στην Ισπανία όπου το 80% όλων των ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος
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παροχής «Εγγυήσεων για τη νεολαία» χρηματοδοτούνται από την ΠΑΝ. Στην Ιταλία, η ΠΑΝ
έδρασε καταλυτικά για σημαντικές μεταρρυθμίσεις και οδήγησε στη σύσταση νέων υπηρεσιών για
την απασχόληση των νέων.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής (COM/2016/646) με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά» επισημαίνει τα εν λόγω
αποτελέσματα.
Αν και είναι πολύ νωρίς για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων – καθώς οι δράσεις είναι σε
εξέλιξη και πολλοί από τους εν λόγω νέους εξακολουθούν να υποστηρίζονται – μπορεί ήδη να
υποστηριχθεί ότι η ΠΑΝ έχει επιτύχει έναν από τους πρώτους στόχους της – να θέσει την
απασχόληση των νέων στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων των κρατών μελών.
IX.
Σημείο πρώτο: Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σύσταση απευθύνεται κυρίως στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση στο μέτρο που την αφορά, και σκοπεύει να εφαρμόσει τις
κατάλληλες δράσεις όταν προταθούν νέες πρωτοβουλίες.
Ενώ αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της διαχείρισης των προσδοκιών και του ορισμού
ρεαλιστικών στόχων, η Επιτροπή θα επιθυμούσε ωστόσο να υπογραμμίσει τη σημασία του
καθορισμού φιλόδοξων στόχων πολιτικής που έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία πολιτικής
ώθησης όσον αφορά το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία».
Σημείο δεύτερο: Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σύσταση απευθύνεται κυρίως στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση στο μέτρο που την αφορά, και σκοπεύει να εφαρμόσει τις
κατάλληλες δράσεις όταν προταθούν νέες πρωτοβουλίες.
Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των σχεδίων υλοποίησης των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»
(ΣΥΕΝ), η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να αναλύσουν τις βασικές
διαρθρωτικές προκλήσεις και τα συγκεκριμένα κενά στην εθνική τους κατάσταση, και να
σκιαγραφήσουν ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος
«Εγγυήσεις για τη νεολαία», εφόσον προβλέπεται.
X.
Σημείο πρώτο: Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη τα κράτη μέλη στη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών ενημέρωσης,
μέσω χρηματοοικονομικής στήριξης και συστάσεων πολιτικής με τη μορφή τεχνικής συνδρομής,
δημιουργίας ικανοτήτων και αμοιβαίας μάθησης.
Σημείο δεύτερο: Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή θα επιθυμούσε επομένως μια καλύτερη εικόνα του εκτιμώμενου κόστους για όλα τα
προγραμματισμένα μέτρα για την εφαρμογή των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» και θα υποστηρίξει
τα κράτη μέλη σε αυτή τη διαδικασία, κατόπιν αιτήματός τους εφόσον είναι εφικτό. Οι
λεπτομέρειες της εφαρμογής της εν λόγω στήριξης δεν μπορούν ωστόσο να προσδιοριστούν σε
αυτό το στάδιο.
Σημείο τρίτο: Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Σημείο τέταρτο: Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η εν λόγω σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
XI.
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Σημείο πρώτο: Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση στο μέτρο που την αφορά, και θα διερευνήσει
τη δυνατότητα να συζητήσει τη θέσπιση προτύπων για τα ποιοτικά κριτήρια στο πλαίσιο των
εργασιών για την παρακολούθηση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» στην Επιτροπή Απασχόλησης.
Σημείο δεύτερο: Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και θεωρεί ότι έχει υλοποιηθεί εν μέρει.
Η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη στενά με τα κράτη μέλη σε αυτό το πεδίο, συγκεκριμένα μέσω των
εργασιών της Ομάδας Δεικτών της Επιτροπής Απασχόλησης, της στήριξης που παρέχεται στα
κράτη μέλη που υποβάλλουν στοιχεία βάσει του πλαισίου δεικτών και της στοχευμένης στήριξης
του ΔΟΕ που χορηγήθηκε σε 3 κράτη μέλη στο πλαίσιο των ενεργειών ΕΚ-∆ΟΕ για την
απασχόληση των νέων.
Σημείο τρίτο: Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Οι κανονισμοί δεν ορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λεπτομερούς αξιολόγησης των
χαρακτηριστικών των διαφορετικών υποομάδων νέων που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ωστόσο, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη σε διάφορα φόρουμ για να τα υποστηρίξει
στις δραστηριότητες που απευθύνονται στους οικονομικά μη ενεργούς νέους. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό μέτρων
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού που στοχεύει η ΠΑΝ.
Σημείο τέταρτο: Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Η εκτίμηση της κατάστασης μόνο των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ που έχουν ολοκληρώσει τη
δράση, ενέχει τον κίνδυνο ανεπαρκούς αναφοράς των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η αναθεώρηση
που προτείνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνεπαγόταν αλλαγή στη λογική της μέτρησης, ενώ
οι κοινοί δείκτες αποτελέσματος είναι υποχρεωτικοί για όλα τα κράτη μέλη και έχουν συμφωνηθεί
από κοινού με αυτά.
Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η μεθοδολογία μέτρησης που χρησιμοποιείται για την
ΠΑΝ βασίζεται στις συμβάσεις που υιοθετούνται για τους δείκτες ΕΚΤ, με υπολογισμό κυρίως των
θετικών εξόδων, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση των δράσεων. Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή
των ισχυόντων κανόνων αυτού του είδους θα αποτελούσε σημαντική επιβάρυνση των κρατών
μελών και θα παρεμπόδιζε τη συγκρισιμότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν πριν από την
αλλαγή της σύμβασης.
Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα αποτελέσματα για έναν συμμετέχοντα μπορούν να αποδοθούν
άμεσα στην παρέμβαση της ΠΑΝ (ή του ΕΚΤ) απαιτείται αξιολόγηση και κάτι τέτοιο δεν είναι
εφικτό στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να καταστήσει σαφέστερα τα ζητήματα
παρακολούθησης με την παροχή συνεχούς καθοδήγησης και ζητώντας τα σχόλια των κρατών
μελών στα διάφορα υφιστάμενα σχετικά φόρουμ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
40. Η εν λόγω διαδικασία επιλέχτηκε προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο εθνικό μητρώο
για το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία».
48. Τα σλοβακικά έργα στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» στοχεύουν κατά κύριο λόγο
τους μακροπρόθεσμα άνεργους νέους. Το ποσοστό επιτυχίας σε αυτές τις περιπτώσεις
δυσαπασχόλητων ομάδων είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερο και περισσότερο επιρρεπές σε
πρόωρη εγκατάλειψη του προγράμματος.
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52. Η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα θετικό αυτό το αποτέλεσμα λαμβανομένου υπόψη του υψηλού
πήχη που θέτει το πλαίσιο δεικτών: η αποχώρηση από πρόγραμμα «Εγγυήσεων για τη νεολαία»
γίνεται μετά την ανάληψη προσφοράς και όχι απλώς μετά την αποδοχή.
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 63 και στο πλαίσιο 2:
Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης ΕΑΕΚ είναι πολύ σημαντικός για τη χάραξη πολιτικής και αποτελεί
τον καλύτερο διαθέσιμο δείκτη για την παρακολούθηση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», η
ανάλυση της ανομοιογένειας του πληθυσμού των ΕΑΕΚ είναι σημαντική για την καλύτερη
κατανόηση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των διάφορων υποομάδων. Κάτι τέτοιο θα
δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που
απαιτούνται επειγόντως για την αποτελεσματική επανένταξη των νέων στην αγορά εργασίας ή την
εκπαίδευση, στο πνεύμα της σταδιακής εφαρμογής των «Εγγυήσεων για τη νεολαία». Από το 2017
και στο πνεύμα της σταδιακής εφαρμογής που προβλέπεται στη σύσταση του Συμβουλίου, η Ιταλία
κινείται προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του πληθυσμού-στόχου.
64. Στην Ισπανία, το βασιλικό διάταγμα της 23ης Δεκεμβρίου 2016 ορίζει ότι οι νέοι που
εγγράφονται και επανεγγράφονται ως άνεργοι στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα
εγγράφονται αυτομάτως στο εθνικό σύστημα «Εγγυήσεων για τη νεολαία».
75.
Πρώτο εδάφιο: Η Επιτροπή θα επιθυμούσε επομένως μια καλύτερη εικόνα του εκτιμώμενου
κόστους για όλα τα προγραμματισμένα μέτρα για την εφαρμογή των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»
σε κάθε κράτος μέλος, αλλά γνωρίζει επίσης ότι τυχόν εκτιμήσεις του κόστους μιας «Εγγύησης για
τη νεολαία» υπόκεινται σε περιορισμούς, δεδομένου ότι για πολλά κράτη μέλη, η εφαρμογή των
«Εγγυήσεων για τη νεολαία» απαιτεί επίσης θεμελιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των
συστημάτων κατάρτισης, αναζήτησης εργασίας και εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί
σημαντικά η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και η απασχολησιμότητα των νέων.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή των «Εγγυήσεων για
τη νεολαία» ποικίλλουν σημαντικά ανά κράτος μέλος και παρά το γεγονός ότι διατίθεται σημαντική
χρηματοοικονομική στήριξη από την ΕΕ, η επένδυση εθνικών πόρων στη στήριξη των νέων ΕΑΕΚ
και την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας. Θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στους εν λόγω πόρους στους εθνικούς προϋπολογισμούς.
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 77 και 78:
Όσον αφορά την κατανομή ΠΑΝ/ΕΚΤ, το ποσό των 12,5 δισ. EUR που αναφέρει το Ελεγκτικό
Συνέδριο, δεν αναπαριστά το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που έχει προγραμματιστεί για το
πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» καθώς τα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει πόρους στο πλαίσιο
άλλων επενδυτικών προτεραιοτήτων για μέτρα που εφαρμόζουν το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη
νεολαία». Περίπου 11 δισ. EUR διατίθενται σε μέτρα όπως ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
απασχόλησης και των μέτρων αυτοαπασχόλησης τα οποία υποστηρίζουν επίσης εμμέσως την
απασχόληση των νέων ενώ περίπου 27 δισ. EUR διατίθενται στον θεματικό στόχο 10 (εκπαίδευση)
που ωφελεί ιδίως τους νέους.
78. Όπως προαναφέρθηκε, το ύψος των διαθέσιμων πόρων του ΕΚΤ/ΠΑΝ στο πλαίσιο της
σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» υπερβαίνει τα
12,5 δισ. EUR. Η Επιτροπή παρείχε επίσης καθοδήγηση στα κράτη μέλη με την προτροπή να

5

διαθέσουν περισσότερους πόρους από το ΕΚΤ και τον εθνικό τους προϋπολογισμό για την
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων1.
85. Στη Γαλλία, ενώ είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες διαφέρουν μεταξύ των φορέων «Pôle Emploi»
και «Missions locales», τούτο δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο τελευταίος ασχολείται με
συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, κυρίως τους νέους με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα. Ταυτόχρονα,
μια κοινή μέθοδος παρακολούθησης των δύο συστημάτων που θεσπίστηκε το 2017, με την
ονομασία «Trajam», θα καταστήσει δυνατή την επισκόπηση των 2 συστημάτων και τη λήψη
δεικτών παρακολούθησης που θα βελτιώσουν τη διαδικασία.
Αναπτύσσεται ένα σύνολο κοινών εργαλείων διάγνωσης μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης (PSAD)
και απασχόλησης (ML).
95. Η συλλογή στοιχείων για το 2015 σημείωσε σαφή βελτίωση όσον αφορά την ολοκλήρωση και
την ποιότητα των στοιχείων σε σύγκριση με το 2014. Ορισμένες χώρες έχουν καταβάλει
σημαντικές προσπάθειες για την προσαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή
και/ή τη σύνταξη των αναφορών με στοιχεία παρακολούθησης του προγράμματος «Εγγυήσεις για
τη νεολαία» για τη βελτίωση της συνοχής με τις προδιαγραφές του πλαισίου δεικτών. Τα ποιοτικά
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφορών έχουν επίσης βελτιωθεί. Αυτές οι
προσπάθειες συμβάλλουν στη βελτίωση της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των χωρών,
ακόμη και αν εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Βασικοί τομείς που επιδέχονται βελτιώσεις σχετίζονται με την ολοκλήρωση των στοιχείων
παρακολούθησης (εξακολουθούν να μην διατίθενται για 8 χώρες) και τον περιορισμό του αριθμού
των άγνωστων προορισμών και των επακόλουθων καταστάσεων όσον αφορά τα στοιχεία εξόδου
και παρακολούθησης.
97. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πληρότητα του γαλλικού συστήματος παρακολούθησης
περιορίζεται από το γεγονός ότι δυνάμει του νόμου « Informatique et Libertés » του 1978, δεν
υπάρχει εύκολος τρόπος ταυτοποίησης ενός ατόμου μέσω του συστήματος (δεν υφίσταται
προσωπικός διοικητικός αριθμός), με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος διπλής καταμέτρησης. Για
τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να περιοριστεί η συλλογή στοιχείων μόνο στους δύο βασικούς
παρόχους δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης - «Pôle Emploi» και «Missions Locales».
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 102 και 103:
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 16 του κανονισμού του ΕΚΤ ορίζει ότι η ΠΑΝ θα πρέπει να
στοχεύει σε νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών ή κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης χωρίς να απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των
διαφορετικών υποομάδων νέων. Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη είναι
υπεύθυνα για τον προσδιορισμό της ομάδας-στόχου της ΠΑΝ. Τα κράτη μέλη αποφάσισαν να
συγκεντρώσουν πόρους της ΠΑΝ σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και να χρησιμοποιήσουν το
ΕΚΤ για άλλα μέτρα που στοχεύουν πιο δύσκολες και δυσπρόσιτες ομάδες νέων.
Η Επιτροπή χρησιμοποίησε διάφορα μέσα για την αξιολόγηση του πληθυσμού-στόχου της ΠΑΝ
κατά τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με τα προγράμματα. Αρχικά, η Επιτροπή βασίστηκε
στην εκ των προτέρων αξιολόγηση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων (όπως ορίζεται
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στο άρθρο 26 παράγραφος 4 και το άρθρο 55 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων). Επιπλέον,
στην περίπτωση της ΠΑΝ, τα κράτη μέλη έπρεπε να συμμορφωθούν με εκ των προτέρων όρους οι
οποίοι απαιτούσαν από αυτά να εφαρμόσουν στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την προώθηση της
απασχόλησης των νέων.
Επίσης, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα επιχειρησιακά τους
προγράμματα μια περιγραφή των κύριων ομάδων νέων στους οποίους στοχεύει η ΠΑΝ βάσει της
αξιολόγησής τους, ιδίως όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν ορίζεται κάποια
συγκεκριμένη.
Τέλος, η Επιτροπή παρείχε επίσης καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο
προσδιορισμού του πληθυσμού-στόχου της ΠΑΝ2.
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 104 έως 106:
Οι κανονισμοί δεν απαιτούν από τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις διαφορετικές υποομάδες του
πληθυσμού που στοχεύονται από την ΠΑΝ. Ωστόσο, τα μέτρα που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ
στη Γαλλία στοχεύουν σαφώς σε νέους με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα που είναι αποκομμένοι
από την αγορά εργασίας, με το 40 % περίπου του συνολικού προϋπολογισμού να στοχεύει
αποκλειστικά σε αυτή την ομάδα. Πράγματι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση υλοποίησης για
το 2015, το επίπεδο προσόντων του 45,9 % των συμμετεχόντων ήταν χαμηλότερο της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
108. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, τα κράτη μέλη
εκπονούν και εφαρμόζουν προγράμματα στο κατάλληλο χωρικό επίπεδο σύμφωνα με το θεσμικό,
νομικό και δημοσιονομικό τους πλαίσιο. Συνεπώς, κάτι τέτοιο απορρέει από τη συγκεκριμένη
θεσμική οργάνωση του κράτους μέλους.
Στην Ισπανία υφίσταται ένας κοινός κατάλογος προσφορών που καθορίζονται στη νομοθεσία περί
«Εγγυήσεων για τη νεολαία» σε εθνικό επίπεδο και κάθε περιφέρεια με αρμοδιότητες για τη
χάραξη ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας έχει το δικαίωμα να επιλέξει τις πιο
κατάλληλες για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην εν λόγω περιφέρεια.
111. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, τα κράτη μέλη
εκπονούν και εφαρμόζουν σύμφωνα εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα
με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς και να
διασφαλίζουν την κατάλληλη διαβούλευση και συμμετοχή των σχετικών εταίρων, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ορίζει ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση (άρθρα 5 και 26
του κανονισμού περί κοινών διατάξεων). Οι κανονισμοί απαιτούν συμμετοχή και διαβούλευση με
τους σχετικούς εταίρους. Κατά συνέπεια, το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που υλοποιούνται για τη συμμετοχή των εταίρων στην
προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος.
Στην Πορτογαλία, όσον αφορά την προετοιμασία του τμήματος που αφορά την ΠΑΝ στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα, η συνεργασία/επικύρωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη για το ΣΥΕΝ
κρίθηκε έγκυρη. Οι διαδικασίες διαβούλευσης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπληρώθηκαν.
113. Το άρθρο 95 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να
αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες για ορισμένα είδη μέτρων ή ομάδες-στόχους. Αυτό που απαιτείται
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από τα κράτη μέλη είναι η διατήρηση συγκεκριμένου επιπέδου δημόσιων ή αντίστοιχων
διαρθρωτικών δαπανών. Σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 4 και το παράρτημα X, η
συμμόρφωση ως προς την προσθετικότητα επαληθεύεται, κατά περίπτωση, μόνο σε περιφερειακό ή
ακόμη και εθνικό επίπεδο και όχι με βάση το είδος του μέτρου ή την ομάδα-στόχο.
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 115 και 116:
Το άρθρο 95 και το παράρτημα X του κανονισμού περί κοινών διατάξεων δεν επιβάλλουν την
καθαρή αύξηση του αριθμού των ατόμων που καλύπτονται από μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν
προηγουμένως από τον εθνικό προϋπολογισμό. Αυτό που απαιτείται από τον κανονισμό είναι τα
κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για μέτρα που συνεισφέρουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων
και επενδυτικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα.
119. Εκτός από την απαίτηση που περιγράφηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή διέθεσε
στα κράτη μέλη δύο έγγραφα αναφοράς σχετικά με τον καθορισμό και την προσαρμογή στόχων για
το ΕΚΤ πολύ πριν από τις συζητήσεις το 2013. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε έγγραφο
μεθοδολογίας από τα κράτη μέλη σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός των
πληροφοριών που συνοδεύουν το βασικό σενάριο στην εκ των προτέρων αξιολόγηση. Η Επιτροπή
κρίνει ότι οι εν λόγω διατάξεις συνολικά ήταν επαρκείς.
120. Η προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη για τον ορισμό τιμών βάσης συνάδει με τις
παρεχόμενες οδηγίες και χρησιμοποιεί τα σχετικά στατιστικά δεδομένα.
121. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 119.
122. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 119.
123. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 119.
Η βασική εκτίμηση για τους δείκτες έλαβε υπόψη την προηγούμενη πολιτική/τα μέτρα που
θεωρήθηκαν ως στόχοι και/ή ομάδες-στόχοι. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε
μια τέτοιου είδους μεθοδολογία και που τα χρηματοδοτούμενα μέτρα απασχόλησης και κατάρτισης
συμπεριέλαβαν συγκεκριμένους νέους οικονομικά μη ενεργούς ΕΑΕΚ ως ομάδα-στόχο. Το γεγονός
αυτό κατέστησε δύσκολο τον καθορισμό τιμών βάσης και την προβολή των αποτελεσμάτων. Το
κύριο εμπόδιο της άσκησης για την Πορτογαλία ήταν η έλλειψη ιστορικών δεδομένων σχετικά με
τους οικονομικά μη ενεργούς ΕΑΕΚ.
Πλαίσιο 8 – Αδυναμίες στον καθορισμό των τιμών βάσης στην Πορτογαλία
Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 119.
124. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 119.
125. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 119 και 120, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να
ληφθούν υπόψη οι μακροοικονομικές συνθήκες και το επίπεδο φιλοδοξίας στον καθορισμό στόχων.
Στη Γαλλία τα αναμενόμενα ποσοστά επιτυχίας αντανακλούν το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα
προγράμματα που υλοποιήθηκαν στοχεύουν σε νέους με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα που
είναι αποκομμένοι από την αγορά εργασίας, ενώ αποτυπώνουν τόσο την προηγούμενη σχετική
πείρα όσο και το αναμενόμενο ποσοστό εντοπισμού των ΕΑΕΚ.
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 128 έως 134:
Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ΠΑΝ
βασίζεται στις συμβάσεις που υιοθετούνται για τους δείκτες ΕΚΤ, μέσω του υπολογισμού κυρίως
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όλων των θετικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων εξόδων. Η Επιτροπή παρείχε
επίσης καθοδήγηση3 στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των κοινών δεικτών
αποτελέσματος, με βασικό αίτημα τον υπολογισμό των θετικών εξόδων μόνο άπαξ σε περίπτωση
επανάληψης της ίδιας δράσης από συμμετέχοντα. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κίνδυνος είναι
περιορισμένος. Επιπλέον, οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν να αξιολογήσουν, τουλάχιστον δύο
φορές κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, την αποτελεσματικότητα, την
αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο της ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας των
αποτελεσμάτων.
138. Η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση της προχρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΠΑΝ για την
ενίσχυση ορισμένων κρατών μελών που δυσκολεύονταν να θεσπίσουν ή να συνεχίσουν την
εφαρμογή μέτρων λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης. Η τελευταία αναφορά από τα κράτη μέλη
δείχνει ότι η πρόσθετη προχρηματοδότηση είχε θετικό αντίκτυπο στην πράξη. Ακόμη και αν
ορισμένα κράτη μέλη δεν είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν επαρκείς δαπάνες προκειμένου να
διασφαλίσουν πρόσθετη προχρηματοδότηση, συνέβαλε στην ενίσχυση της εφαρμογής. Επιπλέον,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα κράτη μέλη κατόρθωσαν να διασφαλίσουν την
πρόσθετη προχρηματοδότηση.
142. Στη Γαλλία, ο λόγος για τον οποίο σχετικά μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων δεν ολοκληρώνει
τις δράσεις είναι ότι σημαντικό ποσοστό συμμετεχόντων κατορθώνει να εξέλθει από το πρόγραμμα
με θετικό αποτέλεσμα πριν από την ολοκλήρωσή του. Πράγματι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
υλοποίησης για το 2015, το 53 % των συμμετεχόντων σημείωσε θετική έξοδο είτε πριν (π.χ.
εξεύρεση εργασίας, που είναι και το πλέον επιθυμητό αποτέλεσμα) είτε κατά το τέλος του
προγράμματος.
143. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον προσδιορισμό της ομάδας-στόχου της ΠΑΝ. Καθώς η
ΠΑΝ διαθέτει περιορισμένο αριθμό πόρων, τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να συγκεντρώσουν
τους εν λόγω πόρους σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και να χρησιμοποιήσουν το ΕΚΤ (όχι τον
εθνικό προϋπολογισμό) για άλλες.
Η Επιτροπή θεωρεί φυσιολογικό το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην Πορτογαλία δεν ανήκαν
στην ομάδα των οικονομικά μη ενεργών ΕΑΕΚ, για τους ακόλουθους λόγους:
- κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου μόνο τα μέτρα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΠΑΝ. Ο εθνικός οργανισμός απασχόλησης εργάζεται κατά κύριο
λόγο με ομάδες ανέργων ΕΑΕΚ στις εξής δύο τυπολογίες: Πρακτική άσκηση και ενίσχυση της
απασχόλησης·
- το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» στην Πορτογαλία ξεκίνησε με την αξιολόγηση της
κατάστασης ΕΑΕΚ όλων των ήδη εγγεγραμμένων στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης νέων, με
επισήμανσή τους για παρέμβαση κατά προτεραιότητα·
- τα στοιχεία που αναλύονται στο γράφημα 5 δείχνουν ότι το ποσοστό των ΕΑΕΚ είναι πιο
αντιπροσωπευτικό στην ομάδα των ανέργων από ό,τι στην ομάδα των οικονομικά μη ενεργών.
145. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να διασφαλίσουν την πρόσθετη
προχρηματοδότηση δεν σημαίνει ότι καθυστέρησαν την έναρξη εφαρμογής των μέτρων στο
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πλαίσιο της ΠΑΝ. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη είχαν επαρκείς δαπάνες αλλά δεν
κατόρθωσαν να υποβάλουν σχετική αίτηση επειδή δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή (ήτοι, δεν είχαν ακόμη ορίσει τη
διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης).
147. Οι αξιολογήσεις της ΠΑΝ κατόρθωσαν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις
διαθέσιμες πληροφορίες και στοιχεία.
Οι περισσότερες από τις αξιολογήσεις της ΠΑΝ που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη στην
Επιτροπή εστίασαν στον σχεδιασμό των μέτρων που θεσπίστηκαν, τη συνάφειά τους και την
εφαρμογή των δράσεων.
148. Δεδομένου ότι οι δαπάνες ήταν επιλέξιμες από τον Σεπτέμβριο του 2013, η Επιτροπή θεωρεί
ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν χρήσιμα για τον συντονισμό των προγραμμάτων για
την εναπομένουσα περίοδο.
153. Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά το εν λόγω ζήτημα. Η διαχειριστική αρχή του
προγράμματος ΠΑΝ σε συνεργασία με τις περιφέρειες προσπαθεί να εξεύρει νέες λύσεις για την
πληρωμή των πρακτικών ασκήσεων στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του προγράμματος
προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 159 και 160:
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα τρέχοντα αποτελέσματα της υλοποίησης των «Εγγυήσεων για τη
νεολαία» δεν υστερούν έναντι των αρχικών προσδοκιών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα
συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζονται σε αξιολόγηση των πτυχών που ορίζονται
στην εμβέλεια του ελέγχου. Τον Οκτώβριο του 2016 η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(COM/2016/646) με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των
νέων: τρία χρόνια μετά» επισημαίνει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και άλλα πρόσθετα σημαντικά
στοιχεία, όπως την ισχυρή δυναμική στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις καινοτομίες
πολιτικής που προσέδωσε το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία». Τούτο έχει αναγνωριστεί από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο στις 15 Δεκεμβρίου 2016 ζήτησε τη συνέχιση του
προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενισχυμένη
υποστήριξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Επιπλέον, το Συμβούλιο EPSCO της
8ης Δεκεμβρίου 2016 επιβεβαίωσε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τα μέτρα
και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα.
Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου αναγνωρίζει ότι τα
«Εγγυήσεων για τη νεολαία» δεν έχουν φτάσει ακόμα σε όλους τους
άνεργοι ή εγκατέλειψαν το σχολείο και εντοπίζει μια σειρά τομέων που
μεταξύ άλλων μεγαλύτερη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων ΕΑΕΚ και
ειδίκευση.

προγράμματα παροχής
νέους που κατέστησαν
επιδέχονται βελτιώσεις,
των ατόμων με χαμηλή

Η Επιτροπή κρίνει ότι η ΠΑΝ έχει συνεισφέρει σημαντικά στις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» στα εν
λόγω κράτη μέλη. Παρά τις καθυστερήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, η υλοποίηση προχώρησε
σταθερά το 2016. Τον Ιούλιο του 2016 1,4 εκατομμύρια άτομα έλαβαν μέρος στα μέτρα που
υποστηρίζονται από την ΠΑΝ στα 20 επιλέξιμα κράτη μέλη. Έως τα τέλη του Νοεμβρίου 2016 ο
συγκεκριμένος αριθμός αυξήθηκε στα 1,6 εκατομμύρια άτομα. Όλα τα εν λόγω κράτη μέλη
αντιλαμβάνονται την ΠΑΝ ως βασικό μηχανισμό ή μοχλό μέσω του οποίου μπορούν να καταστούν
λειτουργικές οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία». Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται για την
υποστήριξη των περισσότερων ή όλων των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο
προγραμμάτων παροχής «Εγγυήσεων για τη νεολαία», για παράδειγμα στην Ισπανία όπου το 80%
όλων των ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής «Εγγυήσεων για τη νεολαία»
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χρηματοδοτούνται από την ΠΑΝ. Στην Ιταλία, η ΠΑΝ έδρασε καταλυτικά για σημαντικές
μεταρρυθμίσεις και οδήγησε στη σύσταση νέων υπηρεσιών για την απασχόληση των νέων.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής (COM/2016/646) με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά» επισημαίνει τα εν λόγω
αποτελέσματα.
Αν και είναι πολύ νωρίς για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων – καθώς οι δράσεις είναι σε
εξέλιξη και πολλοί από τους εν λόγω νέους εξακολουθούν να υποστηρίζονται – μπορεί ήδη να
υποστηριχθεί ότι η ΠΑΝ έχει επιτύχει έναν από τους πρώτους στόχους της – να θέσει την
απασχόληση των νέων στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων των κρατών μελών.
161. Η Επιτροπή, με την ανακοίνωση του Οκτωβρίου 2016, αναγνωρίζει ότι χρειάζεται να
καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την υποστήριξη εκείνων των νέων που είναι οι πιο
αποκομμένοι από την αγορά εργασίας. Ενώ τα αποτελέσματα γίνονται ορατά στην πράξη, τα
προγράμματα παροχής «Εγγυήσεων για τη νεολαία» δεν έχουν φτάσει ακόμα σε όλους τους νέους
που κατέστησαν άνεργοι ή εγκατέλειψαν το σχολείο και οι νέοι που βρίσκονται στις πιο ευάλωτες
καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και των μη εγγεγραμμένων
ΕΑΕΚ, υποεκπροσωπούνται μεταξύ των δικαιούχων.
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία»
έστρεψε την προσοχή στην έγκαιρη παρέμβαση και τους μη εγγεγραμμένους ΕΑΕΚ, επισήμανε τα
υπάρχοντα κενά στην παροχή των υπηρεσιών και προσέδωσε νέα βαρύτητα στην ενημέρωση. Οι
«Εγγυήσεις για τη νεολαία» έχουν συμβάλει επίσης στην εξάλειψη των στεγανών σε διάφορους
τομείς πολιτικής και στην οικοδόμηση βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ αυτών που
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενημέρωση.
Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ετήσιο μέσο όρο του αποθέματος των νέων στο
προπαρασκευαστικό στάδιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» το 2014 και το 2015
αποτυπώνουν για ορισμένα κράτη μια θεμιτή επιλογή σταδιακής εφαρμογής των προγραμμάτων
τους για την παροχή «Εγγυήσεων για τη νεολαία». Μόνο μεσοπρόθεσμα και αφού έχει
ολοκληρωθεί η συλλογή πρόσθετων στοιχείων, θα είναι σε θέση η Επιτροπή να αξιολογήσει την
πρόοδο που σημειώθηκε ως προς τον εντοπισμό και την εγγραφή των ΕΑΕΚ.
163. Η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα θετικά αυτά τα αποτελέσματα λαμβανομένου υπόψη του υψηλού
πήχη που θέτει το πλαίσιο δεικτών: η αποχώρηση από πρόγραμμα «Εγγυήσεων για τη νεολαία»
γίνεται μετά την ανάληψη προσφοράς και όχι απλώς μετά την αποδοχή. Επιπλέον, για την ΕΕ
συνολικά, το ποσοστό έγκαιρων και θετικών εξόδων (αποδοχή προσφοράς εργασίας εντός
τεσσάρων μηνών) από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» έχει αυξηθεί το 2015 σε σχέση
με το 2014. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης σε επίπεδο ΕΕ στο ποσοστό των θετικών
καταστάσεων 6 μήνες μετά τις εξόδους, καθώς και στο ποσοστό των ΕΑΕΚ που υποστηρίχθηκαν
από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία».
Σύσταση 1
Πρώτο εδάφιο: Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σύσταση απευθύνεται κυρίως στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση στο μέτρο που την αφορά, και σκοπεύει να εφαρμόσει τις
κατάλληλες δράσεις όταν προταθούν νέες πρωτοβουλίες.
Ενώ αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της διαχείρισης των προσδοκιών και του ορισμού
ρεαλιστικών στόχων, η Επιτροπή θα επιθυμούσε ωστόσο να υπογραμμίσει τη σημασία του
καθορισμού φιλόδοξων στόχων πολιτικής που έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία πολιτικής
ώθησης όσον αφορά το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία».
Δεύτερο εδάφιο: Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σύσταση απευθύνεται κυρίως στα κράτη μέλη.
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Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση στο μέτρο που την αφορά, και σκοπεύει να εφαρμόσει τις
κατάλληλες δράσεις όταν προταθούν νέες πρωτοβουλίες.
Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των σχεδίων υλοποίησης των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»
(ΣΥΕΝ), η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να αναλύσουν τις βασικές
διαρθρωτικές προκλήσεις και τα συγκεκριμένα κενά στην εθνική τους κατάσταση, και να
σκιαγραφήσουν ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος
«Εγγυήσεις για τη νεολαία», εφόσον προβλέπεται.
165. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη στήριξη των νέων
που είναι περισσότερο αποκομμένοι από την αγορά εργασίας, αλλά επιθυμεί να υπενθυμίσει στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η σύσταση του Συμβουλίου επιτρέπει τη σταδιακή εφαρμογή των
προγραμμάτων παροχής «Εγγυήσεων για τη νεολαία», καθώς και ότι δεν ορίζεται συγκεκριμένη
ημερομηνία-στόχος για την εφαρμογή των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» στον συνολικό πληθυσμό
των ΕΑΕΚ.
Εξάλλου, η ενημέρωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην προσέγγιση των κρατών μελών για το
πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία». Τα περισσότερα κράτη μέλη ενθάρρυναν τους νέους να
εγγραφούν στους παρόχους των υπηρεσιών του προγράμματος και τα δύο τρίτα των δημόσιων
υπηρεσιών απασχόλησης πραγματοποίησαν δραστηριότητες ενημέρωσης κατά την υλοποίηση του
προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία». Η αύξηση της ενημέρωσης, της πρόσβασης και της
ποικιλίας των υπηρεσιών ήταν καθοριστικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό, μέσω της ανάπτυξης όχι
μόνο διαδικτυακών μέσων εγγραφής και στοχευμένων εκστρατειών, αλλά και υπηρεσιών μιας
στάσης, κινητών ή αποκεντρωμένων υπηρεσιών και προορατικών ενεργειών με ευρύτερο φάσμα
εταίρων.
Σύσταση 2
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται κυρίως στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση στο μέτρο που την αφορά και επισημαίνει ότι την εφαρμόζει
ήδη. Η Επιτροπή πράγματι υποστηρίζει ήδη τα κράτη μέλη στη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών
ενημέρωσης, μέσω χρηματοοικονομικής στήριξης και συστάσεων πολιτικής με τη μορφή τεχνικής
συνδρομής, δημιουργίας ικανοτήτων και αμοιβαίας μάθησης.
168. Οι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» ενδέχεται να
ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών. Σε πολλά κράτη μέλη οι πόροι της ΕΕ ενδέχεται να
μην είναι επαρκείς για την ολοκλήρωση των φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή των
«Εγγυήσεων για τη νεολαία» και θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους εθνικούς
προϋπολογισμούς.
Ωστόσο, η Επιτροπή θα επιθυμούσε επομένως μια καλύτερη εικόνα του εκτιμώμενου κόστους για
όλα τα προγραμματισμένα μέτρα για την εφαρμογή των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» σε κάθε
κράτος μέλος, αλλά γνωρίζει επίσης ότι τυχόν εκτιμήσεις του κόστους των «Εγγυήσεων για τη
νεολαία» υπόκεινται σε περιορισμούς, δεδομένου ότι για πολλά κράτη μέλη, η εφαρμογή των
«Εγγυήσεων για τη νεολαία» απαιτεί επίσης θεμελιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των
συστημάτων κατάρτισης, αναζήτησης εργασίας και εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί
σημαντικά η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και η απασχολησιμότητα των νέων.
169. Η Επιτροπή ανέκαθεν υπογράμμιζε ότι παρά το γεγονός ότι διατίθεται σημαντική
χρηματοοικονομική στήριξη από την ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα
πρέπει επίσης να δώσουν προτεραιότητα στα μέτρα απασχόλησης για τους νέους στο πλαίσιο των
εθνικών προϋπολογισμών τους.
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Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται σε επίπεδο
ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρόσφατα πρότεινε
την αύξηση του ύψους των πόρων στο πλαίσιο της ΠΑΝ για την περίοδο 2017-2020.
Σύσταση 3
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση απευθύνεται κυρίως στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή θα επιθυμούσε πράγματι μια καλύτερη εικόνα του εκτιμώμενου κόστους για όλα τα
προγραμματισμένα μέτρα για την εφαρμογή των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» και θα υποστηρίξει
τα κράτη μέλη σε αυτή τη διαδικασία, κατόπιν αιτήματός τους εφόσον είναι εφικτό. Οι
λεπτομέρειες της εφαρμογής της εν λόγω στήριξης δεν μπορούν ωστόσο να προσδιοριστούν σε
αυτό το στάδιο.
Σύσταση 4
Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση στο μέτρο που την αφορά, και θα διερευνήσει τη δυνατότητα
να συζητήσει τη θέσπιση προτύπων για τα ποιοτικά κριτήρια στο πλαίσιο των εργασιών για την
παρακολούθηση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» στην Επιτροπή Απασχόλησης.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το δεύτερο μέρος της σύστασης απευθύνεται στα κράτη μέλη.
173. Η συλλογή στοιχείων για το 2015 σημείωσε σαφή βελτίωση όσον αφορά την ολοκλήρωση και
την ποιότητα των στοιχείων σε σύγκριση με το 2014. Ορισμένες χώρες έχουν καταβάλει
σημαντικές προσπάθειες για την προσαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή
και/ή τη σύνταξη των αναφορών με στοιχεία παρακολούθησης του προγράμματος «Εγγυήσεις για
τη νεολαία» για τη βελτίωση της συνοχής με τις προδιαγραφές του πλαισίου δεικτών. Τα ποιοτικά
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφορών έχουν επίσης βελτιωθεί. Αυτές οι
προσπάθειες συμβάλλουν στη βελτίωση της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των χωρών,
ακόμη και αν εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Βασικοί τομείς που επιδέχονται βελτιώσεις σχετίζονται με την ολοκλήρωση των στοιχείων
παρακολούθησης (εξακολουθούν να μην διατίθενται για 8 χώρες) και τον περιορισμό του αριθμού
των άγνωστων προορισμών και των επακόλουθων καταστάσεων όσον αφορά τα στοιχεία εξόδου
και παρακολούθησης.
Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο EPSCO ζήτησε από τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες
να επιτύχουν καλύτερη ευθυγράμμιση των εθνικών δεδομένων με το κοινό πλαίσιο δεικτών για την
παρακολούθηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία», λαμβανομένων υπόψη των
τρεχουσών δυνατοτήτων και των περιορισμών των εθνικών δεδομένων.
Σύσταση 5
Η Επιτροπή αποδέχεται το πρώτο μέρος της σύστασης και θεωρεί ότι έχει υλοποιηθεί εν μέρει όπως
επεξηγείται παρακάτω. Η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη στενά με τα κράτη μέλη σε αυτό το πεδίο,
συγκεκριμένα μέσω των εργασιών της Ομάδας Δεικτών της Επιτροπής Απασχόλησης, της στήριξης
που παρέχεται στα κράτη μέλη που υποβάλλουν στοιχεία βάσει του πλαισίου δεικτών και της
στοχευμένης στήριξης του ΔΟΕ που χορηγήθηκε σε 3 κράτη μέλη στο πλαίσιο των ενεργειών ΕΚ∆ΟΕ για την απασχόληση των νέων.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το δεύτερο μέρος της εν λόγω σύστασης απευθύνεται στα κράτη μέλη.
174. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) έχει
συνεισφέρει σημαντικά στις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» στα εν λόγω κράτη μέλη. Παρά τις
καθυστερήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, η υλοποίηση προχώρησε σταθερά το 2016. Βλ. απάντηση
της Επιτροπής στο σημείο 159. Η Επιτροπή εξέδωσε την 4η Οκτωβρίου ανακοίνωση σχετικά με
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την πρόοδο που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και
την ΠΑΝ - COM (2016) 646, Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των
νέων. Ένα από τα συμπεράσματα της εν λόγω ανακοίνωσης είναι ότι παρά τις καθυστερήσεις στη
σύσταση των δομών, η ΠΑΝ θεωρείται και από τα 20 επιλέξιμα κράτη μέλη βασικός μηχανισμός
για την υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία». Σε μερικές περιπτώσεις, χρησιμοποιείται για
να υποστηρίξει τα περισσότερα ή όλα τα μέτρα στο πλαίσιο των συστημάτων «Εγγυήσεων για τη
νεολαία». Η εν λόγω έκθεση δείχνει επίσης ότι η πρόοδος έχει αυξηθεί από τα τέλη του 2015. Το
γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν υπέβαλαν το πλήρες ποσό της πρόσθετης προχρηματοδότησης σε
αιτήσεις πληρωμής δεν σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποίησαν πλήρως ή δεν το υπερέβησαν. Καθώς
τα κράτη μέλη όφειλαν να υποβάλουν αίτηση μόνο για το ήμισυ της πρόσθετης
προχρηματοδότησης της ενωσιακής συνδρομής (που περιλαμβάνει τόσο το ειδικό κονδύλιο για την
ΠΑΝ όσο και τη συνεισφορά του ΕΚΤ στην ΠΑΝ), ενδέχεται να αποφάσισαν να μην υποβάλουν
άμεσα αίτηση απόδοσης των δαπανών (π.χ. για σκοπούς δημόσιων ταμείων, για σκοπούς που
συνδέονται με την επαλήθευση των δαπανών).
Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε αυτό το στάδιο τα αποτελέσματα θα πρέπει να
αναγνωστούν με προσοχή και να θεωρηθούν προκαταρκτικά. Αφενός, επειδή η διάρκεια των
δράσεων μπορεί να υπερβεί το ένα ή τα τρία έτη. Αφετέρου, επειδή τα κράτη μέλη προτιμούν να
υποβάλουν εκθέσεις μόνο για τις ολοκληρωμένες δράσεις (καθώς η συγκεκριμένη επιλογή
επιτρέπεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για την ΠΑΝ).
175. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι κανονισμοί δεν ορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λεπτομερούς
αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των διαφορετικών υποομάδων νέων που υποστηρίζονται από
την ΠΑΝ. Οι κανονισμοί απαιτούν συμμετοχή και διαβούλευση με τους σχετικούς εταίρους, αλλά
δεν απαιτούν να ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις των σχετικών εταίρων. Κατά συνέπεια, το
επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που
αναλαμβάνονται για τη συμμετοχή των εταίρων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού
προγράμματος.
176. Η Επιτροπή τονίζει ότι το άρθρο 95 και το παράρτημα X του κανονισμού περί κοινών
διατάξεων δεν προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για τη στήριξη των μέτρων που μέχρι τότε χρηματοδοτούνταν
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Επιπλέον, οι εν λόγω διατάξεις δεν απαιτούν από τα κράτη
μέλη να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες για ορισμένα είδη μέτρων ή ομάδες-στόχους.
Ο σκοπός του άρθρου 95 είναι η πρόληψη της μείωσης του επιπέδου των δημοσίων επενδύσεων
από τα κράτη μέλη. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με την προσθετικότητα γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 95 παράγραφος 4 του παραρτήματος X. Η συγκεκριμένη επαλήθευση, κατά περίπτωση,
βασίζεται στο συνολικό επίπεδο δημόσιων επενδύσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και όχι
στο είδος των χρηματοδοτούμενων από το κράτος μέλος μέτρων.
Σύσταση 6
Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Οι κανονισμοί δεν ορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λεπτομερούς αξιολόγησης των
χαρακτηριστικών των διαφορετικών υποομάδων νέων που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ωστόσο, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη σε διάφορα φόρουμ για να τα υποστηρίξει
στις δραστηριότητες που απευθύνονται στους οικονομικά μη ενεργούς νέους. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό μέτρων
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού που στοχεύει η ΠΑΝ.
177. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ισχύουσες διατάξεις ήταν επαρκείς.
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Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τα προγράμματα, η Επιτροπή αξιολόγησε
βασικά σενάρια προκειμένου να ελέγξει την αρτιότητα των στόχων τους.
Στην περίπτωση που δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός των πληροφοριών στην εκ των προτέρων
αξιολόγηση, η Επιτροπή ζητούσε έγγραφο μεθοδολογίας.
Η Επιτροπή διέθεσε στα κράτη μέλη δύο έγγραφα αναφοράς σχετικά με τον καθορισμό και την
προσαρμογή στόχων για το ΕΚΤ πολύ πριν από τις συζητήσεις το 2013. Στις περιπτώσεις στις
οποίες οι τιμές βάσης δεν υποστηρίζονται με αποδεικτικά στοιχεία ή δεν υπάρχουν ιστορικά
δεδομένα, απαιτείται η κατάρτιση σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του γενικού εκ των προτέρων όρου
7.
178. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δείκτες μετρούν διαφορετικά βήματα στην πορεία προς την
ένταξη/την αγορά εργασίας. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποστηρίζεται από δύο διαδοχικές
παρεμβάσεις που είναι πανομοιότυπες, η ολοκλήρωση της παρέμβασης της ΠΑΝ και η λήψη της
προσφοράς μετρώνται μόνο μία φορά, κατά την αποχώρηση. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων
υποστηρίζεται από δύο διαδοχικές δράσεις, και ολοκληρώνονται και οι δύο, τότε ο συμμετέχων
μετράται δύο φορές, σε επίπεδο ολοκλήρωσης παρέμβασης που στηρίζεται από την ΠΑΝ και
τουλάχιστον μία φορά στο επίπεδο της αποδοχής προσφοράς κατά την αποχώρηση από την πρώτη
παρέμβαση.
Σύσταση 7
Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
Η εκτίμηση της κατάστασης μόνο των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ που έχουν ολοκληρώσει τη
δράση, ενέχει τον κίνδυνο ανεπαρκούς αναφοράς των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η αναθεώρηση
που προτείνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνεπαγόταν αλλαγή στη λογική της μέτρησης, ενώ
οι κοινοί δείκτες αποτελέσματος είναι υποχρεωτικοί για όλα τα κράτη μέλη και έχουν συμφωνηθεί
από κοινού με αυτά.
Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η μεθοδολογία μέτρησης που χρησιμοποιείται για την
ΠΑΝ βασίζεται στις συμβάσεις που υιοθετούνται για τους δείκτες ΕΚΤ, με υπολογισμό κυρίως των
θετικών εξόδων, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση των δράσεων. Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή
των ισχυόντων κανόνων αυτού του είδους θα αποτελούσε σημαντική επιβάρυνση των κρατών
μελών και θα παρεμπόδιζε τη συγκρισιμότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν πριν από την
αλλαγή της σύμβασης.
Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα αποτελέσματα για έναν συμμετέχοντα μπορούν να αποδοθούν
άμεσα στην παρέμβαση της ΠΑΝ (ή του ΕΚΤ) απαιτείται αξιολόγηση και κάτι τέτοιο δεν είναι
εφικτό στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να καταστήσει σαφέστερα τα ζητήματα
παρακολούθησης με την παροχή συνεχούς καθοδήγησης και ζητώντας τα σχόλια των κρατών
μελών στα διάφορα υφιστάμενα σχετικά φόρουμ.
179. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη είχαν επαρκείς δαπάνες
αλλά δεν κατόρθωσαν να υποβάλουν σχετική αίτηση επειδή δεν πληρούσαν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή (ήτοι, δεν είχαν ακόμη
ορίσει τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης).
Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 180 και 181:
Σε αυτό το στάδιο τα αποτελέσματα θα πρέπει να αναγνωστούν με προσοχή και να θεωρηθούν
προκαταρκτικά. Αφενός, επειδή η διάρκεια των δράσεων μπορεί να υπερβεί το ένα ή τα δύο έτη.
Αφετέρου, επειδή τα κράτη μέλη προτιμούν να υποβάλουν εκθέσεις μόνο για τις ολοκληρωμένες
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δράσεις (καθώς η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για
την ΠΑΝ). Επίσης δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει των δαπανών για τις οποίες
υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή καθώς η χρηματοοικονομική υλοποίηση δεν αντανακλά
υλοποίηση στην πράξη.
181. Η διεξαγωγή της πρώτης αξιολόγησης της ΠΑΝ έως τον Δεκέμβριο του 2015 απαιτείται ρητά
από τον κανονισμό, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών από τον Σεπτέμβριο του
2013. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν χρήσιμα για τον συντονισμό
των προγραμμάτων για την εναπομένουσα περίοδο.
182. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι τα μέτρα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των νέων και
ότι η κατάρτιση προφίλ των συμμετεχόντων είναι πολύ σημαντική. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή
παρείχε επίσης καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον σχεδιασμό των μέτρων.
Το άρθρο 16 του κανονισμού του ΕΚΤ προβλέπει ότι η ΠΑΝ θα πρέπει να στοχεύει σε νέους
ηλικίας κάτω των 25 ετών ή κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης. Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για τη στήριξη συγκεκριμένων ομάδων. Συνεπώς, τα
κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον προσδιορισμό της ομάδας-στόχου της ΠΑΝ, εντός των ορίων
που καθορίζονται στο άρθρο 16 του κανονισμού του ΕΚΤ και σύμφωνα με την ισχύουσα στο
κράτος μέλος κατάσταση. Καθώς η ΠΑΝ διαθέτει περιορισμένο αριθμό πόρων, τα κράτη μέλη
αποφάσισαν να συγκεντρώσουν πόρους της ΠΑΝ σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και να
χρησιμοποιήσουν το ΕΚΤ για άλλα μέτρα που στοχεύουν πιο δύσκολες και δυσπρόσιτες ομάδες
νέων. Πολλά από τα μέτρα που στοχεύουν τις συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες έχουν
προγραμματιστεί σύμφωνα με την επενδυτική προτεραιότητα 9i.
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Στάδιο

Ημερομηνία

Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του
ελέγχου
Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλη
ελεγχόμενη μονάδα)
Έγκριση της τελικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν
ακρόασης
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής (ή άλλης
ελεγχόμενης μονάδας) σε όλες τις γλώσσες
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