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Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a Számvevőszék kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási
beruházások kiadási területeire szakosodott II. Kamarája végezte. A jelentésért felelős számvevőszéki
tag Iliana Ivanova, a Kamara elnöke. A jelentés elkészítésében segítségére volt Tony Murphy
kabinetfőnök és Mihail Stefanov attasé, Emmanuel Rauch ügyvezető, Marco Fians feladatfelelős,
valamint Marija Grguric, Benjamin Jakob, Romuald Kayibanda, Kristina Maksinen, Aino Nyholm, Dana
Smid Foltynova és Michele Zagordo számvevők.
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GLOSSZÁRIUM
Az eredmény uniós/állami beavatkozásból – közvetlenül vagy közvetve – fakadó mérhető
következmény. A kohéziós politika területén az eredmények általában végeredményekre és
hatásokra bonthatók.
Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) nevű uniós
ügynökség feladata, hogy összehasonlító adatok, kutatás és elemzés alapján tájékoztatást
nyújtson, tanácsokat adjon és biztosítsa a szakértelmet az uniós szociális politika területén.
Az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) öt különböző alapból állnak –
ezek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a
Kohéziós Alap (KA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) –, amelyek célja, hogy csökkentsék a regionális
egyenlőtlenségeket az Unió egész területén.
Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi
kohézió megerősítése a foglalkoztatási és elhelyezkedési lehetőségek – főként képzési
intézkedések révén történő – javításával, elősegítve a magas foglalkoztatottsági szint
elérését, valamint több és színvonalasabb munkahely létrehozását.
Fiatalok: az ifjúsági garancia esetében fiatalnak minősülnek a 15 és 25 év közötti – egyes
tagállamokban 15 és 29 év közötti – személyek.
A Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) a fő tanácsadó bizottság szerepét tölti be a
Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Tanácsa mellett a foglalkoztatás területén.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) nevű uniós program célja pénzügyi
támogatás nyújtása a 25%-ot meghaladó ifjúsági munkanélküliséggel sújtott régiók számára.
Az ifjúsági garancia tanácsi szakpolitika, amelynek célja annak biztosítása, hogy minden
legfeljebb 25 éves fiatal az iskolarendszerű oktatásból való kilépést vagy a munkanélkülivé
válást követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve továbbképzésben,
tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön.
Az ifjúságigarancia-végrehajtási terveket a tagállamok készítik az ifjúsági garanciák tagállami
szintű végrehajtása céljából. Ezek a tervek határozzák meg a közigazgatási szervek és más
szervezetek szerepét, a finanszírozás módját (az uniós források felhasználását is beleértve),
az előrehaladás értékelésének mikéntjét és az ütemtervet.
Ifjúsági munkacsoport: 2012 februárjában a Bizottság az akkor legnagyobb ifjúsági
munkanélküliséggel sújtott nyolc tagállammal együtt tagállami szakértőkből és uniós
tisztviselőkből álló ifjúsági munkacsoportokat alakított annak meghatározására, hogy mely
intézkedések révén lehet a 2007–2013-as programozási időszakban még rendelkezésre álló
uniós forrásokat (köztük ESZA-forrásokat) a fiatalok számára nyitva álló munkalehetőségek,
valamint a kis- és középvállalkozások támogatására felhasználni.
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Az irányító hatóság egy tagállam által egy adott operatív program irányítására kijelölt közjogi
vagy magánjogi szervezet. Feladatai közé tartozik a támogatandó projektek kiválasztása, a
projektek végrehajtásának monitoringja, valamint beszámolás a Bizottságnak a pénzügyi
szempontokról és az elért eredményekről.
A NEET-fiatalok a „nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő” (neither
in employment, education or training) személyek. Ebbe a csoportba tartoznak a
munkanélküli és az inaktív fiatalok is.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a munkaügyi kérdésekkel, különösen a nemzetközi
munkaügyi normákkal foglalkozó ENSZ-ügynökség.
Az operatív programok (OP) meghatározzák a tagállam prioritásait és konkrét célkitűzéseit,
valamint azt, hogyan fogják az adott (általában hétéves) időszakban projektek
finanszírozására fordítani a pénzeszközöket.
A prioritási tengelyek az operatív program fő kiadási területei. Egymáshoz kapcsolódó,
csoportot alkotó és konkrét, mérhető célokkal rendelkező műveleteket foglalnak magukban.
Végeredmény: Egy beavatkozás nyomán létrejövő, rendszerint annak célkitűzéseihez
kapcsolódó változás (pl. gyakornokok munkát találnak). A végeredmény lehet várt vagy
váratlan, pozitív vagy negatív.
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ÖSSZEFOGLALÓ
Az ifjúsági garanciáról
I.

Az ifjúsági munkanélküliség nem új jelenség, több uniós tagállamban évek óta kirívóan

nagy a fiatalokat sújtó munkanélküliség aránya. A 2008-as gazdasági válság óta a fiatalok
egyre nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Noha a helyzet javult, 2016
júniusának végén a 25 év alatti fiatalok közül még mindig több mint 4,2 millióan voltak
munka nélkül az Unióban.
II.

A probléma kezelését célzó egyik legjelentősebb uniós kezdeményezés az ifjúsági

garancia, amelynek keretében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden 25 év
alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő négy
hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve továbbképzésben, tanulószerződéses
gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön.
III.

Az Európai Tanács emellett megállapodott az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

létrehozásában is, amely számára 6,4 milliárd eurós költségvetést hagyott jóvá (ebből
3,2 milliárd egy külön erre a célra létrehozott, új költségvetési sorból származik, a
fennmaradó 3,2 milliárd eurót pedig az ESZA tagállami összegei biztosítják): a
kezdeményezés célja, hogy megnövelje az ifjúsági munkanélküliséggel és inaktivitással
leginkább sújtott régiók és egyének uniós pénzügyi támogatását.
Ellenőrzési módszerünk
IV.

Értékeltük, hogy az ifjúsági garancia hozott-e eredményeket a tagállamokban, illetve

hogy azokhoz az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés hozzájárult-e. Az ellenőrzés során
elsősorban azt vizsgáltuk, hogy a tagállamok tettek-e előrelépéseket az ifjúsági garancia
végrehajtása terén, megfelelően kezelték-e azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a
végrehajtást, illetve hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést úgy hajtották-e végre,
hogy az hozzájáruljon az ifjúsági garancia célkitűzéseinek teljesüléséhez.
V.

Az ifjúsági garancia végrehajtásában tett előrelépések vizsgálata céljából a következő

hét tagállamot kerestük fel: Írország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország,
Olaszország, Portugália és Szlovákia. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
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hozzájárulásának értékeléséhez Írország és Szlovákia kivételével ugyanezen országokban
tettünk látogatást. Ellenőrzésünk az ifjúsági garancia 2013. áprilisi hivatalos bevezetésétől a
2016 májusáig tartó időszakra terjedt ki.
Megállapításaink
VI.

Noha mind a hét tagállam tett előrelépéseket az ifjúsági garancia végrehajtása terén,

és születtek eredmények, a jelenlegi helyzet (több mint három évvel a tanácsi ajánlás
elfogadása után) elmarad az ifjúsági garancia bevezetésekor megfogalmazott eredeti
várakozásoktól, amelyek szerint négy hónapon belül minden NEET-fiatalnak színvonalas
ajánlatot kell kapnia.
VII.

Mindeddig a felkeresett tagállamok egyike sem biztosította, hogy minden NEET-

fiatalnak négy hónapon belül alkalma nyíljon állásajánlat elfogadására, ami pedig elősegítené
tartós munkaerő-piaci integrálásukat. A jelenség egyik fő oka, hogy pusztán az uniós
költségvetésből származó források nem elegendőek ahhoz, hogy a NEET-fiatalok teljes
csoportjával foglalkozni lehessen.
VIII. Megállapítjuk továbbá, hogy a felkeresett öt tagállamban az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés ellenőrzésünk idejéig igen korlátozott mértékben járult hozzá az ifjúsági
garancia céljainak megvalósulásához.
Ajánlásaink
IX.

A foglalkoztatás területét érintő jövőbeni kezdeményezésekhez a tagállamok és a

Bizottság:
•

az elvárások kezelése érdekében határozzon meg reális és elérhető célkitűzéseket és
célértékeket;

•
X.
•

a programok létrehozása előtt végezzen hiányfelmérést és piacelemzést.
A tagállamok:
a NEET-fiatalok teljes csoportjának nyilvántartásba vétele céljából hozzanak létre e
fiatalokat azonosító, megfelelő tájékoztató stratégiákat;
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•

készítsenek teljes áttekintést az ifjúsági garancia végrehajtásának költségeiről a NEETfiatalok teljes csoportjára nézve, és a rendelkezésre álló finanszírozás alapján alakítsanak
ki sorrendet a kapcsolódó végrehajtandó intézkedések között.

•

biztosítsák, hogy az ajánlatokat csak akkor tekintsék színvonalasnak, ha azok
megfelelnek a résztvevő profiljának és a munkaerő-piaci keresletnek, valamint ha azok
tartós munkaerő-piaci integrációt tesznek lehetővé;

•

tökéletesítsék monitoring- és beszámolási rendszereiket, hogy azok minőségi adatok
rendszeres közlésével tudják elősegíteni a tényeken alapuló ifjúsági szakpolitikák
kidolgozását és különösen az ifjúsági garanciából kilépő résztvevők nyomon követését, a
lehető legkisebbre csökkentve az ismeretlen célú kilépések számát.

XI.
•

A Bizottság:
a Foglalkoztatási Bizottsággal együtt dolgozzon ki és javasoljon szabványokat az ifjúsági
garancia keretében nyújtandó ajánlatok minőségi kritériumaira vonatkozóan;

•

a monitoring és a beszámolás terén tekintse át a tagállamokban jelenleg létező
rendszereket, majd ennek alapján térképezze fel és terjessze a követendő példákat;

•

az operatív programok módosításait jóváhagyó folyamata révén biztosítsa, hogy a
tagállamok végezzenek globális értékelést a NEET-fiatalok csoportjának jellemzőiről
annak érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés operatív
programokban foglalt intézkedései megfelelően kezelhessék a fiatalok szükségleteit.

•

az adatgyűjtésre vonatkozó iránymutatásait felülvizsgálva csökkentse a minimálisra a
valósnál jobb értéket mutató eredmények kockázatát. A tagállamok ennek megfelelően
dolgozzák át alap- és célértékeiket.

9

BEVEZETÉS
Ifjúsági munkanélküliség az Unióban
1.

Az ifjúsági munkanélküliség nem új jelenség, több uniós tagállamban évek óta kirívóan

nagy a fiatalokat sújtó munkanélküliség aránya. A 2008-as gazdasági válság óta a fiatalok
egyre nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A helyzetet jól szemlélteti az,
hogy a fiatalok (15–24 évesek) körében megfigyelhető munkanélküliségi ráta
8,8 százalékponttal nőtt 2008 első negyedéve és 2013 első negyedéve között (ekkor érte el
legmagasabb szintjét, 23,9%-ot).
2.

Ugyanezen időszakban az idősebb (25–74 éves) aktív népesség körében a

munkanélküliek aránya kisebb mértékben (3,7 százalékponttal, 5,8%-ról 9,5%-ra) nőtt. Ez
kevesebb, mint fele a 15–24 évesek csoportjában megfigyelhető növekedés mértékének
(lásd: 1. ábra).
1. ábra. Munkanélküliségi ráta a 15–24 évesek és a 25–74 évesek csoportjában, 2000-től
2016 júniusáig, az EU-28 átlagában
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Forrás: Az Eurostat munkanélküliségi adatai, EU-28, szezonálisan kiigazított adatok.
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3.

Noha 2013 közepe óta a helyzet javult, 2016 júniusának végén még mindig több mint

4,2 millió 25 év alatti fiatal volt munkanélküli az Unióban (átlagos munkanélküliségi ráta:
18,8%). A leginkább érintett tagállamok: Görögország (47,7%), Spanyolország (45,2%) és
Olaszország (37,2%) (lásd: 2. ábra).
2. ábra. Ifjúsági munkanélküliségi ráta tagállamonként, 2016. június (25 év alattiak)
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Forrás: Eurostat, szezonálisan kiigazított munkanélküliségi adatok a (25 év alatti) fiatalokra nézve.

4.

A fiatalok által viselt közvetlen pénzügyi következményeken kívül a hosszú ideig tartó

munkanélküliség a jövőbeni foglalkoztathatóság, a nagyobb szegénységi kockázat, a
társadalmi kirekesztés és általában véve a társadalmi szerep szempontjából is negatív
hatásokkal jár. Fennáll az a veszély is, hogy a tehetséget és a szakértelmet nem használják ki
optimálisan.
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5.

A fiatalok nagyarányú munkanélkülisége ezenkívül a gazdasági növekedésre és a

termelékenységre is negatív hatást gyakorol, és a társadalom egészére nézve súlyos
gazdasági terhet jelent. Az egyetemi végzettséggel rendelkező fiatalok közül például sokan
nem találnak munkát, így nem tudnak szakértelmükkel és tudásukkal hozzájárulni a
gazdasági növekedéshez. Az alacsonyan kvalifikált vagy képzetlen fiatalok számára gyakran
rendkívül nehéz bejutni a munkaerőpiacra, és esetleg kívül rekedhetnek a munkahelyeken
vagy egyre kevésbé tudnak kilépni abból az élethelyzetből, hogy alacsony fizetésű
munkakörökből alig van lehetőségük előrelépésre.
NEET-fiatalok: nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok
6.

A munkanélküli (azaz munkába állásra készen álló és aktívan munkát kereső) fiatalok

csoportján kívül van a fiataloknak egy másik nagy csoportja is, akiknek kevesebb a
motivációjuk az önálló kezdeményezésre, és ezért még jobban kiszorulnak a
munkaerőpiacról. Az ilyen inaktív, oktatásban és képzésben sem részesülő fiatalokat nevezik
inaktív NEET-fiataloknak. A két csoport, azaz a „munkanélküli” és az „inaktív”, 15 és 24
(egyes tagállamokban 29) év közötti fiatalok együttesen alkotják a „NEET-fiatalok” jól
elkülöníthető csoportját. A leggyakrabban használatos mutató ugyan az ifjúsági
munkanélküliségi ráta, ám ez nem nyújt olyan átfogó képet, mint a NEET-ráta.
Megjegyzendő, hogy a NEET-ráta kisebb, mint az ifjúsági munkanélküliségi ráta
(lásd: 3. ábra).
3. ábra. Az ifjúsági munkanélküliségi ráta és a NEET-ráta

Forrás: Európai Számvevőszék.
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7.

Az ifjúsági garancia a NEET-fiatalok csoportját használja referenciacsoportként.

Jelentésünkben ezért az ifjúsági munkanélküliség fogalma helyett mi is a NEET fogalmát
használjuk.
8.

A 15 és 24 év közötti NEET-fiatalok százalékos aránya 2007 után növekedésnek indult,

2012-ben – főként a munkanélküli NEET-fiatalok számának növekedéséből adódóan – elérte
eddigi legnagyobb értéket, majd azóta kismértékben csökken (lásd: 4. ábra).
4. ábra. A NEET-ráta alakulása az EU 28 országaiban, 2007–2015-ös időszak
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Forrás: A 15 és 24 év közötti NEET-népességre vonatkozó Eurostat-adatok.

9.

Lényeges különbségek voltak az egyes tagállamok 2015 végi, a 15–24 éves korcsoportra

vonatkozó NEET-rátái között (lásd: 5. ábra). Míg Olaszország és Bulgária NEET-rátája közel
20% volt, illetve meg is haladta azt, Hollandiában, Luxemburgban és Németországban a ráta
5% körül alakult, illetve ezen érték alatt maradt.
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5. ábra. NEET-ráta tagállamonként és kategóriánként (25 évnél fiatalabbak), 2015
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Forrás: A 15 és 24 év közötti NEET-népességre vonatkozó Eurostat-adatok.

10. Nem csupán a NEET-ráta tér el lényegesen a tagállamok között, hanem a (15 és 24 év
közötti) NEET-népesség összetétele is országonként változik. A munkanélküli NEET-fiatalok
aránya Horvátországban (13,4%), Görögországban (11,0%) és Spanyolországban (10,6%) a
legnagyobb, de egy esetleges gazdasági növekedés elősegíthetné a munkaerő-piaci
integrációjukat. Bulgáriában (14,3%), Olaszországban (12,0%) és Romániában (11,7%) eltérő
a helyzet, itt a legnagyobb az inaktív NEET-fiatalok aránya. Ezekben a tagállamokban a
munkaerő-piaci szolgáltatóknak sokkal aktívabb szerepet kell játszaniuk a fiatalok munkaerőpiaci integrálása érdekében.
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Ifjúsági garancia
11. Az Unió szerepe a foglalkoztatáspolitikában az, hogy gondoskodjon a tagállamok
foglalkoztatáspolitikájának összehangolásáról, elsősorban az e politikákra vonatkozó
iránymutatások meghatározásával. A Bizottság ezenkívül támogathatja és szükség szerint ki
is egészítheti a munkanélküliség elleni küzdelmet célzó tagállami intézkedéseket 1. A fiatalok
munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó egyik legjelentősebb uniós kezdeményezés az
ifjúsági garancia.
12. A Bizottság első ízben 2010 szeptemberében kérte fel a tagállamokat annak
biztosítására, hogy iskolai tanulmányai befejezését vagy munkanélkülivé válását követően
négy hónapon belül minden fiatal kapjon állást, részesüljön továbbképzésben vagy más
aktivizáló intézkedésben. Később ez „ifjúsági garancia” néven vált ismertté. A javaslat
előterjesztésére a „Mozgásban az ifjúság” 2 elnevezésű, az Európa 2020 stratégiához tartozó
kiemelt kezdeményezés kapcsán került sor, amely az ifjúsági munkanélküliség kezelésének
eszközeiként a jobb oktatást és képzést, a sikeresebb munkaerő-piaci integrációt és a
nagyobb mobilitást szorgalmazta.
13. 2012 decemberében az ifjúsági foglalkoztatási intézkedéscsomag keretében a Bizottság
javaslatot tett az „ifjúsági garancia” létrehozására irányuló tanácsi ajánlásra 3. Ez politikai
kötelezettségvállalásnak tekinthető, mivel a javaslatot 2013 áprilisában elfogadta a
Miniszterek Tanácsa 4, majd 2013. júniusi ülésén jóváhagyta az Európai Tanács 5
(lásd: 1. háttérmagyarázat).

1

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege 5. cikkének
(2) bekezdése és 147. cikke (HL C 115., 2008.5.9, 47. o.)

2

„Mozgásban az ifjúság”, COM(2010) 477 végleges, 2010. szeptember 15.

3

Javaslat – A Tanács ajánlása az ifjúsági garancia létrehozásáról, COM(2012) 729 final, 2012.
december 5.

4

A Tanács 2013. április 22-i ajánlása az ifjúsági garancia létrehozásáról (HL C 120., 2013.4.26.,
1. o.).
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1. háttérmagyarázat. Mit jelent az „ifjúsági garancia”?
Az ifjúsági garancia keretében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden 25 év alatti
fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy munkanélkülivé válását követően négy hónapon belül
színvonalas, képzettségének, készségeinek és tapasztalatának megfelelő állásajánlatot kapjon, illetve
tanulószerződéses gyakorlati képzésben, gyakornoki képzésben vagy továbbképzésben szerezzen a
jövőbeni munkába álláshoz szükséges képzettséget, készséget és tapasztalatot.

14. Az ifjúsági garancia újdonsága abban áll, hogy az aktívan munkát kereső fiatalokat célzó,
meglévő intézkedéseken kívül módszeresen törekszik azoknak az inaktív fiataloknak az
elérésére is, akik nem keresnek állást és oktatásban, illetve képzésben sem vesznek részt.
Célja, hogy valamennyi NEET-fiatalt tartósan integrálja a munkaerőpiacra.

5

Az Európai Tanács 2013. június 27–28-i következtetései, EUCO 104/2/13
(http://www.consilium.europa.eu).
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15. Az ifjúsági garancia működésének különböző szakaszait a 6. ábra mutatja be.
6. ábra. Az ifjúsági garancia működése

NEET-fiatalok

Belépés

Regisztrálás

Ajánlat
Ajánlat elutasítása

A rendszer elhagyása/Kizárás

Profilalkotás és kiegészítő
intézkedések

Ajánlat elfogadása

Pozitív
kilépés

Negatív
kilépés

- Foglalkoztatás
- Továbbképzés
- Tanulószerződéses gyakorlati képzés
- Gyakornoki képzés

Visszatérés
NEETstátuszba

Tartós munkaerőpiaci
integráció

Forrás: Európai Számvevőszék.

16. A tanácsi ajánlás értelmében a tagállamoknak az ifjúsági garanciarendszereket „a
lehető legrövidebb időn belül” be kell vezetniük. Az ajánlás kimondja továbbá: „Fokozatos
bevezetést is mérlegelni lehet azon tagállamok esetében, amelyek a legsúlyosabb
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költségvetési nehézségekkel és a NEET-fiatalok vagy az ifjúsági munkanélküliség nagyobb
arányával küzdenek” 6. A Bizottság ösztönözte továbbá a tagállamokat, hogy nemzeti
költségvetésükben a fiatalok foglalkoztatása kiemelt szerepet kapjon.
17. Nem tűztek ki konkrét céldátumot arra nézve, hogy a NEET-fiatalok egész csoportja
tekintetében mikorra kell végrehajtani az ifjúsági garanciát. Első lépésként a tagállamokat
ifjúságigarancia-végrehajtási terv kidolgozására kérték fel. E terveket attól függően, hogy az
adott tagállamon belül milyen szintű az ifjúsági munkanélküliség, 2013 decemberéig vagy
2014 tavaszának végéig kellett elfogadni.
Az ifjúsági garanciára vonatkozó monitoringrendszerek
18. Az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlás kiemeli, hogy a tagállamoknak
nyomon kell követniük és értékelniük kell az ifjúsági garanciarendszerek keretében
végrehajtott valamennyi intézkedést annak érdekében, hogy tényeken alapuló
szakpolitikákat és beavatkozásokat alakítsanak ki annak alapján, hogy mi működik, hogyan és
miért, biztosítva ezáltal az erőforrások hatékony felhasználását és a beruházások
megtérülését.
19. Az ajánlás megbízza továbbá az Európai Bizottságot, hogy „a Foglalkoztatási Bizottság
(EMCO) által gyakorolt többoldalú felügyelet” révén minden tagállamban kövesse nyomon az
ifjúsági garancia végrehajtását. 2014-ben az EMCO 7 mutatórendszert fogadott el az ifjúsági
garancia nyomon követéséhez, és azt átfogó módszertani kézikönyvvel 8 is kiegészítette.
Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK)
20. Ezzel párhuzamosan 2013 februárjában a Tanács és az Európai Parlament megállapodott
az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés létrehozásában is, amely számára külön

6

Az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i tanácsi ajánlás (HL C 120., 2013.4.26.)
27. pontja.

7

Az EMCO 2014. szeptember 22–23-i római ülése.

8

Lásd: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115.
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költségvetési sort hagyott jóvá: a kezdeményezés célja, hogy megnövelje az ifjúsági
munkanélküliséggel és inaktivitással leginkább sújtott régiók és egyének uniós pénzügyi
támogatását.
21. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés az ESZA átfogó programozásának része, és azt
vagy az IFK alá tartozó speciális operatív programok formájában, vagy az ESZA operatív
programjainak keretében prioritási tengelyként, illetve egy adott prioritási tengely részeként
fogadják el 9. Az ifjúsági garanciához képest ezért a Bizottság ezen a területen nagyobb
mértékű felelősséget visel. Míg az ifjúsági garancia politikai kötelezettségvállalás arra nézve,
hogy minden 25 év alatti NEET-fiatal állásajánlatot kapjon, az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés az egyes NEET-fiatalokat mint egyéneket 10 célzó intézkedések
finanszírozásának eszköze. A 2014–2020-as programozási időszakban az IFK céljára
jóváhagyott költségvetés összege 6,4 milliárd euró, ami egyrészt a külön a fiatalok
foglalkoztatására létrehozott új uniós költségvetési sor 3,2 milliárd eurós összegéből,
másrészt – ezt kiegészítendő – a meglévő ESZA-forrásokból származó, legalább 3,2 milliárd
euró összegű tagállami juttatásokból áll.
22. IFK-támogatásra jogosultak azok a régiók, amelyekben a 15 és 24 év közötti fiatalok
munkanélküliségi aránya 2012-ben 25%-nál nagyobb volt, valamint azok a tagállamok, ahol
egyrészt 2012-ben több mint 30%-kal emelkedett a fiatalok munkanélküliségi aránya,
másrészt ahol ez az arány 2012-ben 20%-nál nagyobb volt 11 (lásd: 7. ábra).

9

Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 470. o.) 18. cikke.

10

Az 1304/2013/EU rendelet 11. preambulumbekezdése.

11

Az 1304/2013/EU rendelet 16. cikke.
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7. ábra. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből történő támogatásra jogosult régiók
Tá mogatható NUTS2 régiók

Ka nári-szigetek

támogatható
nem támogatható

Guadeloupe
Ma rti nique

Guya ne

Ma yotte
Azori -szigetek

Réunion
Ma deira

Forrás: Európai Bizottság.

23. Az IFK-ból/ESZA-ból finanszírozott ifjúsági garanciához tartozó intézkedések nyomon
követése az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) jogszabályi kereteiben
foglalt rendelkezések alapján történik 12.

12

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az
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24. Az Európai Bizottság a 2016 októberében kiadott közleményében 13 kiemeli, hogy milyen
főbb eredményeket ért el az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a
2013-as bevezetésük óta, és következtetéseket tartalmaz arról, hogyan tehetők
hatékonyabbá a tagállami ifjúsági garanciarendszerek bevezetésére irányuló uniós és
tagállami intézkedések 14. A Bizottság ezzel párhuzamosan javasolta az IFK költségvetésének
megnövelését, és azt, hogy további 1 milliárd euróval megnövelje a 2017–2020-as időszakra
az IFK céljára jóváhagyott költségvetés összegét (amit az ESZA-ból további 1 milliárd eurónak
kell kiegészítenie), úgy, hogy összesen 8 milliárd euró álljon rendelkezésre 15.
Az ifjúsági garancia korábbi számvevőszéki értékelése
25. 2015 márciusában a Számvevőszék különjelentést 16 tett közzé arról, hogy a Bizottság
hogyan támogatja a tagállamokat az ifjúsági garancia végrehajtásában. Ebben az eredményes
végrehajtásra nézve ezt a három fő kockázatot nevezte meg:
-

az összfinanszírozás elégtelensége;

-

a színvonalas ajánlat mibenlétének meghatározása;

-

a rendszer eredményeivel kapcsolatos bizottsági monitoring és beszámolás módja.

26. Mostani jelentésünk ezt az elemzést alapul véve és kiegészítve értékeli az ifjúsági
garancia tagállami szintű végrehajtását.

Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.), valamint az 1304/2013/EU
rendelet.
13

Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első három év, COM(2016)
646 final, 2016. október 4.

14

COM(2016) 646 final.

15

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata
– Eredményközpontú uniós költségvetés, COM(2016) 603 final, 2016. szeptember 14.

16

Az Európai Számvevőszék 3/2015. sz. különjelentése: „Uniós ifjúsági garancia: az első lépések
megtörténtek, de kockázatok várhatók a végrehajtás során” (http://eca.europa.eu).
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE
27. Ellenőrzésünk során azt vizsgáltuk, hogy az ifjúsági garancia hozott-e eredményeket a
tagállamokban, illetve hogy azokhoz az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés hozzájárult-e.
Megvizsgáltuk elsősorban, hogy a tagállamok:
-

tettek-e előrelépéseket az ifjúsági garancia végrehajtása terén. A tagállamok által közölt
foglalkoztatási bizottsági adatok alapján vizsgált szempontok között szerepeltek a
következők: a NEET-fiatalok számának alakulása, a NEET-fiatalok azonosítása és
nyilvántartása, állásajánlatok megtétele négy hónapon belül, valamint az érintett állások
tartós jellege;

-

a tanácsi ajánlás rendelkezései szerint megfelelően kezelték-e azokat a kapcsolódó
tényezőket, amelyek befolyásolhatják az ifjúsági garancia végrehajtásának
előrehaladását. Ilyen tényezők többek között: a valamennyi NEET-fiatal regisztrálását
biztosító stratégiák; a végrehajtás költségeinek és a rendelkezésre álló forrásoknak az
értékelése; a NEET-fiatalok tartós integrálását célzó tagállami megközelítések; illetve a
tagállami monitoring és beszámolás megfelelő volta;

-

az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést úgy hajtották-e végre, hogy az hozzájáruljon
az ifjúsági garancia célkitűzéseinek teljesüléséhez.

28. Az ifjúsági garancia végrehajtásában tett előrelépések vizsgálata céljából a következő
hét tagállamot kerestük fel: Írország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország,
Olaszország, Portugália és Szlovákia. Elemzésünk mindegyik országban az ország által
kiválasztott – 15–24, illetve 15–29 éves – korcsoportra irányult. Az IFK hozzájárulásának
értékelése céljából – Írország és Szlovákia kivételével – ugyanezeket a tagállamokat kerestük
fel, továbbá elvégeztük hat (öt nemzeti szintű és egy franciaországi regionális) operatív
program vizsgálatát. A tagállamokat a következő fő kritériumok alapján választottuk ki:
-

az ifjúsági munkanélküliségi rátájuk;

-

a NEET-fiatalok aránya az azonos korcsoportba tartozó teljes népességen belül;

-

részesedésük az IFK-ra elkülönített teljes összegből.
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29. Bizonyítékot a következő módon gyűjtöttünk:
-

uniós és tagállami szintű dokumentumok áttekintése;

-

interjúk készítése az ifjúsági garancia végrehajtásáért felelős tagállami hatóságokkal és
az IFK/ESZA operatív programok irányító hatóságaival;

-

adatok (többek között az EMCO számára jelentett adatok) elemzése;

-

az IFK hozzájárulásának értékelése céljából egy 175, az IFK által támogatott
állásajánlatokban részesülő főből álló minta vizsgálata (azaz az öt tagállam
mindegyikéből 35 fő).

A tagállamokban végzett ellenőrzésünk az ifjúsági garancia 2013. áprilisi hivatalos
bevezetésétől 2016 májusáig tartó időszakra terjedt ki.
ÉSZREVÉTELEK
Az ifjúsági garancia végrehajtásában tett előrelépések vizsgálata
30. Tekintettel arra, hogy a tanácsi ajánlás jóváhagyására 2013 első felében került sor, úgy
véltük, a pillanat alkalmas annak vizsgálatára, hogy milyen előrelépések történtek az ifjúsági
garancia végrehajtásában.
31. A tagállamok által az EMCO számára jelentett, valamint a NEET-csoportról és a fiatal
népességről az EUROSTAT által szolgáltatott adatok alapján a hét felkeresett tagállamban a
következőket vizsgáltuk:
-

az ifjúsági garancia bevezetése óta csökkent-e a NEET-fiatalok száma;

-

a tagállamok tettek-e előrelépést a NEET-fiatalok azonosítása és regisztrálása terén;

-

valamennyi regisztrált NEET-fiatal kapott-e négy hónapon belül állásajánlatot, illetve
részesült-e gyakornoki képzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy
továbbképzésben;
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-

tartós módon integrálták-e az ifjúsági garanciát igénybe vevő fiatalokat a
munkaerőpiacra.

A NEET-fiatalok számának csökkenése korrelációt mutatott a fiatalok számának
csökkenésével
32. Az ifjúsági garancia bevezetése és 2016 első negyedéve között a hét felkeresett
tagállamban a teljes fiatalkorú népesség száma mintegy 286 000-rel csökkent. Emögött
demográfiai tényezők álltak, többek között a fiatal népesség természetes fogyása és a nettó
migráció.
33. Ugyanebben az időszakban a NEET-csoport tagjainak száma Franciaország kivételével
minden felkeresett tagállamban csökkent, összesen csaknem 374 000-rel. Franciaországban
a fiatal népesség számának növekedése ugyanakkor egy technikai kiigazításból adódott,
amelyről az Eurostat 2014 első negyedévében számolt be. Franciaország figyelembe vétele
nélkül a fiatal népesség csökkenése 500 000, a NEET-csoporté pedig 432 000 fő lett volna
(lásd: 1. táblázat).
1. táblázat. A fiatal népesség és a NEET-népesség 2013-ban és 2016-ban (ezer fő)

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK

Fiatal népesség
NEET-fiatalok
Változás
Változás
2013 1. né. 2016 1. né.
2013 1. né. 2016 1. né.
542
520
-22
86
66
-21
4 562
4 398
-165
839
622
-217
7 284
7 497
213
797
855
58
778
743
-36
181
135
-46
9 286
9 165
-120
2 289
2 258
-32
1 720
1 658
-63
293
227
-66
1 133
1 040
-94
215
164
-52

Összesen

25 306

25 020

-286

4 701

4 327

-374

Forrás: Az Eurostat adatai.

34. Elemzésünk rávilágít, hogy a NEET-népesség csökkenése nem abból adódott, hogy nőtt
volna az állásban elhelyezkedő fiatalok száma. 2013 első negyedéve és 2016 ugyanezen
időszaka között az ifjúsági munkanélküliség aránya a hét vizsgált tagállamban összességében
ugyan csökkent, de valójában az állásban elhelyezkedő fiatalok száma is csökkent, mégpedig
40 000 fővel.
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35. A NEET-népesség számát elsősorban az oktatásban részt vevő fiatalok száma
csökkentette, ez ugyanis 315 000-rel nőtt az említett időszakban. Ezt magyarázhatja az, hogy
alacsonyabb gazdasági növekedés idején a fiatalok igyekeznek tovább az oktatásban maradni
és ezzel késleltetni munkaerő-piaci belépésüket (lásd: 2. táblázat).
2. táblázat. A fiatal népesség és a NEET-csoport összetétele és alakulása a felkeresett
tagállamokban (ezer fő), 2013 első negyedéve és 2016 első negyedéve között
Állapot
Munkanélküli NEET-fiatalok
Inaktív NEET-fiatalok
NEET-fiatalok teljes csoportja
Foglalkoztatottak
Képzésben részt vevő munkanélküliek
Oktatásban részt vevő inaktív személyek
Fiatal népesség összesen

2013 1. né
2 699
2 002
4 701
6 948
765
12 891
25 306

2016 1. né
2 312
2 014
4 327
6 908
579
13 206
25 020

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

Forrás: Az Eurostat adatai.

Korlátozott mértékű volt az előrehaladás a NEET-népesség azonosítása és regisztrálása
terén
36. Az ifjúsági garancia célcsoportja munkaerő-piaci helyzettől függetlenül minden fiatal.
A tagállamok mindegyike már az ifjúsági garancia bevezetése előtt is nyújtott támogatást az
aktívan munkát kereső NEET-fiataloknak. Ez általában állami foglalkoztatási vagy ezekhez
hasonló szolgálatok révén történt, támogatásban csak az ezeknél bejelentkezett fiatalok
részesülhettek.
37. A tanácsi ajánlás felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre ifjúsági
garanciarendszereket azzal a céllal, hogy minden fiatal az iskolarendszerű oktatásból való
kilépését vagy munkanélkülivé válását követően négy hónapon belül színvonalas
állásajánlatot kapjon. Ehhez szükség van valamennyi NEET-fiatal azonosítására, különösen
azokéra, akik nem keresnek aktívan állást (ún. inaktív NEET-fiatalok), hiszen őket a meglévő
rendszerek nem tartják nyilván. Ehhez strukturális reformokra és az ezzel a célcsoporttal
szorosan együttműködő új partnerek bevonására, emellett további pénzügyi forrásokra volt
szükség.
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Az ifjúsági garancia bevezetése után egészen 2015 végéig nem nőtt jelentősen a regisztrált
NEET-fiatalok aránya
38. Abból a szempontból, hogy már az ifjúsági garancia bevezetése előtt milyen arányban
tartották nyilván a NEET-népességet, a hét vizsgált tagállamban eltérőek voltak a
kiindulópontok. A Franciaországban már megelőzőleg azonosított NEET-fiatalok aránya 82%,
Olaszországban azonban mindössze 38% volt (lásd: 3. táblázat).
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3. táblázat. Regisztrált munkanélküliek az ifjúsági garancia előtt és regisztrált NEET-fiatalok
2014-ben és 2015-ben1 (ezer fő)
Az ifjúsági
IE
15–24
ES
15–29
FR
15–24
HR
15–29
IT
15–29
PT
15–29
SK
15–29

Regisztrált
NEET-fiatalok
%
Regisztrált
NEET-fiatalok
%
Regisztrált
NEET-fiatalok
%
Regisztrált
NEET-fiatalok
%
Regisztrált
NEET-fiatalok
%
Regisztrált
NEET-fiatalok
%
Regisztrált
NEET-fiatalok
%

garancia előtt 2
48
74
65%
461
707
65%
673
821
82%
121
177
68%
925
2 414
38%
142
265
54%
134
225
60%

2014

2015

46
80
58%
465
685
68%
726
851
85%
94
166
56%
51
2 413
2%
100
245
41%
87
201
43%

37
74
50%
788
1 273
62%
715
889
80%
89
151
59%
213
2 349
9%
109
220
50%
80
184
43%

1

Az ifjúsági garancia bevezetése előtti időszakra nézve olyan adatokat használtunk, amelyek az
állami foglalkoztatási szolgálatoknál az ifjúsági garancia elindulása előtt munkanélküliként
regisztrált, a releváns korcsoporthoz tartozó személyek arányának felelnek meg.
A Spanyolországra nézve használt adatokat a spanyol állami foglalkoztatási szolgálat bocsátotta
rendelkezésre, mivel a foglalkoztatási bizottsági adatok csak a spanyol ifjúságigaranciaadatbázisban (SNGJ) szereplő NEET-fiatalokra vonatkoznak. A 2014-es franciaországi adatok csak
a Pôle Emploi nyilvántartását veszik figyelembe, elkerülendő az átfedéseket az önkormányzati
foglalkoztatási irodák (Missions Locales) adataival. A 2014-es és a 2015-ös adatok az éves
átlagnak felelnek meg.

2

Az ifjúsági garancia bevezetése előtti adatok: Írország: 2013 4. né.; Spanyolország: 2014 2. né.;
Franciaország 2013 4. né.; Horvátország 2013 4. né.; Olaszország 2014 1. né.; Portugália 2014 1.
né.; Szlovákia 2013 4. né.

Forrás: Az ifjúsági garancia előtti alapértékekhez: az állami foglalkoztatási szolgálatok; a 2014-ben és
2015-ben az ifjúsági garancia támogatásában részesülő NEET-fiatalok számához: a Foglalkoztatási
Bizottság adatbázisa; a NEET-népességre vonatkozó adatokhoz: az Eurostat.

39. A tagállamok eltérő előrehaladása részben azzal magyarázható, hogy ifjúsági
garanciarendszereik bevezetése nem egy időben történt. Egyes tagállamok továbbá úgy
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döntöttek, hogy az állami foglalkoztatási (vagy ezekhez hasonló) szolgálatoknál már
bejelentkezett fiatalok mindegyikét áthelyezik az ifjúsági garanciarendszerbe, míg más
tagállamok erre a célra külön nyilvántartás mellett döntöttek.
40. Olaszországban például a tagállami hatóságok úgy határoztak, hogy a NEETkritériumoknak megfelelő, ám az állami foglalkoztatási szolgálatnál már munkanélküliként
bejelentkezett fiatalokat nem irányítják át automatikusan az ifjúsági garanciarendszerbe.
Ehelyett nekik újra be kellett jelentkezniük. A tagállami hatóságok tudatosan döntöttek így,
ám ezzel szükségtelen adminisztratív többletterhet jelentett a NEET-fiatalok számára, és
mindez igen alacsony regisztrációs arányhoz vezetett.
Nehéz megítélni, hogy az ifjúsági garancia mennyiben járult hozzá a NEET-fiatalok
regisztrálásához
41. 2014-ben a hét felkeresett tagállamban összesen 2,6 millió NEET-fiatal lépett be az
ifjúsági garanciarendszerbe (azaz ennyien regisztráltak valamely ifjúságigaranciaszolgáltatónál). 2015-ben ez a szám 32%-kal, több mint 3,4 millióra nőtt. Spanyolország,
Olaszország és Franciaország kivételével azonban a regisztrált NEET-fiatalok száma 2015-ben
az előző évnél alacsonyabb volt (lásd: 4. táblázat).
4. táblázat. Az ifjúsági garanciában részt vevő személyek száma összesen1
Regisztrált belépések
2014
2015

Változás
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

174 397

165 425

-5%

2 605 442

3 429 182

32%

Összesen
1

A Spanyolországra nézve használt adatokat a spanyol állami foglalkoztatási szolgálat bocsátotta
rendelkezésre, mivel a foglalkoztatási bizottsági adatok csak a spanyol ifjúságigaranciaadatbázisban szereplő NEET-fiatalokra vonatkoznak. A 2014-es franciaországi adatok csak a Pôle
Emploi nyilvántartását veszik figyelembe, elkerülendő az átfedéseket az önkormányzati
foglalkoztatási irodák (Missions Locales) adataival.

Forrás: EMCO adatbázis és Eurostat.
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42. Elemzésünk alapján elmondható, hogy a tagállamok közötti nagymértékű eltérések a
következőknek voltak betudhatók:
-

Spanyolországban főként az alábbi két tényezőnek: 1) a NEET-fiatalok adataira
vonatkozó beszámolás csak 2014 júliusában kezdődött; 2) 2015 júliusában a korhatárt a
25–29 éves NEET-fiatalokra is kiterjesztették, ami további közel 390 000 regisztrációt
eredményezett;

-

Olaszországban a jelentések csak a 2014 májusa utáni nyolc hónapos időszakra
vonatkoztak, mivel a hatóságok úgy döntöttek, hogy az állami foglalkoztatási
szolgálatnál már korábban regisztrált potenciális NEET-fiatalokat nem viszik át az új
rendszerbe, és inkább teljesen újrakezdték a regisztrálást;

-

Franciaországban a két évben más-más volt az adatforrás. A 2014-es adatok csak az
állami foglalkoztatási szolgálat (Pôle Emploi) nyilvántartását vették figyelembe,
elkerülendő az átfedéseket az önkormányzati foglalkoztatási irodák (Missions Locales)
adataival. 2015-re vonatkozóan azonban a Foglalkoztatási Bizottság összesített adatai a
Missions Locales adatait is tartalmazták;

-

Horvátországban és Portugáliában minden előzőleg regisztrált NEET-fiatalt
beszámítottak a 2014-es adatokba, ami magyarázattal szolgál a 2014-es regisztrációk
nagy számára. Portugália továbbá csak 2014 márciusában kezdte a beszámolást, az tehát
csak az év 10 hónapjára vonatkozott.

Nőtt a „pozitív kilépések” száma, de nem volt elegendő ajánlat
43. A regisztrált NEET-fiatalok háromféle módon léphetnek ki az ifjúsági
garanciarendszerből:
-

állásajánlat elfogadásával, gyakornoki képzésben, tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy továbbképzésben való részvétellel;

-

önkéntesen;

-

ha tagállami szabályok, illetve gyakorlat alapján kizárják őket (pl. a tervezett
tevékenységekben való részvétel többszöri elmulasztását követően).
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44. A NEET-fiatalok „pozitív vagy negatív kilépéssel” hagyhatják el az ifjúsági garancia
előkészítő szakaszát. Egy ajánlat elfogadása pozitív kilépést jelent. Negatív kilépésnek számít,
ha egy fiatal továbbra is a munkanélküli vagy inaktív NEET kategóriában marad. Ha a
tagállam nem tudja ellenőrizni a NEET-fiatal rendszerből való kilépés utáni helyzetét, a
távozás célját ismeretlenként regisztrálják, ami kapcsolódhat pozitív vagy negatív kilépéshez
egyaránt. Ha kevés az ismeretlen státuszú NEET-fiatal, az a monitoringrendszer megfelelő
működésére utal (lásd: 92–98. bekezdés).
45. Azoknál a NEET-fiataloknál, akik kiegészítő intézkedéseket vesznek igénybe – például a
több támogatást vagy képzési szolgáltatást (alapkészségek, „puha” készségek, mentorálás
stb.) igénylő személyeket célzó olyan intézkedéseket, mint egyéni cselekvési tervek
összeállítása vagy egyéni esetmenedzsment – úgy tekintik, hogy az ifjúsági garancia
előkészítő szakaszában vesznek részt, tehát nem léptek ki a rendszerből.
46. 2015 végén a tagállamokban lényegesen eltért a pozitív kilépések részaránya, a
spanyolországi 58%-tól az olaszországi 99%-ig (lásd: 8. ábra).
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8. ábra. A kilépések aránya kilépéstípusonként (2014–2015-ös összesített adatok)1
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80%
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17%
3%

42%

37%

30%

0%

60%

15%

3%

4%
99%

50%
40%

33%

2%

70%

14%

80%

30%

58%

59%

ES
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68%

64%

71%

20%
10%
0%
IE

Távozás célja ismeretlen
1

HR

IT

Negatív kilépés

PT

SK
Pozitív kilépés

A Spanyolországra nézve használt adatokat a spanyol állami foglalkoztatási szolgálat bocsátotta
rendelkezésre, mivel a Foglalkoztatási Bizottság adataiban csak a spanyol ifjúságigaranciaadatbázisban szereplő NEET-fiatalok szerepelnek. A 2014-es franciaországi adatok csak a Pôle
Emploi nyilvántartását veszik figyelembe, elkerülendő az átfedéseket az önkormányzati
foglalkoztatási irodák (Missions Locales) adataival.

Forrás: EMCO adatbázis.

47. Az ismeretlen céllal távozó fiatalok aránya (ez pl. Spanyolországban 42%) általában az
adatok rossz minőségét tükrözi. Az, hogy Olaszországban igen kicsi az ismeretlen céllal
távozó fiatalok száma (< 1%), egy olyan adatbázis létrehozásának köszönhető, amely többek
között az ifjúsági garancia résztvevőinek helyzetét is nyomon követi. Olaszországban a
negatív kilépések száma is igen kicsi, ami részben abból adódik, hogy minden résztvevő
nyilatkozatot ír alá arról, hogy azonnal rendelkezésre áll egy új intézkedés megkezdéséhez.
48. Szlovákiában volt a legnagyobb a negatív kilépések aránya (2014–2015: 15%). 2014-ben
Szlovákia még 2%-nyi negatív kilépésről és 29% ismeretlen céllal távozó fiatalról számolt be.
2015-ben a beszámolási rendszer módosulása miatt a negatív kilépések aránya 26%-ra nőtt,
míg az ismeretlen céllal távozó fiatalok aránya 1% alá csökkent, de ez nem ad magyarázatot a
negatív kilépések nagy számára.
49. A pozitív kilépések esetében minden felkeresett tagállamban az állásban való
elhelyezkedés volt a leggyakoribb cél, Olaszország kivételével, ahol ezek 54%-ánál
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gyakornoki képzésről volt szó. A többi felkeresett tagállamban az állásban való elhelyezkedés
aránya 64% (Írország) és 90% (Franciaország) között mozgott (lásd: 9. ábra).
9. ábra. A pozitív kilépések megoszlása a távozás céljának típusai szerint (2014–2015-ös
összesített adatok)1
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A Spanyolországra nézve használt adatokat a spanyol állami foglalkoztatási szolgálat bocsátotta
rendelkezésre, mivel a Foglalkoztatási Bizottság adataiban csak a spanyol ifjúságigaranciaadatbázisban szereplő NEET-fiatalok szerepelnek. A 2014-es franciaországi adatok csak a Pôle
Emploi nyilvántartását veszik figyelembe, elkerülendő az átfedéseket az önkormányzati
foglalkoztatási irodák (Missions Locales) adataival.

Forrás: EMCO adatbázis.

50. A pozitív kilépések, illetve az ifjúsági garanciarendszerben regisztrált NEET-fiatalok
számát összevetve látszik, hogy a hét felkeresett tagállamban a pozitív kilépések száma
2014-ben a regisztrációk teljes számának csak mintegy felét tette ki (2014: 53%; 2015: 62%).
2015-ben Írország kivételével minden vizsgált tagállamban nőtt a pozitív kilépések aránya
(lásd: 10. ábra). Horvátországban és Portugáliában a növekedés (az előző esetében 41%-ról
67%-ra, az utóbbi esetében 42%-ról 62%-ra) elsősorban az újonnan regisztrált NEET-fiatalok
számának csökkenéséből adódott (lásd: 42. bekezdés, negyedik albekezdés). Olaszországban
a pozitív kilépések növekedése (22%-ról 68%-ra) valójában az ajánlattételek számának
jelentős növekedését és a 2014-es beszámolási időszak rövidebb voltát tükrözi (lásd:
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42. bekezdés, második albekezdés). A fenti adatok alapján elmondható, hogy még több
erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy – ahogy azt a tanácsi ajánlás is előírta – valóban
minden regisztrált NEET-fiatal számára érkezzen ilyen ajánlat.
10. ábra. A pozitív kilépések az összes regisztrált NEET-fiatal számán belül1
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A Spanyolországra nézve használt adatokat a spanyol állami foglalkoztatási szolgálat bocsátotta
rendelkezésre, mivel a Foglalkoztatási Bizottság adataiban csak a spanyol ifjúságigaranciaadatbázisban szereplő NEET-fiatalok szerepelnek. A 2014-es franciaországi adatok csak a Pôle
Emploi nyilvántartását veszik figyelembe, elkerülendő az átfedéseket az önkormányzati
foglalkoztatási irodák (Missions Locales) adataival.

Forrás: EMCO adatbázis.

2014-ben a pozitív kilépések 70%-ára négy hónapon belül került sor
51. A tanácsi ajánlás értelmében a tagállamnak négy hónapon belül állást kell ajánlania a
NEET-fiataloknak. Az adatokról való beszámolásra vonatkozó EMCO-iránymutatások szerint a
négy hónapot attól a naptól kell számítani, amikor a NEET-fiatal regisztrál az ifjúságigaranciaszolgáltatónál.
52. Az ellenőrzésünk során felkeresett tagállamok egyike sem tudott minden NEET-fiatal
számára az ifjúsági garanciarendszerben történő regisztrálástól számított négy hónapon
belül olyan lehetőséget ajánlani, amelyet azok elfogadtak volna. Ami azonban a pozitív
kilépéseket illeti, 2014-ben ezek 70%-a a négy hónapos határidőn belül következett be.
Franciaországban, Horvátországban, Olaszországban és Portugáliában a helyzet 2015-ben az
előző évhez képest romlott (lásd: 11. ábra), e négy ország együttes átlaga ebben az évben
59%-ra csökkent. Megjegyezzük továbbá, hogy Olaszországban a NEET-fiatalok számára állás
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elfogadásának négy hónapos időszakához a kezdőnap az a nap, amelyen az adott személy
értékelését elvégzik és profilját kialakítják, nem pedig az ifjúsági garanciarendszerben
történő regisztrálás napja. Így az érintettek számára a tényleges várakozási idő még
hosszabb. További erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy több NEET-fiatal esetében
valósuljon meg a négy hónapos céldátum.
11. ábra. Pozitív kilépés az ifjúsági garanciából négy hónapon belül (2014 és 2015)1
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A Spanyolországra nézve használt adatokat a spanyol állami foglalkoztatási szolgálat bocsátotta
rendelkezésre, mivel a Foglalkoztatási Bizottság adataiban csak a spanyol ifjúságigaranciaadatbázisban szereplő NEET-fiatalok szerepelnek. A 2014-es franciaországi adatok csak a Pôle
Emploi nyilvántartását veszik figyelembe, elkerülendő az átfedéseket az önkormányzati
foglalkoztatási irodák (Missions Locales) adataival.

Forrás: EMCO adatbázis.

Továbbra is problémás a tartós integráció
53. Az ifjúsági garancia végső célkitűzése a fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának
elősegítése. Az EMCO monitoring-keretrendszere ezért előírja, hogy a rendszerből történő
kilépés után 6, 12 és 18 hónappal kövessék nyomon a fiatalok helyzetét 17. Ha állásban

17

Lásd: EMCO Módszertani kézikönyv, Mutatórendszer az ifjúsági garancia (IG) végrehajtásának
nyomon követéséhez, 81. bekezdés.
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vannak, illetve oktatásban vagy képzésben részesülnek, helyzetük pozitívnak, ha viszont
visszakerültek a NEET státuszba, negatívnak számít.
54. A rendszert 2014-ben, illetve 2015-ben elhagyó fiatalok esetében megvizsgáltuk ezeket
a – tagállamonként jelentős mértékben eltérő – adatokat.
A helyzet hat hónappal az ifjúsági garanciarendszerből való kilépés után
55. A rendszerből 2014-ben kilépő fiatalok közül azoknak az aránya, akik hat hónappal
kilépésük után még állásban voltak, illetve oktatásban vagy képzésben vettek részt, 56%
(Portugália) és 71% (Írország) között mozog. A francia hatóságok 2016 szeptemberében nem
továbbították a vonatkozó adatokat az EMCO-nak (lásd: 5. táblázat).
5. táblázat. Az ifjúsági garanciarendszerbe 2014-ben és 2015-ben bejelentkező személyek
helyzete hat hónappal a rendszerből való kilépés után1
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A Spanyolországra vonatkozó adatok megegyeznek az EMCO-nak jelentett adatokkal, és csak a
spanyol ifjúságigarancia-adatbázisban szereplő személyek helyzetére vonatkoznak.

2

Nem alkalmazható: az adatgyűjtéskor a résztvevők esetében még nem telt el hat hónap az
ifjúsági garanciarendszerből való kilépésük óta.

Forrás: EMCO adatbázis.

56. 2014-ben és 2015-ben a „pozitív kilépés” státuszt hat hónappal később is fenntartó
személyekre vonatkozó trend – Spanyolország kivételével – viszonylag állandó. Itt ez az arány
63%-ról 37%-ra csökkent, míg a negatív és az ismeretlen célú kilépések aránya 36%-ról 47%ra nőtt. Ezek a számadatok részben azért alakultak így, mert a NEET-célcsoport megváltozott
és kibővült a 25–29 éves korosztállyal (lásd: 42. bekezdés, első albekezdés).
57. Szlovákiában a jelentések szerint az ifjúsági garanciarendszerből 2014-ben és 2015-ben
kilépő személyeknek mindössze 4%-a volt továbbra is állásban, illetve vett részt oktatásban
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vagy képzésben. Az eredményt nagymértékben befolyásolja az ismeretlen helyzetű
személyek nagy aránya (80%), ami miatt nehéz megítélni, hogy milyen mértékben teljesült a
tartós munkaerő-piaci integráció. Az, hogy ezekben az esetekben nem volt ismeretes az
érintettek státusza, azt jelzi, hogy a szlovák tagállami hatóságok nehezen tudják nyomon
követni a résztvevők mindenkori helyzetét.
A helyzet 12 és 18 hónappal az ifjúsági garanciarendszerből való kilépés után
58. A tagállamok – Franciaország és Olaszország kivételével – beszámoltak a személyek
helyzetéről 12 hónappal a rendszerből való kilépésük után. 2014-ben a fiatalok hasonló
helyzetben voltak a pozitív kilépés után 12 hónappal, mint hat hónappal. Ez alól kivételt
jelent Spanyolország, mivel itt csupán 45% tartotta fenn státuszát 12 hónap múltán, míg hat
hónap múltán ez az arány még 63% volt (lásd: 5. és 6. táblázat). A sikeres integrációs arány a
pozitív kilépés után 18 hónappal – Írország kivételével – minden tagállamban alacsonyabb
volt, mint 12 hónap múltán.
6. táblázat. Pozitív, negatív és ismeretlen státusz 12 és 18 hónappal a kilépés után, 20141, 2
2014 – 12 hónap után
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1

A Spanyolországra vonatkozó adatok megegyeznek az EMCO-nak jelentett adatokkal, és csak a
spanyol ifjúságigarancia-adatbázisban szereplő személyek helyzetére vonatkoznak.

2

A fenti adatok a személyek egy adott pillanatban érvényes helyzetét tükrözik, tehát egy 12
hónappal a kilépés után negatív státusszal rendelkező személy 18 hónappal a kilépés után
kaphat pozitív státuszt is.

3

Nem alkalmazható: az adatgyűjtéskor a résztvevők esetében még nem telt el 12, illetve 18
hónap az ifjúsági garanciarendszerből való kilépésük óta.

Forrás: EMCO adatbázis.

59. A rendszerből 2015-ben kilépő fiatalok esetében a Számvevőszék nem értékelte a
pozitív kilépések után 12 hónappal érvényes helyzetet, mivel erre vonatkozóan csak négy
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tagállam közölt adatokat. Ezenkívül a beszámolókban szereplő részvevők közel kétharmada
még nem érte el a 12 hónapos időbeli határt.
Az ifjúsági garancia eredményeit befolyásoló tényezők
60. Ebben a részben azt értékeljük, hogy a tagállamok megfelelően kezelték-e azokat a
tényezőket, amelyek negatív hatással lehetnek az ifjúsági garancia végrehajtására.
Megvizsgáltuk elsősorban, hogy a tagállamok:
-

dolgoztak-e ki megfelelő stratégiákat az összes NEET-fiatal regisztrálásának biztosítására;

-

végeztek-e becslést az ifjúsági garancia teljes költségéről és arról, hogy milyen mértékű
források állhatnak rendelkezésre;

-

hoztak-e intézkedéseket a NEET-fiatalok tartós integrációjának biztosítása érdekében;

-

kialakítottak-e megfelelő monitoring- és beszámolási rendszert.

Nem voltak minden NEET-fiatal elérését biztosító stratégiák, világosan kitűzött
mérföldkövekkel és célkitűzésekkel
61. A tanácsi ajánlás értelmében az ifjúsági garancia minden 25 év alatti fiatalt el kíván érni
a munkanélkülivé válását vagy az iskolarendszerű oktatásból való kilépését követő négy
hónapon belül. A tagállamoknak aktívan törekedniük kell minden NEET-fiatal azonosítására
és nyilvántartásba vételére, valamint motiválniuk kell őket az ifjúsági garanciarendszerbe
való belépésre. A tanácsi ajánlás kiemeli továbbá, hogy a NEET-fiatalok teljes csoportjának
elérése érdekében fontos az érdekelt felek (pl. az állami és magán foglalkoztatási
szolgáltatások, oktatási és képzési intézmények, munkaadók, ifjúsági szervezetek és a
fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek) közötti együttműködés megerősítése is.
62. Ezért megvizsgáltuk, hogy a tagállamok:
-

konkrét és mérhető célkitűzéseket tartalmazó, koherens stratégiát alakítottak-e ki a
NEET-fiatalok teljes csoportjának elérése érdekében;

-

bevonták-e az érdekelt feleket és konzultáltak-e velük.
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Egyes tagállamok csak a NEET-fiatalok egy szűk részcsoportját célozták meg
63. Az ifjúságigarancia-végrehajtási tervek elemzése során megállapítottuk: a hét vizsgált
tagállam közül kettőben (Olaszország és Írország) a tagállami hatóságok úgy döntöttek, hogy
egy szűkebb részcsoportra fognak összpontosítani (lásd: 2. háttérmagyarázat). Emiatt a
NEET-fiatalok csoportjának jelentős részét nem a kezdettől fogva célozták meg.
2. háttérmagyarázat. A NEET-fiatalok megcélzott csoportja Írországban és Olaszországban: a teljes
NEET-csoport mintegy 30%-a kimarad
Olaszország: Az ifjúságigarancia-végrehajtási terv 15–29 éves, munkába állásra készen álló fiatalokra
irányult (számuk 2013-ban: 1 723 000). Azokat a fiatalokat azonban, akik a rendszerbe történő
bejelentkezés előtt nem írtak alá azonnali rendelkezésre állási nyilatkozatot (DID – Dichiarazione di
immediata disponibilità) (ebben az éven a teljes NEET-csoport 28%-a), nem vették figyelembe a
célérték kiszámításánál.
Írország: Az ifjúságigarancia-végrehajtási terv célcsoportja azok a 18–24 éves fiatalok, akik 2013
negyedik negyedévében nem voltak állásban és munkanélküli segélyben részesültek, illetve akik
magukat munkanélkülinek vallották (45 000 fő, a teljes NEET-csoport 70%-a). A munkanélküli diákok,
a magukat diáknak valló inaktív személyek, a gondozók és a rokkantság miatt inaktív személyek nem
tartoztak a célcsoportba. Ez utóbbi csoport 18 900 főből állt (a teljes NEET-népesség 30%-a).

A részvételhez a NEET-fiataloknak proaktívnak kell lenniük
64. Az ifjúsági garancia hatókörét egyes tagállamokban még egy tényező korlátozza: az,
hogy az érintetteknek „proaktívnak” kell lenniük. Spanyolországban a NEET-fiataloknak az
ifjúsági garanciarendszerben való részvételhez saját kezdeményezésükre kell bejelentkezniük
a Sistema Nacional de Garantía Juvenil-be (SNGJ). Ezt a proaktív hozzáállást a 18/2014. sz.
spanyol foglalkoztatási törvény is előírja. Azok a személyek tehát, akik korábban már
máshova – pl. az állami foglalkoztatási szolgálatnál – bejelentkeztek, nem kerültek be
automatikusan az ifjúsági garancia rendszerébe, hanem újra be kellett jelentkezniük.
65. Megjegyezzük továbbá, hogy Írország eltérő módszert alkalmazott, amely költséges volt
ugyan, de eredményesen azonosította a 18 évnél idősebb NEET-fiatalok teljes körét
(lásd: 3. háttérmagyarázat).
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3. háttérmagyarázat. Jövedelemtámogatás Írországban
Írország minden 18 éves vagy annál idősebb munkanélküli személynek jövedelemtámogatást biztosít,
amelynek összege egy gyermektelen személy esetében legalább heti 100 euró. A hatóságok ezért úgy
vélik, hogy – elenyésző számú személytől eltekintve – minden legalább 18 éves NEET-fiatal
bejelentkezett a szociális védelmi minisztériumnál.

66. Megállapítottuk, hogy a tagállami stratégiák nem voltak kellően összefogottak, nem
tartalmaztak számszerű célkitűzéseket és nem adtak meg egyértelmű ütemtervet a NEETfiatalok teljes csoportjának eléréséhez. Észrevételeztük azonban azt is, hogy több felkeresett
tagállam innovatív stratégiákat dolgozott ki a korábban még nem azonosított NEET-fiatalok
eléréséhez, figyelemfelhívó kampányaihoz mind hagyományos, mind modern médiákat (pl.
közösségi hálózatok) igénybe véve.
67. Közleményében 18 a Bizottság megállapította, hogy további erőfeszítések szükségesek a
munkaerőpiactól legtávolabb került, vagyis NEET-fiatalok megszólításához: hagyományosan
őket volt a legnehezebb elérni (már a válság előtt is), és mindeddig ők részesültek a
legkevésbé a változások előnyeiből. Mindez megerősíti a valamennyi NEET-fiatal azonosítása
és regisztrálása terén elért haladásra vonatkozó megállapításainkat.
Az érdekelt felek bevonását nem határozták meg egyértelműen
68. Mind a hét felkeresett tagállam szerint szükséges az érdekelt felek bevonása és a velük
folytatott konzultáció. Azt azonban nem pontosították, hogy ezek a partnerségek hogyan
segítenék elő a valamennyi NEET-fiatal elérésével kapcsolatos célkitűzés megvalósulását. Ez
alól csak Portugália volt kivétel, de még ott sem volt egyértelmű, hogyan járulnának hozzá a
partnerek valamennyi NEET-fiatal azonosításához és regisztrálásához
(lásd: 4. háttérmagyarázat).

18

Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első három év, COM(2016)
646 final, 11. o.
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4. háttérmagyarázat. A portugál ifjúságigarancia-végrehajtási terv – a NEET-fiatalok
azonosításához, illetve regisztrálásához megadott célértékek
A portugál ifjúságigarancia-végrehajtási terv 2019-re valamennyi NEET-fiatalt el kívánja érni. Az
érdekelt feleknek kell a NEET-fiatalok azon 47%-át bevonni, akik nem jelentkeztek be az állami
foglalkoztatási szolgálatnál. A terv azonban az érdekeltek által elérendő célértékeket csak
általánosságban adja meg, és nem részletezi az egyes partnerek célkitűzéseit. Nem tesz említést az
érdekelt feleknek biztosítandó pénzügyi hozzájárulásról, illetve arról sem, hogy többletforrások
nélkül hogyan várható el tőlük ezen célok teljesítése.

69. Megállapítottuk ezenkívül, hogy az ifjúsági garancia bevezetése óta minden felkeresett
tagállamban külön megállapodásokat kötöttek az érdekelt felekkel. A spanyol állami
foglalkoztatási szolgálat például – annak érdekében, hogy a leginkább rászoruló NEETfiatalokat is bevonja – olyan intézményekkel írt alá megállapodást, mint pl. az Instituto de la
Juventud (INJUVE), a Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción
(FAEDEI) és a Spanyol Vöröskereszt. Szlovákia 2015-ben három megállapodást írt alá az ESZA
által támogatott szociális partnerekkel abból a célból, hogy az inaktív NEET-fiatalokat a
foglalkoztatási szolgálatokhoz való bejelentkezésre ösztönözze. A partnerszervezet által
elérendő pontos célokat azonban egyik esetben sem határozták meg.
70. Mindez arra mutat, hogy a NEET-fiatalok inaktív részcsoportjával szorosan
együttműködő érdekelt felek egyre tevékenyebbek. Világosabban meg kell azonban
határozni aktív közreműködésük jellegét és azt, hogy miképp járulhatnak hozzá a
leghatékonyabban és legeredményesebb módja.
A munkanélküli NEET-fiatalok száma csökkent, míg az inaktív fiataloké nem változott
71. A NEET-fiataloknak – az ifjúsági garancia által megcélzott – teljes csoportja a hét vizsgált
tagállamban 2013 első negyedéve és 2016. március vége között 4,7 millió főről 4,3 millió főre
csökkent (lásd: 12. ábra).
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12. ábra. A munkanélküli és inaktív NEET-fiatalok száma (ezer fő) a hét felkeresett
tagállamban (2013 első negyedév – 2016. március vége)
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Forrás: Az Eurostat munkanélküli és inaktív NEET-fiatalokra vonatkozó adatai.

72. A csökkenés a NEET-népességen belül a munkanélküli komponens csökkenéséből
adódott (- 387 000 fő), az inaktív NEET-fiatalok száma gyakorlatilag változatlan maradt
(+ 13 000 fő)19. Ez is megerősíti, hogy további erőfeszítésekre van szükség az inaktív NEETfiatalok bevonásához 20.
A tagállamok nem mérték fel az ifjúsági garancia teljes költségét és a rendelkezésre álló
forrásokat
73. A tagállamok aktív munkaerő-piaci politikájuk keretében – elsősorban az állami
foglalkoztatási szolgálatok (vagy azokhoz hasonló szervek) révén – már az ifjúsági garancia
bevezetése előtt is nyújtottak támogatást a regisztrált munkanélküli fiatalok számára. Az
ifjúsági garancia bevezetése két további nehézséget jelentett a tagállamok számára:

19

A harmadik negyedévekben regisztrált szezonális csúcsok a tanév végéhez kapcsolhatók.

20

COM(2016) 646 final, 9. o.
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-

elsőként: a támogatás elvben minden NEET-fiatalnak szól, nem csak azoknak, akik
bejelentkeztek munkanélküliként az állami foglalkoztatási szolgálatoknál;

-

másodsorban: a valamennyi NEET-fiatalnak nyújtott támogatás célja, hogy e fiatalok az
iskolarendszerű oktatásból való kilépésüket vagy a munkanélkülivé válásukat követő
négy hónapon belül állásajánlatot kapjanak.

74. Ezért megvizsgáltuk, hogy a tagállamok végeztek-e becslést arról, hogy milyen
többletköltséggel jár a valamennyi NEET-fiatalt célzó, a tanácsi ajánlás által előírt négy
hónapon belüli állásajánlat megtétele, és hogy megállapították-e, milyen mértékű források
állnak rendelkezésre.
75. A következőket állapítottuk meg:
-

A felkeresett hét tagállam egyike sem tudott becsléssel szolgálni a konkrét helyzetéből
adódó várható többletköltségekre nézve.

-

A felkeresett tagállamokban az ifjúságigarancia-végrehajtási tervek általában a 2014–
2020-as esb-alapokból – elsősorban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből (IFK) és
az Európai Szociális Alapból (ESZA) – biztosított forrásokon alapuló, a NEET-fiataloknak
szóló intézkedéseket tartalmaztak.

76. Egy független szervezetek által a közelmúltban végzett kutatás indikatív adatokkal
szolgál az Unió összes NEET-fiataljának bevonásához szükséges lehetséges költségekről. Az
ILO becslése szerint ez az éves költség mintegy 45,4 milliárd euró 21, az Eurofound
előrejelzése szerint pedig 50,4 milliárd euró lenne 22.
77. Ehhez képest a 28 uniós tagállam számára a 2014–2020-as időszakra rendelkezésre álló
ESZA/IFK források teljes összege 86,4 milliárd euró (vagyis évi 12,3 milliárd euró). Ezenkívül a
21

ILO, The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges (Az
európai ifjúsági garanciaprogram jellemzői, végrehajtása és a kapcsolódó kihívások), 2015.
augusztus.

22

Eurofound, Social Inclusion of Young People (A fiatalok társadalmi befogadása), 2015.
szeptember.
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hétéves program során 12,5 milliárd euró összegű ESZA/IFK forrást (évi 1,8 milliárd euró)
irányoztak elő a 8.ii ESZA beruházási prioritásra (a fiatalok tartós munkaerő-piaci
integrációja), amelyből 6,4 milliárd eurót a NEET-fiatalokat közvetlenül érintő IFKkezdeményezésre terveztek fordítani.
78. Hiába tehát a tanácsi ajánlás által keltett várakozás, kizárólag az uniós költségvetésből
származó források révén mégsem lehet megcélozni a NEET-fiatalok csoportjának egészét.
E tekintetben a tagállamoknak megfelelően fel kell mérniük az ifjúsági
garanciarendszereikkel járó költségeket, és a kapcsolódó intézkedéseket a rendelkezésre álló
finanszírozás szerint kell rangsorolniuk.
A NEET-fiatalok tartós integrációja függ a tagállami megközelítéstől
79. Az ifjúsági garancia végső célkitűzése a NEET-fiatalok készségeinek, illetve
foglalkoztathatóságának javítása, lehetővé téve ezzel tartós munkaerő-piaci integrációjukat.
A tanácsi ajánlás értelmében az ifjúsági garanciarendszer keretében a kompetenciafejlesztési
céllal végrehajtott intézkedések elősegítik a munkaerő-kereslet és -kínálat közötti meglévő
különbségek kezelését és a munkaerő-piaci igények kiszolgálását. Továbbá minél inkább
kiszorulnak az érintett egyének a munkaerőpiacról, annál több támogatásra van szükségük az
integrációhoz. Az állásajánlatoknak az egyének profiljához és képesítési szintjéhez kell
igazodniuk. Meg kell felelniük továbbá a színvonalas ajánlatra vonatkozó
minimumkövetelményeknek is.
80. Ezért megvizsgáltuk, hogy a felkeresett tagállamok:
-

ifjúsági garanciarendszerük keretében szisztematikusan kezelték-e a munkaerő-kereslet
és -kínálat között meglévő különbségeket;

-

megvizsgálták-e a NEET-fiatalok profilját és biztosították-e, hogy a különböző
szolgáltatók egységes eljárást alkalmazzanak;

-

alkalmaztak-e definíciót a színvonalas ajánlat fogalmára.
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Az ifjúsági garanciával összefüggésben nem határozták meg és nem kezelték a munkaerőkereslet és -kínálat között meglévő különbségeket
81. A NEET-fiatalok igen heterogén csoportot alkotnak 23, ennek ellenére a felkeresett
tagállamok egyike sem végzett átfogó, a munkaerő-kereslet és -kínálat között meglévő
különbségekre is kiterjedő elemzést erről a csoportról. Portugáliában és Spanyolországban
például az ifjúságigarancia-végrehajtási terv csak a nemzeti statisztikai hivatalok által a NEETfiatalokra vonatkozóan rendelkezésre bocsátott adatokon alapultak (pl. életkori megoszlás,
képesítések, nem).
82. A vizsgált tagállamok közül csak Írország dolgozott ki olyan szisztematikus
megközelítést, amely révén kezelni tudta a munkaerő-kereslet és -kínálat között meglévő
különbségeket és a NEET-fiatalok képzési portfolióját a helyi igényekhez tudta igazítani. Ezt
ott évente elvégzik egy adott vonzáskörzetre vonatkozóan, népszámlálási és munkaerőfelmérési módszereket alkalmazva, helyi munkaadói képviselőik és helyi képzési szolgáltatók
közreműködésével. Ez a rendszer azonban már az ifjúsági garancia bevezetése előtt is
működött.
83. A felkeresett tagállamok mindegyike foglalkozott a munkaerő-kereslet és -kínálat között
meglévő különbségekkel, külön erre vonatkozó tanulmányok, illetve különböző intézmények
által végzett elemzések révén. A tanulmányokat azonban az ifjúságigarancia-végrehajtási
tervekbe illesztendő ajánlatok típusainak és számának meghatározásakor nem vagy csak
részben vették figyelembe.
Az ifjúsági garancia bevezetése miatt három felkeresett tagállamban módosították a
profilalkotási rendszert
84. Az ifjúsági garancia bevezetése miatt Olaszországban, Spanyolországban és Írországban
módosították a NEET-fiatalok profilalkotási rendszerét. Korábbi rendszerét tartotta fenn
viszont Horvátország, Szlovákia, Franciaország és Portugália.

23

Eurofound, Exploring the diversity of NEETs (A NEET-fiatalok sokszínűségének feltárása),
2016. július.
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85. Horvátországban és Szlovákiában (ebben a két országban az ifjúsági garanciának csak
egy szolgáltatója van, az állami foglalkoztatási szolgálat) a profilalkotási rendszer egy-egy
ügyintéző minőségi értékelésén alapul. Franciaországban is ügyintézők végzik az értékelést,
de itt a NEET-fiatalok értékelését számos szolgáltató végezheti, és ezek megközelítése nem
egységes.
86. A Portugália, Írország és Olaszország által alkalmazott rendszer egy automatizált
pontozási rendszerből, majd ezt követően az ügyintézői értékelésre építő minőségi
profilalkotásból áll. Írországban és Portugáliában az ifjúsági garanciának a NEET-fiatalok
értékeléséért felelős egyetlen szolgáltatója az állami foglalkoztatási szolgálat, míg
Olaszországban ezzel számos szolgáltató foglalkozik (lásd: 5. háttérmagyarázat).
5. háttérmagyarázat. A NEET-fiatalok új profilalkotási rendszere Olaszországban az ifjúsági garancia
keretében
Az ifjúsági garanciarendszer keretében Olaszország minden IG-szolgáltató számára egységes NEETprofilalkotási eljárást vezetett be. Ennek kapcsán minden érintett fiatalra nézve rászorultsági
együtthatót számítanak ki (mely lehet alacsony, közepes, magas vagy nagyon magas). A számítás
egyrészt egyéni tulajdonságokon (pl. életkor, nem, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat), másrészt
a lakóhely tulajdonságain (a helyi termelési rendszer profilja, regionális vagy tartományi
munkanélküliségi ráta stb.) alapul. Ezt az értékelést egységes alapként felhasználva a munkaügyi
központ tanácsadói a legalkalmasabb szolgáltatást/ajánlatot tudják felkínálni az egyén számára.
A munkaügyi központ tanácsadói széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek arról, hogy az ifjúsági
garanciarendszeren belül milyen utat jelöljenek ki a NEET-fiatalok számára. Jelenleg készül a
munkaügyi központok dolgozóit abban segítő iránymutatás, hogy minőségi profilalkotást követően
személyre szabott szolgáltatási szerződést lehessen aláírni. A rendszer kötelező alkalmazása
hozzájárul a NEET-fiatalokkal szembeni egységes elbánáshoz.

87. Spanyolország jelenleg áll át az ügyintézők által végzett, régiónként eltérő
profilalkotásról a NEET-fiatalok értékelésének és profilalkotásának országszerte egységes
keretrendszerére. Ennek alapját az állami foglalkoztatási szolgálat és az autonóm régiók által
kidolgozott egységesített foglalkoztathatósági kérdőív adja.
88. Az automatizált rendszerek nem feltétlenül jobbak, mint a teljesen személyre szabott,
illetve a kombinált rendszerek. Fontos azonban kiemelni, hogy az előbbi módszer nagyobb
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valószínűséggel szavatolja a valamennyi NEET-fiatallal szembeni egységes és következetes
bánásmódot, míg a második módszer jobban támaszkodik az ügyintézők képességeire és
tapasztalatára.
Több tagállam meghatározta, hogy mi értendő színvonalas állásajánlat alatt
89. A színvonalas állásajánlat fogalmának meghatározása tagállamonként eltérő 24, de van
néhány közös kritérium. Írországban, Franciaországban és Portugáliában a színvonalas
állásajánlat meghatározása meglehetősen tág a tagállami ifjúságigarancia-végrehajtási
tervekben, és közvetlenül összekapcsolódik a tartós munkaerő-piaci integrációval.
Spanyolország ifjúságigarancia-végrehajtási terve ugyanakkor minden ajánlattípus esetében
külön meghatározást ad a jó minőség fő jellemzőiről.
90. A jelentésünkben tárgyalt két további tagállamban (Olaszország és Szlovákia) az ifjúsági
garancia is hozzájárult a színvonalas állásajánlat átfogó meghatározásának kidolgozásához,
amely Szlovákia esetében jogilag kötelező érvényű (lásd: 6. háttérmagyarázat).
Horvátország még nem fogadott el meghatározást a színvonalas ajánlatra nézve, de az
ifjúsági garancia megvalósítási tervét végrehajtó, újonnan alakult tanács ezt jelenleg vizsgálja
felül.
6. háttérmagyarázat. A színvonalas állásajánlat meghatározása Szlovákiában
A színvonalas állásajánlat meghatározása a foglalkoztatási szolgálatokról szóló törvényben szerepel.
Minden olyan állásajánlatnak, amelyet az állami költségvetés vagy az IFK/ESZA támogat, meg kell
adnia a minimális munkaidőt, a munkaszerződés/egyéni vállalkozói tevékenység időtartamát, és be
kell tartania az álláshelynek a támogatás befejezése utáni tartósságára vonatkozó előírásokat. Fel kell
tüntetni még a támogatás havi összegét és annak teljes időtartamát. Az ajánlatnak figyelembe kell
vennie a kedvezményezett egészségi állapotát, képesítését, készségeit és korábbi tapasztalatait is.
A szakmai oktatásról és képzésről szóló, 2015 áprilisi 61/2015. sz. törvény részletesen tartalmazza,

24

Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásáról szóló tanácsi
következtetés-tervezet (15 015/16, 2016. December 1.) azt szorgalmazza, hogy a minőségi
kritériumokkal kapcsolatos szabványokról a mutatórendszer keretében folytassanak vitát.
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hogy a duális tanulási rendszerekben mit értenek színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzési
ajánlat alatt.

91. A színvonalas állásajánlat jogi meghatározása önmagában nem szavatolja az ifjúsági
garanciában való részvétel pozitív kimenetelét. Az állásajánlatok minőségétől függetlenül a
NEET-fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjához gazdasági növekedés is szükséges.
Az ifjúsági garancia eredményeinek értékelését akadályozta az adatok gyenge minősége
92. A Tanács ajánlása hangsúlyozza, hogy az ifjúsági garanciarendszerek keretében minden
intézkedést nyomon kell követni és értékelni kell. A minőségi adatokra azért is szükség van,
hogy a tényeken alapuló szakpolitikákat és beavatkozásokat alakítsanak ki annak alapján,
hogy mi működik, hol és miért, biztosítva ezáltal az erőforrások hatékony felhasználását és a
beruházások megtérülését.
93. Ezért megvizsgáltuk, hogy a tagállamok bevezettek-e olyan rendszereket, amelyek
lehetővé tették ifjúsági garanciarendszereik végrehajtásának megfelelő nyomon követését és
értékelését.
94. Az ifjúsági garanciának köszönhetően elért előrehaladás értékelésének előfeltétele,
hogy ismert legyen az annak végrehajtása előtti alaphelyzet (pl. az állami foglalkoztatási
szolgálat támogatásában részesülő NEET-fiatalok száma az IG bevezetése előtt). Ezzel
kapcsolatban a felkeresett tagállamok csak kevés információval bírtak arra nézve, hogy a
NEET-fiatalok milyen típusú támogatást kaptak, hányszor részesültek
ajánlatokban/szolgáltatásokban, és milyen költséggel járt mindez.
95. Több ízben észleltünk ellentmondásokat és megbízhatósági problémákat a
Foglalkoztatási Bizottságnak bejelentett tagállami adatokban. Például a megcélzott
korcsoportot, az ifjúsági garancia bevezetésekor a rendszerbe történt belépések számának
kiszámítási módját, a kilépésekre vonatkozó információkat és a nyomon követési adatok
rendelkezésre állását illetően különböző módokon szolgáltatnak adatokat a Foglalkoztatási
Bizottságnak, ami befolyásolja az összevethetőséget (lásd még: melléklet).
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96. Azokban a tagállamokban, ahol több IG-szolgáltató működik, de nincsen egységes,
harmonizált beszámolási rendszer, problémák merültek fel, többek között az adatok
hiánytalanságára nézve.
97. Ez jellemző például Franciaországra, ahol a tagállami hatóságok nem tudnak beszámolni
arról, hogy milyen a NEET-fiatalok helyzete a rendszerből való kilépésük után (lásd:
55. bekezdés). Ráadásul a francia monitoringrendszer nem terjed ki az összes lehetséges IGszolgáltatóra, kimaradnak például az oktatási minisztérium által az iskolaelhagyóknak az ún.
Réseaux Formation Qualification Emploi révén nyújtott állásajánlatok. Hasonló helyzet állt
elő Portugáliában, ahol az oktatási minisztérium által a NEET-fiataloknak nyújtott
állásajánlatokról nem számoltak be.
98. Olaszország viszont átfogó elektronikus monitoringrendszert vezetett be az ifjúsági
garancia terén (lásd: 7. háttérmagyarázat).
7. háttérmagyarázat. Az ifjúsági garancia monitoringjára szolgáló integrált adatbázis alkalmazása
(Olaszország)
2014-ben Olaszország elektronikus rendszert vezetett be az ifjúsági garancia kezelésére. A rendszer
úgy van kialakítva, hogy egy adatbázison belül rögzítse, majd folyamatosan ellenőrizze a program
résztvevőinek NEET-státuszát. A rendszerben a résztvevők foglalkoztatási helyzetére vonatkozó
adatok tartományi hivatalok és munkaközvetítő ügynökségek által szolgáltatott információkat is
tartalmaznak. A rendszer az oktatási minisztérium adatbázisával is össze van kötve, így az érintettek
oktatási helyzete is ellenőrizhető. A regisztrált NEET-fiatalok számáról és az állásajánlatokról hetente
tesznek közzé jelentést egy külön ifjúságigarancia-honlap monitoringnak szentelt részében.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés hozzájárulásának értékelése
99. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) célja, hogy támogassa az ifjúsági garancia
végrehajtását, erősítse és gyorsítsa a NEET-fiatalokat megcélzó intézkedések megvalósulását.
100. Mivel az IFK-ból származó támogatás kiegészíti az ESZA keretében rendelkezésre álló
finanszírozást és az ifjúsági garancia végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi források
jelentős részét teszi ki, ezért megvizsgáltuk, hogyan járul hozzá az IFK-támogatás az ifjúsági
garancia átfogó végrehajtásának a jelentésünk előző részeiben már leírt szempontjaihoz.

48

101. Ezért megvizsgáltuk, hogy:
-

végeztek-e megfelelő elemzéseket és értékeléseket az operatív programokban szereplő
IFK-beavatkozásokra nézve;

-

érdemi célkitűzéseket és monitoringmechanizmusokat dolgoztak-e ki az eredmények
értékelésére;

-

milyen eredmények születtek eddig, és összhangban voltak-e azok a kitűzött célokkal.

Az, hogy nem mérték fel megfelelően a NEET-fiatalok csoportját, befolyásolta az IFK
operatív program kialakítását
102. Tekintettel a NEET-fiatalok csoportjának heterogén jellegére – amelyet a tanácsi ajánlás
is hangsúlyozott –, az IFK célcsoportjának megfelelő meghatározásához részletes felmérésre
lett volna szükség.
103. Megállapításunk szerint a felkeresett tagállamok csak felületesen és nagy vonalakban
végezték el az IFK célcsoportjának meghatározását szolgáló felméréseket. Mind az öt
tagállam két alcsoportra osztotta az IFK célcsoportját: az inaktív NEET-fiatalok és a
munkanélküli NEET-fiatalok alcsoportjára. Nem céloztak meg külön olyan alkategóriákat,
mint pl. a korai iskolaelhagyók, a hátrányos gazdasági és szociális helyzetben lévő, a tartósan
munkanélküli, illetve a munkaerő-piacról leginkább kiszorult emberek.
104. Franciaországban például a nemzeti IFK operatív program szerint a 15 és 24 év közötti
NEET-fiatalok fele magasan képzett és ideiglenesen van távol a munkaerő-piactól. Arra
azonban nem tér ki az OP, hogy az IFK erőforrásait vajon elsősorban a csoport nagyobb
valószínűséggel segítségre szoruló felére kívánják-e fordítani.
105. A felkeresett öt tagállam egyike sem értékelte átfogóan a NEET-fiatalok csoportjának
jellemzőit, és az operatív programban foglalt opciók alátámasztására csak olyan statisztikai
adatokat használtak fel, mint az életkor, a regionális eloszlás és a végzettségi szint.
A tagállami hatóságok tehát nem végeztek megfelelő hiányfelmérést intézkedéseik
igazolására.
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106. Nem végeztek a hatóságok a NEET-fiatalok lakóhelyére, társadalmi, családi és gazdasági
hátterére vonatkozó vizsgálatokat sem. Arról sem készültek tanulmányok, hogy milyen
intézkedések révén lenne maximalizálható a NEET-fiatalok különböző alcsoportjainak tartós
munkaerő-piaci integrációja. Nem alkalmaztak továbbá piacértékelést sem annak
megállapítására, hogy hány személyt érintsenek résztvevőként az olyan IFK-támogatású
intézkedések, mint az állásajánlatok, a képzések, a gyakornoki képzések és a
tanulószerződéses gyakorlati képzések. A beavatkozási területek kiemelt jellegének
igazolására nem készült sem hiányfelmérés, sem pedig a készségkereslet és -kínálat közötti
eltérésre irányuló vizsgálat.
107. Az öt felkeresett tagállamban az IFK-támogatásban részesülő NEET-fiatalok teljes számát
az egy bizonyos típusú ajánlatra elkülönített összeg és az ajánlat egységköltsége alapján
határozták meg. Az egyes ajánlattípusokra elkülönítendő összeg nagysága nem értékelésen
alapult.
108. Spanyolország például egy sor az IFK által támogatandó intézkedést hagyott jóvá úgy,
hogy minden egyes IFK-társfinanszírozásra váró intézkedés pontos jellemzőiről és költségéről
az egyes régiók voltak jogosultak dönteni.
109. Az, hogy hiányoztak az átfogó ismeretek a NEET-fiatalokról, hozzájárult az operatív
programok kialakítási bizonytalanságaihoz: ezek nem határozták meg a leginkább rászoruló
célcsoportokat, és nem mutatták ki, hogy miért a javasolt intézkedések lennének a
legalkalmasabbak a meglévő torzulások kiküszöbölésére.
110. Megállapításunk szerint a forráselosztás fő hajtóereje az volt, hogy állnak-e
rendelkezésre a NEET-fiataloknak ajánlatokat tenni képes szolgáltatók. A horvát ESZA OP
kifejezetten említi, hogy az IFK-források az intézkedésekbe gyorsan bevonható inaktív és
munkanélküli NEET-fiatalokat célozzák, míg a hosszú távon munkanélküli NEET-fiatalokat
2019-től kezdve az ESZA fogja támogatni.
111. Az operatív programok kidolgozása során valóban konzultáltak az érintett felekkel,
különösen a fiatalok szervezeteivel, a szakszervezetekkel és a munkaadói szervezetekkel.
Interjúnk során azonban e szervezetek némelyikének panaszai voltak az eljárás
átláthatóságára nézve, és a megfelelő konzultációt is hiányolták. Portugáliában például a
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szakszervezetek és az ifjúsági szervezetek képviselői azt állították, hogy csak az OP
kidolgozásának késői szakaszában kaptak felkérést a részvételre.
Fennáll a kockázata, hogy az IFK/ESZA tagállami finanszírozást helyettesít
112. Amikor az uniós költségvetés IFK-forrásokat bocsát rendelkezésre, ezzel megtoldja a
2014–2020-as operatív programokra már rendelkezésre álló ESZA-forrásokat, hogy kiegészítő
támogatást lehessen nyújtani egyes NEET-fiataloknak, különösen a leginkább rászorulóknak.
Az IFK/ESZA céljaira felhasznált uniós források azonban nem helyettesíthetnek állami vagy
azzal egyenértékű tagállami kiadásokat 25.
113. A felkeresett tagállamoknak nem állt módjukban megerősíteni, hogy az IFK/ESZAforrások alkalmazása a NEET-fiatalokra szánt közkiadások nettó növekedését eredményezi-e.
Fennáll tehát az a veszély, hogy az IFK/ESZA-források hatására nem nő meg a NEET-fiatalok
számára rendelkezésre álló finanszírozás nettó szintje, és hogy ezek a források – legalábbis
részben – olyan kiadásokat helyettesítenek, amelyeket korábban a tagállami költségvetések
finanszíroztak. Ezt a kockázatot csak tovább növelte, hogy a kiadások már
2013 szeptemberétől támogathatóak voltak, noha a Bizottság csupán 2014 júniusában,
illetve júliusában hagyta jóvá az első IFK/ESZA operatív programokat/tengelyeket
(Franciaországban és Olaszországban), a fennmaradó négy értékelt operatív program
jóváhagyása pedig csak 2014 végén történt meg.
114. Ráadásul az IFK/ESZA operatív programokat/tengelyeket értékelve kimutattuk, hogy az
IFK-finanszírozásban részesülő intézkedések többsége már az ifjúsági garancia bevezetése
előtt is létezett. Portugália esetében ez az IFK-források 81%-át érintette. Ez önmagában
ugyan még nem feltétlenül negatív, viszont rámutat arra a kockázatra, hogy az IFK/ESZAtámogatás tagállami finanszírozást helyettesíthet.
115. Az sem világos, hogy az IFK/ESZA operatív programok esetében a teljesítménymutatók
outputra vonatkozó célértékei a támogatásban részesülő NEET-fiatalok száma nettó
növekedésének felelnek-e meg vagy sem. A spanyolországi ESZA operatív program IFK25

Az 1303/2013/EU rendelet 95. cikkének (2) bekezdése.
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tengelye például 1 057 527 NEET-fiatalnak szándékozik támogatást nyújtani. A tagállami
hatóságok azonban nem erősítették meg, hogy ez a számadat a NEET-fiataloknak tett
ajánlatok száma nettó növekedésének felelt-e meg (az IFK hatályba lépése előtti időszakhoz
képest).
116. Még nehezebb felmérni, hogy mekkora többletértéket jelentenek az IFK-források a
NEET-fiataloknak nyújtott segítség tekintetében akkor, amikor az operatív programok csak
részben mutatják ki a rendelkezésre álló források elosztását. Ez a helyzet Horvátországban,
ahol az ESZA operatív programján belül az IFK-tengely rendelkezésére álló forrásokból csak
69%-ot irányoztak elő konkrét intézkedésekre, míg a maradék 31% még semmilyen
intézkedéshez nem kapcsolódik.
Az adatok minősége és a Bizottság adatgyűjtési útmutatója befolyásolja az IFK
eredményeinek mérését
117. Annak mérésére, hogy az IFK/ESZA-finanszírozás alkalmazása milyen eredményekkel
járt, a rendelet 12 kötelező eredménymutatót határozott meg26. Mindegyik mutatóra nézve
meg kell határozni egy alapforgatókönyvet és célértékeket, majd nyomon kell követni a
végrehajtási adatokat és be kell számolni azokról.
118. Megvizsgáltuk, hogy a felkeresett tagállamok megfelelően határozták-e meg az
alapforgatókönyveket és az eredménycélokat, valamint azt, hogy hogyan állítják össze a
monitoringadatokat és hogyan számolnak be azokról.
Az adatok minősége akadályozza az alapforgatókönyvek és célértékek értékelését
119. Az operatív programok megtárgyalása során a Bizottságnak ellenőriznie kell az
alkalmazott alapforgatókönyvek megbízhatóságát, így biztosítva a célértékek
megalapozottságát. Ez része az előzetes feltételrendszer ellenőrzésének, és ha az alapértéket
nem támasztják alá bizonyítékok vagy nincsenek historikus adatok, akkor az érintett
tagállamnak cselekvési tervet kell készítenie.
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120. A tagállamok útmutatást kapnak a Bizottságtól arról, hogyan kell meghatározni az
alapértékeket. Ennek ellenére valamennyi vizsgált tagállamban azt figyeltük meg, hogy az
eredménymutatók alapértéke általában a hasonló intézkedések befejezésekor tapasztalt
sikerességi ráták historikus adatain, a résztvevők későbbi munkaerő-piaci integrációján és
olyan statisztikai adatokon alapult, mint például az inaktív és a munkanélküli résztvevők
megoszlása.
121. Felkértük a tagállami hatóságokat, hogy szolgáltassanak bizonyítékokat az alapul
szolgáló adatokra ezen a téren. Általános tájékoztatást mindegyik tagállam adott az adatok
összeállításának folyamatáról, de a kérésnek megfelelő maradéktalan
információszolgáltatásra egyikük sem volt képes.
122. Olaszországban és Spanyolországban például az adatok összeállítása alulról építkező
megközelítés eredménye volt. Mindkét tagállam esetében bizonyítékok támasztották alá,
hogy regionális szinten történt adatgyűjtés a NEET-fiatalok sikerességi rátájáról a programok
igénybe vétele, majd későbbi munkaerő-piaci integrációjuk terén. A Számvevőszék azonban
nem kapta meg értékelésre a különböző régiók által az alapadatok meghatározásához
használt mögöttes értékeket.
123. Portugáliában rendelkezésünkre bocsátották az alapul szolgáló adatokat, de hibákat
állapítottunk meg a mutatók kiszámításában, valamint nem voltak kellően átfogóak a
kiindulási mutatók becsléséhez felhasznált adatok (lásd: 8. háttérmagyarázat).
8. háttérmagyarázat. Az alapértékek meghatározásánál megállapított hiányosságok Portugáliában
Számítási hiba: A CR01 mutató („az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beavatkozását igénybe
vevő munkanélküli résztvevők”) alapértékének kiszámításánál az alkalmazott nevező nem volt
összhangban a számláló kiszámításánál felhasznált adatokkal, mivel a nevező kiszámításánál több
intézkedést vettek tekintetbe, mint a számláló kiszámításánál. Ha a kettő összhangban lett volna, a
kiindulási arány 50,5%-ról 79%-ra nőtt volna. Hasonló problémák merültek fel a CR04 és CR07
mutatóknál is; ezek a CR01 mutatónak a tartósan munkanélküli, illetve inaktív NEET-fiatalokra
alkalmazott változatai.
Elégtelen reprezentativitás: A CR02 mutató („munkanélküli résztvevők, akik a program elhagyásakor
állásajánlatot kapnak, illetve továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy
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gyakornoki képzésben részesülnek”) és a CR03 mutató („munkanélküli résztvevők, akik a program
elhagyásakor oktatásban/képzésben vesznek részt, képesítést szereznek, vagy foglalkoztatásban –
beleértve az önfoglalkoztatást – vannak”) becsléséhez az INSERJOVEM programban kapott
eredményeket használtuk fel. Az INSERJOVEM hatóköre azonban nem elég széles ahhoz, hogy
reprezentatív legyen az oktatást, illetve a vállalkozást érintő intézkedésekre nézve. Hasonló
problémák merültek fel a CR05, CR06, CR08 és CR09 mutatóknál is; ezek a CR02 és CR03 mutatónak a
tartósan munkanélküli, illetve inaktív NEET-fiatalokra alkalmazott változatai.

124. A teljesítménymutatók alap- és célértékeinek meghatározásakor az egyik fontos elem a
résztvevők várt sikerességi rátájának megállapítása. Horvátországban és Portugáliában a
résztvevők kiindulási helyzetétől függően eltérő sikerességi rátákat alkalmaztak: az inaktív
NEET-fiataloknál alacsonyabb sikerességi rátával számoltak. Az eltérő ráták alkalmazását
azonban nem támasztották alá bizonyítékokkal. Spanyolországban és Olaszországban
egyforma sikerességi rátát alkalmaztak, tekintet nélkül arra, hogy a résztvevők inaktívak vagy
munkanélküliek voltak-e, mivel nem állt fenn statisztikai korreláció a kiindulási helyzetük és a
sikerességi rátájuk között.
125. A referenciaévben elérendő célokat illetően megállapításunk szerint nem minden
tagállam számított előrelépésre az alaphelyzethez képest. A francia nemzeti IFK/ESZA
operatív programban például az elérendő célok hasonlóak voltak a múltbeliekhez. Ahol
nagyobb becsült sikerességi rátát tűztek ki célul, ott azt vagy nagy általánosságban
indokolták meg, vagy úgy sem.
126. Valamennyi tagállamra igaz volt, hogy az alapforgatókönyvek és a kitűzött célok
megbízhatóságát nem lehetett értékelni, mivel vagy nem bocsátották rendelkezésünkre az
alapul szolgáló igazoló adatokat, vagy ha mégis, akkor azokat nem tekintettük megfelelő
minőségűnek.
Problémák az adatgyűjtésre vonatkozó bizottsági iránymutatással
127. A tagállamok támogatása és az eredménymutatókról történő beszámolás egységesítése
érdekében a Bizottság iránymutatást bocsátott ki arról, hogy milyen minimális előírásoknak
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kell megfelelnie minden monitoringrendszernek ahhoz, hogy képes legyen elvégezni a
rendeletekben előírt feladatokat 27.
128. A bizottsági iránymutatás szerint az IFK/ESZA eredménymutatóknak rögzíteniük kell,
hogy a résztvevők a teljes beavatkozást igénybe veszik-e, hogy – attól függetlenül, hogy
teljesen igénybe veszik-e azt vagy sem – kapnak-e később ajánlatot, illetve valóban változik-e
a helyzetük, valamint azt is, hogy a kapott ajánlat kapcsolódik-e valamely IFK/ESZAtámogatásban részesült programban való részvételükhöz. Így egy olyan személynél, aki nem
vesz teljesen igénybe valamely IFK/ESZA-társfinanszírozású beavatkozást vagy műveletet,
mégis pozitív eredményt lehet feltüntetni a beérkezett és elfogadott ajánlatok
szempontjából; eképpen tehát az IFK/ESZA-mutatók már nem az IFK-intézkedés által termelt
többletértéket mérik. Ez a módszer azzal a kockázattal jár, hogy túlbecsülik az eredményeket
(lásd: 9. háttérmagyarázat).
9. háttérmagyarázat. Az IFK eredményeit túlbecsülik
Vegyük például egy olyan NEET-fiatal esetét, akit kijelöltek egy éves képzési programban való
részvételre, amely program célja, hogy a fiatalt a munkaerő-piacon hasznosítható képesítéssel lássa
el, majd tegyük fel, hogy az illető hat hónap után abbahagyja a képzést, nem szerez bizonyítványt, és
kilép a programból, például azért, mert egy egészen más területen elfogad egy két hónapra szóló
állásajánlatot. A bizottsági iránymutatást követve az ilyen személy úgy tekintendő, mint aki nem
vette teljesen igénybe az IFK-beavatkozást, ám a program elhagyásakor állásajánlatot kapott és az
IFK-program befejezését követő négy héten belül elfogadta azt. A mutató ilyen módon az IFKbeavatkozásnak tulajdonítja az állásajánlatot, pedig a valóságban nem ez a helyzet.

129. Ilyen értelmezés mellett nehéz felmérni, hogy az IFK-beavatkozások csakugyan
hozzájárulnak-e a NEET-fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjához.
130. A bizottsági iránymutatás külön kiköti, hogy az eredménymutatóknak minden
állásajánlatot figyelembe kell venniük, függetlenül azok minőségétől, annak érdekében, hogy
egyértelműen meghatározható legyen, milyen egy személy helyzete a társfinanszírozott
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programban való részvétele után négy héttel, illetve hat hónappal. A „program elhagyása
után” feltétel igen rugalmas értelmezése miatt azonban nincs igazán pontosan
meghatározva, hogy egy állásajánlat mikor számít bele az eredménymutatókba.
Eredményként könyvelik el az IFK-támogatás idején kapott állásajánlatot ugyanúgy, mint az
IFK-támogatás által érintett ajánlatokhoz nem kapcsolódó ajánlatokat, vagy a résztvevő saját
kezdeményezéséből adódóakat.
131. A bizottsági iránymutatás értelmében az eredménymutatóknak azokat is be kell
számítania, „akik a beavatkozás eredményeként szereztek képesítést” 28. Például ha az IFKbeavatkozás végleges képesítéshez vezető tanúsított képzésből áll, akkor úgy tekintik, hogy
az érintett személy hasznosan vett részt a képesítési célú programban. Ezt a teljesítményt
azonban ismét automatikusan eredményként számolják el a négy héttel, illetve hat hónappal
későbbi helyzet mutatóiban. Ezt figyelhettük meg spanyolországi látogatásunk során.
132. Szintén kérdést vet fel a bizottsági iránymutatással kapcsolatban, amikor a résztvevők az
IFK-művelet keretében kapnak állásajánlatot, de nem fogadják el azt. Az útmutató szerint az
ilyen ajánlatot is pozitív eredményként kell elszámolni, még akkor is, ha nem fogadják el,
illetve ha az nem felel meg az érintett profiljának.
133. Hasonló az az eset, amikor egy IFK-résztvevő egy másik (szintén IFK-támogatású)
ajánlatot is kap, akár ugyanazon, akár egy másik területen. Ha az érintett elfogadja a
második ajánlatot, akkor úgy tekintik, hogy nem vett részt a korábbi programban,
ugyanakkor azonban úgy is, hogy az IFK-nak köszönhetően részesült állásajánlatban.
Valójában így egy személyt kétszer is beszámítanak, és az IFK forrásait nem hatékony módon,
egyazon személyért „versengve” használják fel.
134. A fentiek alapján az a következtetésünk, hogy a Bizottság által az iránymutatásban adott
értelmezés olyan helyzetekhez vezet, ahol az eredménymutatókról való beszámoláshoz
felhasznált adatok nem tükrözik pontosan az IFK-társfinanszírozású intézkedések hatását,
amiből az eredmények eltúlzása adódhat.
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A tagállamok csak részben használták fel az IFK/ESZA operatív programok kiegészítő
előfinanszírozását
135. 2015 májusában a Bizottság javasolta, hogy a fiatalok munkanélküliségére adandó gyors
válasz gyanánt az IFK/ESZA kezdeti előfinanszírozási összegét növeljék (az addig szokásos 1%
helyett) 30%-ra 29. Ugyanez a rendelet azt is előírja, hogy a kiegészítő előfinanszírozási összeg
50%-át, illetve a tagállamok számára elkülönített összes IFK-forrás 14,5%-át 2016. május 23ig benyújtandó időközi kifizetési kérelmekkel kell alátámasztani. Az ezt az előírást be nem
tartó tagállamoknak a kiegészítő kezdeti előfinanszírozás teljes összegét vissza kell
téríteniük.
136. Portugália kivételével, amelynek sikerült igazolnia a május 23-ig kapott kiegészítő
előfinanszírozás teljes összegét, a felkeresett tagállamok csak a kapott kiegészítő
előfinanszírozás egy részének megfelelő kifizetési kérelmet tudtak benyújtani; ez az igazolt
rész pl. Franciaország esetében 58%, Spanyolország esetében 32% volt (lásd: 13. ábra).
137. 2016-ben, mivel az igazolt összeg kevesebb volt 50%-nál, a Bizottság 273,6 millió euró
értékű visszatérítést igényelt Spanyolországtól. Ennek eredményeként a tagállam mégsem
veszítette el az uniós finanszírozást, mivel az elkülönített uniós hozzájárulás teljes összege
változatlan maradt.

29

Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i 2015/779/EU rendelete az 1304/2013/EU
rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra
folyósított kiegészítő kezdeti előfinanszírozási összeg tekintetében való módosításáról
(HL L 126., 2011.5.21, 1. o.).
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13. ábra. A 2016. május 23-ig igazolt kiegészítő IFK-előfinanszírozás aránya
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Forrás: SFC2014.

138. Az, hogy a tagállamok csak részben voltak képesek felhasználni a megnövekedett
előfinanszírozást, azt jelzi, hogy a kiegészítő előfinanszírozás növelésének javaslásakor a
Bizottság alábecsülte a kiadások elköltésére és igénylésére szolgáló megfelelő struktúrák
létrehozásához szükséges időt.
Az IFK/ESZA-támogatású intézkedéseknek a beszámolókban szereplő eredményei
alulmúlták a várakozást
139. Az IFK eredményei világos kimutatásának és közzétételének biztosítása érdekében
egyedi nyomon követési és értékelési intézkedéseket kell előirányozni 30, az egyes ESZA
operatív programok tekintetében a Bizottságnak benyújtandó szokásos éves végrehajtási
jelentés mellett 31.
140. Az öt felkeresett tagállamban a 2013 óta elért eredmények értékelése céljából
áttekintettük az éves végrehajtási jelentéseket. Elemzésünk nem terjed ki Horvátországra,
mivel az IFK-támogatásról szóló megállapodást itt csak 2015 novemberében kötötték meg,
és annak végrehajtása csak 2015 második felében kezdődött meg. Spanyolország 2015-ös

30

Az 1304/2013/EU rendelet 19. cikke.

31

Az 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (1) és (2) bekezdése.
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éves végrehajtási jelentése nem tartalmazott semmilyen friss adatot, pusztán a 2014-es
számadatokat ismételte 32.
141. 2015 végéig a tagállamok igen eltérő mértékben érték el az IFK output-célokat:
Franciaországban (Nord-Pas-de-Calais) a résztvevők számára vonatkozó eredeti outputcélokat már túllépték (111%), míg Olaszországban az eredeti célnak csak mintegy 23%-át
sikerült elérni (lásd: 14.1. ábra).

32

Spanyolország 2015-ös éves végrehajtási jelentése az első éves végrehajtási jelentésben
szereplő – becsült – adatokhoz képest nem tartalmazott semmilyen friss adatot, mivel a
tagállami hatóságok úgy döntöttek, hogy a hivatalosan még nem kiválasztott vagy csak részben
végrehajtott projektekre vonatkozóan nem adnak meg adatokat.
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14. ábra. Az IFK/ESZA-forrásokból 2015 végéig megvalósult eredmények
14.1. Az IFK outputcél hány %-át érték el
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14.2. A személyek hány %-a vette igénybe teljes mértékben a
beavatkozást
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A spanyolországi adatok csak 2014-re vonatkoznak.

Forrás: 2015-ös éves végrehajtási jelentés.

142. Tagállamonként eltérő annak az aránya, hogy hány résztvevő vette igénybe teljes
mértékben az IFK/ESZA-finanszírozású ifjúsági garanciarendszereket: különösen
megjegyzendő, hogy a beavatkozást a résztvevők kevesebb mint egyharmada vette igénybe
teljes mértékben a nemzeti francia IFK/ESZA operatív program, illetve a portugál ESZA
operatív program IFK/ESZA tengelye esetében. Ez aggályokat vet fel az IFK/ESZAfinanszírozású ifjúsági garanciaintézkedések eredményességét illetően (lásd: 14.2. ábra).
143. A tagállamok által szolgáltatott információkból az is kiderül, hogy az intézkedésekből
legkevésbé az inaktív NEET-fiatalok csoportja húzott hasznot. Portugáliában például az
inaktív fiatalok csoportjából egyetlen résztvevő sem került ki. Továbbá: az öt felkeresett
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tagállamban a résztvevőknek csak 1%-a volt fogyatékos, 8%-a bevándorló (ezeknek 95%-a
Franciaországban), és 22%-uk származott munkanélküli háztartásból (ezeknek 50%-a
Portugáliában).
2015 végéig csak kevéssé használták fel az IFK/ESZA-támogatást
144. A 2015-ös éves végrehajtási jelentésekben leírt kiadásszint tanúsága szerint abban az
évben csak Portugália nyújtott be a teljes IFK/ESZA költségvetés 47%-ával egyenértékű
kifizetési kérelmet. Spanyolország kivételével, amely nem számolt el semmilyen
kötelezettségvállalásba vett kiadásról, a tagállamok a teljes költségvetés 24%-a (Olaszország)
és 85%-a (Franciaország - Nord-Pas-de-Calais) közötti összegeket számoltak el
(lásd: 15. ábra).
15. ábra. A kötelezettségvállalásba vett kiadások százalékos aránya 2015 végén
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Forrás: 2015-ös éves végrehajtási jelentés.

145. Ez azt mutatja, hogy az IFK/ESZA révén rendelkezésre bocsátott kiegészítő uniós
támogatást a tagállamok nem használták fel teljes mértékben arra, hogy további
intézkedésekkel támogassák a NEET-fiatalokat, amivel azt kockáztatják, hogy a kiegészítő
előfinanszírozást esetleg vissza kell téríteniük a Bizottságnak (lásd: 135–138. bekezdés).
Ennek kapcsán sok tagállam említette, hogy még nem tették meg a felmerült kiadások
igazolását célzó megfelelő adminisztratív intézkedéseket (vagyis még nem jelölték ki az
irányító és az igazoló hatóságot). Ezzel kapcsolatban gyakori probléma volt a kiadások
nyomon követésére alkalmas informatikai rendszer létrehozása.
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A végrehajtási késedelmek csökkentették az IFK/ESZA támogató intézkedései első
értékelésének értékét
146. A tagállamoknak a programidőszak során legalább kétszer értékelést kell végezniük az
IFK/ESZA-támogatás eredményességére, hatékonyságára és hatására nézve. Az első
értékelést 2015. december 31-ig kellett elkészíteni 33, a másodikat 2018. december 31-ig.
147. Elemzésünk azt mutatta, hogy mivel a programok még korai szakaszban voltak, a
tagállamok által benyújtott egyik értékelő jelentés sem tért ki az IFK által finanszírozott
intézkedések hatékonyságának, költséghatékonyságának és hatásának vizsgálatára. Az
értékelések minőségét befolyásolták a monitoringrendszerek korlátai és a megbízható
adatok hiánya is. Konkrétan Spanyolország, Horvátország és Portugália számolt be arról,
hogy nehézségeket tapasztalt az információs adatbázis kezelésére használt informatikai
rendszer működtetése során.
148. A fentiek alapján úgy véljük, hogy bár a rendelet 2015. december 31-i határidővel
irányozta elő az első értékeléseket, a végrehajtási késedelmek csökkentették azok
hasznosságát.
A végrehajtási nehézségeket a közvetlen mintavétellel kiválasztott egyedi esetek vizsgálata
is megerősítette
149. Az IFK/ESZA által társfinanszírozott ifjúsági garanciaintézkedések 175. résztvevőjéből
álló mintán egyedi eseteket is vizsgáltunk. Mindegyik tagállamban 35 embert választottunk
ki véletlenszerűen; Franciaországban 20 résztvevőt a nemzeti operatív programból, további
15-öt pedig Nord-Pas-de-Calais operatív programjából választottunk.
150. Az ifjúsági garanciarendszerbe való belépéskor az összes kiválasztott résztvevő 78%-a
volt munkanélküli, 14%-a inaktív, 8% pedig nem felelt meg a NEET-kritériumoknak
(lásd: 16.1. ábra). Ezen felül a résztvevők 11%-a vagy az ifjúsági garancia bevezetését

33

Az 1304/2013/EU rendelet 19. cikkének (6) bekezdése.
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megelőzően kezdte meg a programot, vagy kívül esett az operatív programban
meghatározott korcsoporton 34, és így nem volt jogosult társfinanszírozásra.
16. ábra. A mintában szereplő IFK-résztvevők jellemzői
16.1. Státusz belépéskor
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Forrás: Európai Számvevőszék, a tagállamok által az egyes személyekről szolgáltatott információk
alapján.

151. A résztvevők 54%-a 22–25 éves korcsoportból került ki (lásd: 16.2. ábra), 80%-uknak
volt továbbá legalább középfokú, több mint 30%-uknak felsőfokú végzettsége
(lásd: 16.3. ábra). Ezek a számadatok is igazolják, hogy az IFK leginkább a
legképzettebbeknek és az iskolázottabbaknak vált a javára.
152. A vizsgálatunkban szereplő 175 ember közül 25 úgy lépett ki az ifjúsági
garanciarendszerből, hogy nem kapott állásajánlatot, illetve gyakornoki képzési, oktatási
vagy tanulószerződéses gyakorlati képzési ajánlatot. A többi 150 résztvevő kapott valamilyen
ajánlatot; ezek közül a gyakornoki képzési ajánlatok tették ki egymagukban az összes ajánlat
45%-át (lásd: 17. ábra). Abban a 25 esetben, amikor nem érkezett semmilyen ajánlat, ezt

34

A spanyol támogathatósági szabályok szerint előzetesen regisztrálni kellett az IG-adatbázisba
(Sistema Nacional de Garantía Juvenil). Spanyolország ugyan 2015. december 3-án
megérdeklődte a Bizottságtól, hogy felemelheti-e az IFK operatív program lehetséges
kedvezményezettjeinek életkorát, ám megállapítást nyert, hogy egyes résztvevők már ezen
időpont előtt idősebbek voltak 25 évnél.
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vagy az okozta, hogy a kedvezményezettek félbehagyták a programot, vagy az, hogy a kísérő
intézkedés úgy járt le, hogy nem eredményezett ajánlatot. Ez történt Franciaországban, ahol
egyes ifjúságigarancia-szolgáltatók négy hónap után nem nyújtottak tovább támogatást a
NEET-fiataloknak, mivel tévesen értelmezték a négy hónapos szabály alkalmazását.
17. ábra. Ajánlattípusok
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Forrás: Európai Számvevőszék, a tagállamok által az egyes személyekről szolgáltatott információk
alapján.

153. Olaszország esetében megjegyzendő, hogy a gyakornoki képzésre vonatkozó ajánlatot
elfogadó személyekből álló minta minden eleménél (kilenc fő) a kifizetés jelentős (legalább
két hónapos) késedelmet szenvedett. Olaszország elismerte, hogy a gyakornokok
kifizetésének késedelme nem csak ebben a mintában, hanem általában véve is visszatérő
probléma. A kifizetések átlagos késedelme 64 nap volt.
154. Az ifjúsági garanciába történő regisztrálás és az ajánlat elfogadása között eltelt idő
átlagosan 112 nap (azaz négy hónapnál kevesebb) volt. Az esetek 27%-ában azonban a
regisztrálás és az elfogadás között eltelt idő hosszabb volt négy hónapnál, 7% esetében pedig
egy évnél is.
155. A „színvonalas ajánlat” tagállami kritériumai alapján a résztvevőknek tett ajánlatok 91%át találták színvonalas ajánlatnak. Az ajánlatok azonban nem mindig feleltek meg a
résztvevők profiljának (lásd: 10. háttérmagyarázat).
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10. háttérmagyarázat. Eltérés az egyéni profilok és az ajánlatok között: néhány példa
Egy építőmérnöki egyetemi diplomával és három éves matematikatanári szakmai tapasztalattal
rendelkező személy egyéves gyakornoki képzési ajánlatot kapott egy nyelviskolától, ahol a képzés
célja a tanári készségek és a tanár osztálytermi viselkedésének fejlesztése volt. A résztvevő kilenc
hónap múlva inkább a munkanélküliséget választotta, és abbahagyta a képzést.
Egy „munkaügyi kapcsolatok” szakon egyetemi diplomát szerzett személy egy két hétre szóló
építőmunkási állásajánlatot kapott, pedig személyi anyagában nem szerepeltek sem ilyen irányú
korábbi tapasztalatok, sem az, hogy különösebben érdeklődne az e területen végzett munka iránt.
Egy mesterszintű jogi és igazságügyi pszichológiai diplomát szerzett személy a marketing és a
menedzsment terén kapott képzési ajánlatot, pedig soha nem érdeklődött különösebben e terület
iránt.

156. Felmérésünk idején a résztvevők 62%-a már befejezte a programot, 23%-a még benne
volt a programban, 15%-uk pedig kilépett a programból (ez utóbbiak kb. kétharmada
Horvátországban) (lásd: 18.1. ábra).
18. ábra. A programokban teljes mértékben részt vevők aránya és a résztvevők jelenlegi
helyzete
18.1. Az intézkedéseket teljes mértékben igénybe vevők aránya
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Forrás: Európai Számvevőszék, a tagállamok által az egyes személyekről szolgáltatott információk
alapján.
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157. A résztvevők munkaerő-piaci integrációjának tartóssága továbbra is kihívást jelent. A
résztvevők 38%-a állt alkalmazásban vagy vett részt oktatási programokban, 19%-uk viszont
visszakerült NEET-fiatali státuszba. Ezenkívül a résztvevők 27%-ának (főként
Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban) a helyzete nem ismert
(lásd: 18.2. ábra).
158. Az állás- és képzési ajánlatok a résztvevők munkaerő-piaci integrációjának jobb arányát
mutatták (lásd: 18.3. ábra). Ez részben azzal magyarázható, hogy az ezekben a
programokban részt vevők kevésbé szorultak ki a munkaerőpiacról, az ő képzettségi szintjük
volt a legmagasabb, és hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkeztek. Azt illetően, hogy a
résztvevők ne térjenek vissza a NEET-státuszba, a legjobb eredményt a tanulószerződéses
gyakorlati képzések produkálták. Ez összefügg az ilyen képzések időtartamával, amely egyhárom év.
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
159. Megállapítjuk, hogy noha mind a hét tagállam tett előrelépéseket az ifjúsági garancia
végrehajtása terén, és születtek eredmények, a jelenlegi helyzet (több mint három évvel a
tanácsi ajánlás után) elmarad az ifjúsági garancia bevezetésekor megfogalmazott eredeti
várakozásoktól, amelyek szerint négy hónapon belül minden NEET-fiatalnak színvonalas
ajánlatot kell kapnia. Ezenkívül a felkeresett öt tagállamban az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés az ellenőrzésünk idejéig igen kevéssé járult hozzá az ifjúsági garancia
céljainak megvalósulásához.
Az ifjúsági garancia végrehajtásában tett előrelépések vizsgálata
160. Értékelésünk az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlás előírásai által
keltett várakozásokon alapul, és következtetése szerint egyik tagállamra sem igaz, hogy
minden NEET-fiatal számára négy hónapon belül biztosította volna olyan állásajánlat
elfogadását, amely elősegítette volna tartós munkaerő-piaci integrálásukat. Mivel az ifjúsági
garancia tanácsi ajánláson alapul, vagyis „puha jog”, a végrehajtása a tagállamok jó
szándékán múlik.
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161. A NEET-fiatalok azonosításában és nyilvántartásában elért előrehaladással kapcsolatban
azt állapítottuk meg, hogy a nyilvántartott NEET-fiatalok száma 2015 végéig nem mutatott
jelentős növekedést, és hogy nehéz volt értékelni az ifjúsági garancia hozzájárulását ezen a
téren (lásd: 36–42. bekezdés).
162. Ugyanebben az időszakban az ifjúsági garanciából történő pozitív kilépés szintje eltérő
volt a felkeresett tagállamokban: a leggyakoribb kilépéstípus az állásba kerülés volt. 2014ben a pozitív kilépések száma csupán az összes regisztráció mintegy felét tette ki; 2015-ben
ez az arány 62%-ra nőtt (lásd: 43–50. bekezdés).
163. 2014-ben a pozitív kilépések 70%-ánál betartották a négy hónapos határidőt, 2015-ben
azonban a felkeresett tagállamok közül négyben a helyzet romlott, így az általános átlag
59%-ra csökkent (lásd: 51–52. bekezdés).
164. A pozitív kilépések utáni helyzet tartósságát vizsgálva elemeztük az ifjúsági garanciából
kilépő résztvevők 6, 12, illetve 18 hónap utáni helyzetéről rendelkezésre álló információt.
Megállapítottuk, hogy a tartósság szintje a 6, illetve 12 és 18 hónap utáni helyzetnél rendre
romló tendenciát mutatott (lásd: 53–59. bekezdés).
1. ajánlás
A foglalkoztatás területét érintő jövőbeni kezdeményezésekhez a tagállamok és a Bizottság:
- az elvárások kezelése érdekében határozzon meg reális és elérhető célkitűzéseket és
célértékeket;
- a programok létrehozása előtt végezzen hiányfelmérést és piacelemzést.
Végrehajtandó: bármely új kezdeményezésre vonatkozó javaslat megtételekor.
Az ifjúsági garancia eredményeit befolyásoló tényezők elemzése
Nincsenek megfelelő stratégiák valamennyi NEET-fiatal elérésére
165. A tagállamok nem dolgoztak ki megfelelő stratégiákat valamennyi NEET-fiatal elérésére,
világosan kitűzött mérföldkövekkel és célokkal. Sőt, egyes tagállamok a tanácsi ajánlás
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ellenére nem célozták meg a fiatalok teljes csoportját, csak egy alcsoportot. Ezen kívül egyes
esetekben a NEET-fiataloknak kellett kezdeményezniük, proaktív módon részt venniük a
rendszerben. Ezért nagyobb erőfeszítésre van szükség a munkaerőpiacról leginkább kiszorult
fiatalok támogatására – amely következtetést a Bizottság közleménye 35 is osztotta (lásd: 61–
67. bekezdés).
166. Az érintett felek kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy elérjék a munkaerőpiactól
legtávolabbra kerülteket. Ők ugyan valamilyen mértékben minden felkeresett tagállamban
szerepet vállaltak, mégis szükség van annak egyértelmű meghatározására, hogy milyen
szerepet vállaljanak, és hogyan tudnak a leghatékonyabban és legeredményesebben
hozzájárulni a folyamathoz (lásd: 68–70. bekezdés).
167. Az inaktív NEET-fiatalok (a munkaerőpiacról leginkább kiszorultak) csoportja stabilan
mintegy 2 millió főt számlált a felkeresett tagállamokban a 2013-as év és 2016. március vége
között, míg a munkanélküli NEET-fiatalok száma 2,7 millióról 2,3 millióra csökkent (lásd: 71–
72. bekezdés).
2. ajánlás
A tagállamok a NEET-fiatalok teljes csoportjának nyilvántartásba vétele céljából hozzanak
létre e fiatalokat azonosító, megfelelő tájékoztató stratégiákat. Ezek a stratégiák adjanak
meg konkrét és mérhető éves célkitűzéseket, határozzák meg a főbb kihívásokat és
dolgozzanak ki megfelelő cselekvési terveket azok leküzdésére. A Bizottság támogassa a
tagállamokat e tekintetben.
Végrehajtandó: 2018 közepéig.

35

COM(2016) 646 final.

68

A tagállamok nem végeztek becslést sem a költségekre, sem a rendelkezésre álló
forrásokra nézve
168. Noha a foglalkoztatáspolitika elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, a hét
felkeresett tagállam egyike sem tudott becslést adni annak várható többletköltségéről, hogy
négy hónapon belül megfelelő ajánlatot lehessen adni minden NEET-fiatalnak.
Ifjúságigarancia-végrehajtási terveik a NEET-fiataloknak nyújtandó, a 2014–2020-as esbfinanszírozáson, ezen belül az IFK-n és az ESZA-n alapuló intézkedések sorát mutatták be
(lásd: 73–75. bekezdés).
169. Az ifjúsági garancia uniós szintű végrehajtásának becsült költségeihez képest – az ILO és
az Eurofound közelmúltbeli kutatásai szerint – a 2014–2020-as időszakra rendelkezésre álló
IFK/ESZA-támogatás szintje csak a szükséges összeg egy kis részét tenné ki. Ezért a tanácsi
ajánlás által keltett várakozás ellenére nem lehetséges, hogy csak az uniós költségvetésből
származó források révén a munkanélkülivé vált, illetve az iskolarendszerű oktatásból kilépett
fiatalok egész csoportját meg lehessen célozni (lásd: 76–78. bekezdés).
3. ajánlás
A tagállamok készítsenek teljes áttekintést az ifjúsági garancia minden NEET-fiatal esetében
történő végrehajtásának költségeiről. E becslés alapján alakítsanak ki sorrendet a kapcsolódó
intézkedések között a rendelkezésre álló finanszírozás függvényében.
Amennyiben a tagállamok ezt kérik, a Bizottság támogassa őket ebben a folyamatban.
Végrehajtandó: 2018 közepéig.
A NEET-fiatalok tartós integrációja nehézségekbe ütközik
170. Vizsgálatunk szerint a NEET-fiatalok csoportjának átfogó elemzésére nem került sor.
Különböző vizsgálatokban minden felkeresett tagállam foglalkozott ugyan a készségkereslet
és -kínálat közötti eltéréssel, de ezek következtetéseit nem vették kellően figyelembe annak
meghatározásakor, hogy milyen típusú és számú ajánlat kerüljön bele az ifjúságigaranciavégrehajtási tervekbe (lásd: 81–83. bekezdés).
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171. Valamennyi tagállam meghatározta, hogy mit ért a „színvonalas ajánlat” fogalmán, s bár
a fogalmat eltérően használják, létezik néhány közös kritérium. Három tagállamban
meglehetősen tág meghatározás szerepel az ifjúságigarancia-végrehajtási tervekben, és az
közvetlenül a tartós munkaerő-piaci integrációhoz kapcsolódik. Ez ugyan üdvözlendő
fejlemény, de önmagában még nem garantálja az ifjúsági garanciában való részvétel pozitív
eredményét, hiszen a NEET-fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának előfeltétele az
elégséges gazdasági növekedés (lásd: 89–91. bekezdés).
172. Ezt a problémát már hangsúlyoztuk az eredményekről szóló fenti részben, amikor
rámutattunk, hogy a pozitív kilépések aránya az idő múlásával aszerint csökken, minél
régebben (6, 12, illetve 18 hónapja) léptek ki a résztvevők a rendszerből. A tartósabb
integráció szempontjából alapvető fontosságú a megfelelő készségfelmérés és a munkaerőpiaci kereslethez igazodó megfelelő profilalkotás (lásd: 84–88. bekezdés).
4. ajánlás
A Bizottság a Foglalkoztatási Bizottsággal együtt dolgozzon ki és javasoljon szabványokat az
ifjúsági garancia keretében nyújtandó ajánlatok minőségi kritériumaira vonatkozóan.
A tagállamok biztosítsák, hogy az ajánlatokat csak akkor tekintsék színvonalasnak, ha azok
megfelelnek a résztvevő profiljának és a munkaerő-piaci keresletnek, valamint ha azok tartós
munkaerő-piaci integrációt tesznek lehetővé.
Végrehajtandó: 2018 közepéig.
Gyenge adatminőség
173. A felkeresett tagállamok csak kevés információval bírtak arra nézve, hogy a NEETfiatalok milyen típusú támogatást kaptak az ifjúsági garancia bevezetését megelőzően,
hányszor részesültek ajánlatokban/szolgáltatásokban, és milyen költséggel járt mindez. Több
ízben észleltünk ellentmondásokat és megbízhatósági problémákat a Foglalkoztatási
Bizottságnak bejelentett tagállami adatokban; ez befolyásolta az összevethetőséget.
Azokban a tagállamokban, ahol több IG-szolgáltató működik, de nincs egységes, harmonizált
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beszámolási rendszer, problémák merültek fel, többek között az adatok hiánytalanságára
nézve (lásd: 92–98. bekezdés).
5. ajánlás
A Bizottság a monitoring és a beszámolás terén tekintse át a tagállamokban jelenleg létező
rendszereket, majd ennek alapján térképezze fel és terjessze a követendő példákat;
A tagállamok tökéletesítsék monitoring- és beszámolási rendszereiket, hogy azok minőségi
adatok rendszeres közlésével tudják elősegíteni a tényeken alapuló ifjúsági szakpolitikák
kidolgozását. Elsősorban az ifjúsági garanciából kilépő résztvevők nyomon követését tegyék
hatékonyabbá, a lehető legkisebbre csökkentve azon kilépések számát, amelyek célja
ismeretlen.
Végrehajtandó: 2018 közepéig.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés hozzájárulásának értékelése
174. Mivel az IFK-ból származó támogatás kiegészíti az ESZA keretében rendelkezésre álló
finanszírozást és az ifjúsági garancia végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi források
jelentős részét teszi ki, ezért megvizsgáltuk, hogyan járul hozzá az IFK-támogatás az ifjúsági
garancia átfogó végrehajtásához. Következtetésünk szerint az öt felkeresett tagállamban az
IFK hozzájárulása eddig igen korlátozott mértékű volt, egyrészt az operatív programok
kidolgozásának az IFK szempontjából tapasztalt hiányosságai, másrészt az IFK
eredményeinek problémás mérése miatt, és azért, mert a rendelkezésre bocsátott kiegészítő
előfinanszírozást csak részben használták fel.
Az operatív programok kidolgozásának az IFK szempontjából tapasztalt hiányosságai
175. A felkeresett öt tagállam egyike sem értékelte átfogóan a NEET-fiatalok csoportjának
jellemzőit, és a tagállami hatóságok nem végeztek megfelelő hiányfelmérést. Az IFKtámogatásban részesülő NEET-fiatalok teljes számát az elkülönített összeg alapján határozták
meg, az ajánlat típusának és egységköltségének figyelembe vétele nélkül. Annak ellenére,
hogy az érintett felekkel sor került konzultációra, néhányuk mégis panaszt tett az eljárás
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átláthatóságára nézve, mivel szerintük nem történt megfelelő egyeztetés (lásd: 102–
111. bekezdés).
6. ajánlás
A Bizottság az operatív programok módosításait jóváhagyó folyamata révén biztosítsa –
különösen az IFK-források közelgő jelentős mértékű megnövelésére való tekintettel –, hogy a
tagállamok végezzenek globális értékelést a NEET-fiatalok csoportjának jellemzőiről annak
érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés operatív programokban foglalt
intézkedései megfelelően kezelhessék a fiatalok szükségleteit.
Végrehajtandó: az operatív programok módosítása az IFK költségvetési juttatásának
megnövelése után.
Fennáll a kockázata, hogy az IFK/ESZA tagállami finanszírozást helyettesít
176. A felkeresett tagállamoknak nem állt módjukban megerősíteni, hogy az IFK/ESZAforrások alkalmazása a NEET-fiatalokra szánt közkiadások nettó növekedését eredményezi-e.
Ezért fennáll annak a kockázata, hogy az IFK/ESZA-források hatására nem nő meg a NEETfiatalok számára rendelkezésre álló finanszírozás nettó szintje, és hogy az IFK/ESZA-források
legalábbis részben helyettesítik a korábban a tagállami költségvetésekből finanszírozott
kiadásokat. Az IFK/ESZA operatív programokra/tengelyekre vonatkozó vizsgálatunk szerint az
IFK-finanszírozásban részesülő legtöbb intézkedés már korábban is létezett, ami növeli ezt a
kockázatot (lásd: 112–116. bekezdés).
Az adatok minősége és a Bizottság adatgyűjtési útmutatója befolyásolja az IFK
eredményeinek mérését
177. Megállapítjuk, hogy az IFK eredménymutatóival kapcsolatban az alapforgatókönyvek és
a kitűzött célok megbízhatóságát nem lehetett valamennyi felkeresett tagállamban értékelni,
mivel vagy nem bocsátották rendelkezésünkre az alapul szolgáló igazoló adatokat, vagy ha
mégis, akkor azok nem voltak megfelelő minőségűek (lásd: 119–126. bekezdés).
178. Ezenkívül a Bizottság adatgyűjtési útmutatójában adott értelmezés olyan helyzetekhez
vezet, ahol az eredménymutatókról való beszámoláshoz felhasznált adatok nem tükrözik
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pontosan az IFK-társfinanszírozású intézkedések hatását, amiből az eredmények eltúlzása
adódhat (lásd: 127–134. bekezdés).
7. ajánlás
A Bizottság az adatgyűjtésre vonatkozó iránymutatásait felülvizsgálva csökkentse a
minimálisra a valósnál jobb értéket mutató eredmények kockázatát. Konkrétan:
-

Az IFK eredménymutatói csak az IFK azon résztvevőinek helyzetéről számoljanak be, akik
befejezték a programot, az értékelésre a befejezés után négy héttel, illetve hat hónappal
kerüljön sor.

-

A tanúsítványt nyújtó képzési intézkedések esetében a tanúsítvány megszerzését csak
egyszer számítsák be (a négy hét és hat hónap után készülő értékelés során már ne).

A tagállamok ennek megfelelően dolgozzák át az alap- és célértékeiket.
Végrehajtandó: 2017 szeptemberéig, időben ahhoz, hogy a tagállamok szerepeltethessék a
2017-es éves végrehajtási jelentésükben.
Az IFK/ESZA operatív programok előfinanszírozását nem használták ki teljes mértékben
179. Mind a Bizottság, mind a tagállamok alábecsülték, hogy mennyi idő kell az IFK-források
elköltésére és igénylésére szolgáló helyszíni adminisztratív intézkedések megtételéhez, így a
tagállamok csak részben tudták kihasználni a kiegészítő előfinanszírozást. 2015 végéig csak
Portugália nyújtott be kifizetési kérelmet a Bizottságnak. Spanyolország 273,6 millió euró
visszatérítésére kapott felszólítást (lásd: 135–138. bekezdés).
Az IFK/ESZA-támogatású intézkedéseknek a beszámolókban szereplő eredményei
alulmúlták a várakozást
180. A felkeresett tagállamok éves végrehajtási jelentéseiben közölt eredményeket
áttekintve eltérő szintű megvalósítást tapasztaltunk az IFK outputcéljait, valamint a
beavatkozást teljes mértékben igénybe vevő résztvevők százalékos arányát illetően.
Észrevételeztük azt is, hogy a nyújtott támogatásból legkevésbé az inaktív NEET-fiatalok
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csoportja részesült, és hogy 2015 végéig az IFK/ESZA-támogatás felhasználása csekély
maradt (lásd: 138–142. bekezdés).
181. Az IFK első értékelését a rendelet 2015. december 31-ére írta elő, a végrehajtási
késedelmek miatt azonban ennek haszna korlátozott maradt (lásd: 144–148. bekezdés).
A végrehajtási nehézségeket a közvetlen mintavétellel kiválasztott egyedi esetek vizsgálata
is megerősítette
182. A minta eredményei alapján elmondható, hogy az IFK-társfinanszírozású
intézkedésekből leginkább azok profitálnak, akiket a legkönnyebb elérni, míg a
leghátrányosabb helyzetű csoportok alul voltak reprezentálva. Kérdésesnek bizonyult egyes
résztvevők támogathatósága, és a résztvevők munkaerő-piaci integrációjának tartóssága is
kihívást jelent. Hiányosságok mutatkoztak az egyes résztvevőkről alkotott profilokban és a
beérkezett ajánlatok megfelelő párosításában is (lásd: 149–158. bekezdés).

A jelentést 2017. március 8-i luxembourgi ülésén fogadta el az Iliana IVANOVA
számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara.
a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök
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Külön megjegyzések:
Írország:
• A tanulószerződéses gyakorlati képzésbe történő kilépések az „oktatás” alatt
szerepelnek.
Spanyolország:
• Az eredeti célcsoport életkora 15–24 év volt, majd 2015-ben ezt kiterjesztették a 25–29évesekre is.
• A beszámolók szerint minden kilépés támogatásban részesül. Nem egyértelmű, hogy
számolják-e a nyíltpiaci állásajánlatokat, és ha igen, hogyan. Emiatt a Spanyolország
kapcsán felhasznált adatok az állami foglalkoztatási szolgálattól származóak, mivel ezek
között szerepelnek a nem támogatott állásajánlatok is.
• 2014-re nézve a különböző helyzetek 6 hónapos nyomon követési adatai csak a
foglalkoztatottak és a munkanélküliek esetében teljesek.
Franciaország:
• Franciaország két szolgáltatóról adott meg adatokat, ezek a Pôle Emploi és a Missions
Locales.
• Mivel fennáll a kétszeres beszámítás kockázata, az adatsorokat nem összesítették, és az
adatgyűjtés eredményeit bemutató táblázatok csak a fiatalok legnagyobb csoportját
lefedő szolgáltató (a Pôle Emploi) adatait tartalmazzák.
Horvátország:
• A tanulószerződéses gyakorlati képzésbe történő kilépések az „oktatás” alatt
szerepelnek.
Olaszország:
• Az olaszországi belépések a 2014 májusa és 2014 decembere közötti időszakra
vonatkoznak, így a belépők jelentős hányadának nem volt alkalma kitölteni négy
hónapot.
Portugália:
• A munkanélküliséget választó kilépők között rövid távú (25–300 órás) képzésben részt
vevők is vannak.

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE
„IFJÚSÁGI MUNKANÉLKÜLISÉG – HOZTAK VÁLTOZÁST AZ UNIÓS
SZAKPOLITIKÁK? AZ IFJÚSÁGI GARANCIA ÉS AZ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI
KEZDEMÉNYEZÉS ÉRTÉKELÉSE”
ÖSSZEFOGLALÁS
A jelentésről
A Bizottság úgy véli, hogy az ifjúsági garancia végrehajtása során elért jelenlegi eredmények
beváltották a kezdeti reményeket.
A Bizottság – jóllehet elismeri, hogy még mindig további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy
minden fiatalhoz elérjenek, valamint színvonalas és időszerű ajánlatokat kínáljanak számukra –
hangsúlyozza, hogy az ifjúsági garancia pozitív eredményeket hozott. Ahogy arra „Az ifjúsági
garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első három év” című bizottsági
közlemény (COM(2016) 646) is rávilágít, e kezdeményezés különösen erős lendületet adott a
strukturális reformoknak és a szakpolitikai innovációnak, amely területek azonban nem tartoznak e
jelentés hatáskörébe.
A Bizottság közös válasza az VI–VIII. bekezdésre:
A Bizottság úgy véli, hogy az ifjúsági garancia végrehajtása során elért jelenlegi eredmények
beváltották a kezdeti reményeket. A Bizottság megjegyzi, hogy a Számvevőszék következtetései az
ellenőrzés hatókörében megállapított szempontok vizsgálatán alapulnak. „Az ifjúsági garancia és az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első három év” című, 2016. októberi bizottsági
közlemény (COM(2016) 646) rámutat az első pozitív eredményekre, illetve további olyan rendkívül
fontos elemekre is rávilágít, mint az ifjúsági garancia által a strukturális reformoknak és a
szakpolitikai innovációnak adott lendület. Ezt az Európai Tanács is elismerte, amely 2016.
december 15-én az ifjúsági garancia folytatását szorgalmazta, valamint üdvözölte az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés számára biztosított támogatás növelését. Ezenfelül az EPSCO
Tanács a 2016. december 8-i ülésén megerősítette az eddig végrehajtott intézkedések és reformok
nyomán elért első pozitív eredményeket.
A Bizottság az említett októberi közleményében megerősítette, hogy az ifjúságigarancia-programok
még nem értek el minden olyan fiatalt, aki munkanélkülivé vált vagy elhagyta az oktatás világát, és
számos olyan kulcsfontosságú területet azonosított, ahol javulásra van szükség, ideértve a nem
regisztrált NEET-fiatalok és az alacsonyan képzettek megszólításának hatékonyabbá tételét is.
A Bizottság úgy véli, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés ezekben a tagállamokban
jelentősen hozzájárult az ifjúsági garanciához. A tagállamok némelyikében tapasztalt késlekedések
ellenére a végrehajtás 2016-ban folyamatosan haladt előre. 2016 júliusában a támogatásra jogosult
20 tagállamban 1,4 millióan vettek részt az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott
intézkedésekben. 2016. november végére ez a szám elérte az 1,6 millió főt. Az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezést e tagállamok mindegyike kulcsfontosságú mechanizmusnak vagy
motornak tartja, amelyen keresztül az ifjúsági garancia működtethető. Bizonyos esetekben az az
ifjúságigarancia-programok legtöbb vagy valamennyi intézkedésének támogatására szolgál, mint
például Spanyolországban, ahol az ifjúsági garancia keretében megvalósuló összes fellépés 80 %-át
az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen keresztül finanszírozzák. Olaszországban az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés egy átfogó reformfolyamat hajtóerejévé vált, és új ifjúsági
foglalkoztatási szolgálatok létrehozásához vezetett.
„Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első három év” című
bizottsági közlemény (COM(2016) 646) kiemeli ezeket az eredményeket.
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Habár még korai értékelni az eredményeket – hiszen még folynak a műveletek és az érintett fiatalok
közül még most is sokan támogatásban részesülnek –, azonban már elmondhatjuk, hogy az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés elérte első célkitűzését, mégpedig azt, hogy a fiatalok
foglalkoztatása a tagállamok politikai döntéshozatalának középpontjába kerüljön.
IX.
Első pont: A Bizottság úgy véli, hogy az ajánlás elsődleges címzettjei a tagállamok.
A Bizottság elfogadja az ajánlást, amennyiben őt illeti, és megfelelő intézkedéseket kíván hozni, ha
új kezdeményezéseket javasolnak.
Jóllehet a Bizottság teljes mértékben elismeri az elvárások kezelésének és a reális célértékek
meghatározásának fontosságát, azonban hangsúlyozni szeretné azon ambiciózus szakpolitikai cél
meghatározásának jelentőségét is, amely hozzájárult az ifjúsági garanciát övező politikai lendület
megteremtéséhez.
Második pont: A Bizottság úgy véli, hogy az ajánlás elsődleges címzettjei a tagállamok.
A Bizottság elfogadja az ajánlást, amennyiben őt illeti, és megfelelő intézkedéseket kíván hozni, ha
új kezdeményezéseket javasolnak.
A Bizottság a tagállami ifjúságigarancia-végrehajtási tervek kidolgozása folyamán arra kérte a
tagállamokat, hogy azonosítsák és vizsgálják meg a fő strukturális kihívásokat és a nemzeti
helyzetükből fakadó egyedi hiányosságokat, majd vázoljanak fel indikatív ütemtervet az ifjúsági
garancia fokozatos végrehajtására, már amennyiben tervezik annak végrehajtását.
X.
Első pont: A Bizottság megjegyzi, hogy az ajánlás címzettjei a tagállamok.
A Bizottság technikai segítségnyújtás, kapacitásbővítés és kölcsönös tanulási programok
formájában már most is támogatja a tagállamokat saját megkeresési stratégiáik kidolgozásában,
pénzügyi támogatást és szakpolitikai tanácsadást is biztosítva számukra.
Második pont: A Bizottság megjegyzi, hogy az ajánlás címzettjei a tagállamok.
A Bizottság természetesen örömmel fogadná, ha áttekinthetőbb képet kapna az ifjúsági garancia
végrehajtását célzó valamennyi tervezett intézkedés becsült költségeiről, valamint – ha lehetőség
van rá és a tagállamok kérik – támogatni kívánja őket e folyamatban. E szakaszban azonban még
nem lehet meghatározni e támogatás formáit.
Harmadik pont: A Bizottság megjegyzi, hogy az ajánlás címzettjei a tagállamok.
Negyedik pont: A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.
XI.
Első pont: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, amennyiben őt illeti, és meg fogja vizsgálni, hogy a
Foglalkoztatási Bizottságban az ifjúsági garancia nyomon követésére vonatkozó munka
összefüggésében meg lehetne-e vitatni minőségi kritériumokra vonatkozó szabványokat.
Második pont: A Bizottság elfogadja az ajánlást, és azt részben végrehajtottnak tekinti.
A Bizottság ezen a területen már most is szorosan együttműködik a tagállamokkal, különösen a
Foglalkoztatási Bizottság mutatókkal foglalkozó csoportja keretében végzett munkán, a
mutatórendszer keretében végzett tagállami adatszolgáltatáshoz biztosított támogatáson, valamint az
ILO által az Európai Bizottság és az ILO közös ifjúsági foglalkoztatási fellépése keretében három
tagállamnak biztosított célzott támogatáson keresztül.
Harmadik pont: A Bizottság nem fogadja el ezt az ajánlást.
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A rendeletek nem határoznak meg konkrét követelményeket arra vonatkozóan, hogy az operatív
programokban részletesen értékelni kellene az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által
támogatott fiatalok különböző alcsoportjainak jellemzőit.
Mindazonáltal a Bizottság a tagállamokkal együtt különböző fórumokon azon munkálkodik, hogy
az inaktív fiatalokat megszólító tevékenységek keretében támogatást biztosítson számukra. Ezzel
kapcsolatban a Bizottság továbbra is iránymutatással szolgál a tagállamok részére az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés által célba vett különböző népességcsoportok igényeihez szabott
intézkedések megtervezéséhez.
Negyedik pont: A Bizottság nem fogadja el ezt az ajánlást.
Amennyiben a méréseknél kizárólag az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés azon résztvevőinek
helyzetét veszik figyelembe, akik sikeresen zárták le a műveletet, fennáll a veszélye, hogy az
eredmények a ténylegesnél kevesebb résztvevőt jeleznek. Ezenfelül a Számvevőszék által javasolt
felülvizsgálat változást idézne elő a mérés logikájában, mivel a közös eredménymutatók használata
minden tagállam számára kötelező, amelyekről velük együtt állapodtak meg.
A Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tekintetében
elfogadott számítási módszer az ESZA-mutatókra vonatkozó szabályokon alapul, mégpedig azon,
hogy a pozitív kilépéseket a műveletek lezárulásától függetlenül kell számítani. Ráadásul a hatályos
szabályokban bekövetkező bármilyen ilyen változás jelentős terhet róna a tagállamokra, és
meggátolná a szabályok megváltozása előtt szolgáltatott adatok összehasonlíthatóságát.
Értékelésekre van szükség annak megállapításához, hogy a résztvevőkre vonatkozó eredmények
közvetlenül az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (vagy az ESZA) fellépéseinek tudhatók-e be,
és ez az értékelés nem végezhető el az ellenőrzési rendszeren belül.
A Bizottság továbbra is erőfeszítéseket kíván tenni annak érdekében, hogy érthetőbbé tegye az
ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseket, és e célból továbbra is iránymutatással fog szolgálni, illetve
visszajelzéseket fog kérni a tagállamoktól az ezzel foglalkozó, már meglévő különféle fórumokon.
MEGFIGYELÉSEK
40. Ezt az eljárást azért választották, hogy az ifjúsági garanciához létrehozzanak egy nemzeti szintű,
megbízható nyilvántartási rendszert.
48. A szlovák ifjúságigarancia-programok elsősorban a tartósan munkanélküli fiatalokat vették
célba. A sikerarány a nehezen elhelyezkedő csoportok esetében általában alacsonyabb, mivel ezek a
fiatalok hajlamosabbak kilépni a programból.
52. A Bizottság ezt az eredményt különösen pozitívnak tekinti, figyelembe véve, hogy a
mutatórendszer magasra teszi a mércét: az ifjúságigarancia-programból való kilépés az állás
tényleges betöltése, nem pedig az állásajánlat elfogadása esetén következik be.
A Bizottság közös válasza a 63. bekezdésre és a 2. háttérmagyarázatra
Még akkor is, ha a NEET-mutató nagyon fontos a politikai döntéshozatal szempontjából, illetve ez
az elérhető legjobb megközelítési érték az ifjúsági garancia nyomon követéséhez, a NEET-fiatalok
heterogén jellegének feltárása fontos a különböző alcsoportok jellegzetességeinek és igényeinek
jobb megértéséhez. Ez lehetővé fogja tenni a tagállamok számára, hogy az ifjúsági garancia
fokozatos végrehajtásának szellemében azonosítsák a fiatalok munkaerőpiacra vagy oktatási
rendszerbe való hatékony visszatérésére szolgáló legsürgetőbb kezdeményezéseket és
intézkedéseket. A tanácsi ajánlásban előirányzott fokozatos végrehajtás szellemében Olaszország
2017 óta a célcsoport bővítésének irányába halad.
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64. Spanyolországban a 2016. december 23-i királyi törvényerejű rendelet kimondja, hogy azok a
fiatalok, akik az állami foglalkoztatási szolgálatnál munkanélküliként először vagy újra
regisztrálnak, automatikusan regisztrálni fognak a nemzeti ifjúságigarancia-programba is.
75.
Első franciabekezdés: A Bizottság örömmel fogadná, ha az egyes tagállamokban áttekinthetőbb
képet kapna az ifjúsági garancia végrehajtását célzó valamennyi tervezett intézkedés becsült
költségeiről, azonban annak is tudatában van, hogy az ifjúsági garanciával kapcsolatos minden
költségbecsléssel szemben fenntartásokkal lehet élni, mivel sok tagállam esetében az ifjúsági
garancia végrehajtásához a képzési, munkakeresési és oktatási rendszerek mélyreható reformjára is
szükség van ahhoz, hogy jelentősen javuljon az iskolából vagy a képzésből a foglalkoztatásba való
átmenet és a fiatalok foglalkoztathatósága.
Ezért a tagállamok között nagy eltérések lehetnek az ifjúsági garancia végrehajtásához szükséges
erőforrások tekintetében, és habár jelentős uniós pénzügyi támogatás áll rendelkezésre,
elengedhetetlen nemzeti forrásokat beruházni a NEET-fiatalok támogatásába és a szükséges
reformok végrehajtásába. A nemzeti költségvetésekben ezt prioritásként kell kezelni.
A Bizottság közös válasza a 77. és a 78. bekezdésre:
Az ESZA/ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében elkülönített összegeken belül a
Számvevőszék által említett 12,5 milliárd EUR nem az ifjúsági garanciára előirányzott források
teljes összegét jelenti, mivel a tagállamok az ifjúsági garancia végrehajtására szolgáló
intézkedésekre más beruházási prioritások alapján is különítettek el forrásokat. Mintegy 11 milliárd
EUR-t különítettek el olyan intézkedésekre, mint a foglalkoztatási szolgálatok korszerűsítése és az
önfoglalkoztatással kapcsolatos intézkedések, amelyek közvetetten szintén támogatják az ifjúsági
foglalkoztatást, és megközelítőleg 27 milliárd EUR-t különítenek el a 10. tematikus célkitűzésre
(oktatás), amely főleg a fiatalok javát szolgálja.
78. A fentiekben említettek szerint az ifjúsági garanciára vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtására
az ESZA/ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében rendelkezésre álló források összege
meghaladja a 12,5 milliárd eurót. A Bizottság emellett iránymutatással is szolgál a tagállamok
részére, arra ösztönözve őket, hogy több forrást különítsenek el az ESZA-ból és nemzeti
költségvetésükből az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére1.
85. Franciaországban igaz ugyan, hogy a Pôle Emploi és a Missions Locales között eltérések
mutatkoznak az eljárásokban, azonban ennek az az oka, hogy az utóbbi egy sajátos célcsoporttal –
többnyire alacsonyan képzett fiatalokkal – foglalkozik. Ugyanakkor a két rendszer 2017-től
hatályba lépő, Trajam elnevezésű közös ellenőrzési rendszere biztosítani fogja a két rendszer
áttekinthetőségét és a nyomonkövetési mutatókat, ami megkönnyíti majd az ellenőrzést.
A helyzetmegállapításhoz használt közös eszközök oktatási (PSAD) és foglalkoztatási szereplők
(ML) közötti megosztásának kidolgozása folyamatban van.
95. A 2015-ös adatgyűjtési gyakorlat 2014-hez képest egyértelmű javulást mutatott mind a
végrehajtást, mind az adatok minőségét tekintve. A mutatórendszer előírásaival való jobb összhang
megteremtése érdekében számos ország jelentős erőfeszítéseket tett az ifjúsági garanciával
kapcsolatos nyomonkövetési adatok összegyűjtésére és/vagy összeállítására használt módszerek

1

Iránymutatás az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásához – Az Európai Szociális Alap tematikus dokumentuma – 2014.
szeptember – Európai Bizottság – A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága.
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kiigazítására. Az ajánlatok jellemzőire vonatkozó minőségi adatok szintén javultak. Ezek az
erőfeszítések hozzájárulnak az adatok országok közötti jobb összehasonlíthatóságához még akkor
is, ha továbbra is van néhány olyan konkrét szempont, amelyet figyelembe kell venni az
eredmények értelmezésekor.
A javításra szoruló fő területek közé tartozik a nyomonkövetési adatok teljessége (8 ország esetében
még mindig nem állnak rendelkezésre), valamint mind a kilépési, mind a nyomonkövetési adatok
tekintetében az ismeretlen céllal távozók és a kilépést követően ismeretlen helyzetű fiatalok
számának csökkentése.
97. A Bizottság megjegyzi, hogy a francia ellenőrzési rendszer teljességét korlátozza, hogy az 1978.
évi „Informatique et Libertés” törvény alapján nem egyszerű egy adott személyt az egész
rendszeren belül azonosítani (nincs egy konkrét személyes adminisztrációs szám), ami miatt fennáll
a kétszeres beszámítás kockázata. Ezért úgy döntöttek, hogy kizárólag a két fő állami foglalkozatási
szolgálatra – Pôle Emploi és Missions Locales – korlátozzák az adatgyűjtést.
A Bizottság közös válasza a 102. és a 103. bekezdésre:
Meg kell jegyezni, hogy az ESZA-rendelet 16. cikke szerint az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés a 25 vagy 30 év alatti nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő
fiatalokat célozza meg anélkül, hogy részletesen meg kellene vizsgálni a fiatalok különböző
alcsoportjainak jellemzőit. A megosztott irányítással összefüggésben a tagállamok feladata, hogy
azonosítsák az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célcsoportját. A tagállamok úgy döntöttek,
hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásait konkrét célcsoportokra fordítják, az
ESZA-t pedig olyan más intézkedésekre használják, amelyek a fiatalok legproblémásabb és nehezen
elérhető csoportjait célozzák.
A Bizottság a tagállamokkal a programokról folytatott megbeszélések során különféle eszközöket
használt az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célcsoportjának megvizsgálására. A Bizottság
először is az összes operatív program részét képező előzetes értékesére támaszkodott (ahogy azt a
közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 26. cikkének (4) bekezdése és 55. cikke
meghatározza). Ezenfelül az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés esetében a tagállamoknak
eleget kellett tenniük az előzetes feltételrendszernek, amelynek értelmében az ifjúsági
foglalkoztatás előmozdítására szolgáló stratégiai szakpolitikai kerettel kell rendelkezniük.
A Bizottság másrészről arra kérte a tagállamokat, hogy operatív programjaik tartalmazzák az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által megcélzott fiatalok fő csoportjainak – azok értékelésén
alapuló – leírását, különös tekintettel a korcsoportra, annak ellenére, hogy az nincs külön
meghatározva.
Végezetül a Bizottság iránymutatással szolgál a tagállamok számára azzal kapcsolatban is, hogy
hogyan azonosítsák az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célcsoportját2.
A Bizottság közös válasza a 104–106. bekezdésre:
A rendeletek nem írják elő a tagállamok számára, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
célcsoportján belül különböző alcsoportokat azonosítsanak. Mindazonáltal Franciaországban az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott intézkedések egyértelműen a
munkaerőpiacról kiszorult, alacsonyan képzett fiatalokat célozzák meg, és a teljes költségvetés

2

Iránymutatás az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásához – Az Európai Szociális Alap tematikus dokumentuma – 2014.
szeptember – Európai Bizottság – A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, 7. oldal.
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mintegy 40 %-át kizárólag erre a csoportra fordítják. A 2015-ös éves végrehajtási jelentés szerint a
résztvevők 45,9 %-ának képesítési szintje valóban a felső középfokú oktatásnál alacsonyabb volt.
108. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerint a tagállamok a
megfelelő területi szinten, intézményi, jogi és pénzügyi keretükkel összhangban dolgoznak ki és
hajtanak végre programokat. Ezért ez a tagállam sajátos intézményi szervezetéből fakad.
Spanyolországban az ajánlatokat az ifjúsági garanciáról szóló törvényben nemzeti szinten
meghatározott közös jegyzék tartalmazza, és az aktív munkaerő-piaci politikák végrehajtása terén
illetékes minden régiónak jogában áll kiválasztani azokat, amelyek jobban illeszkednek az adott
régió társadalmi és gazdasági helyzetéhez.
111. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerint a tagállamok
intézményi és jogi keretükkel összhangban dolgozzák ki a partnerségi megállapodást és az operatív
programokat. Ezeknek az eljárásoknak – az európai partnerségi magatartási kódexszel is
összhangban – átláthatónak kell lenniük, valamint biztosítaniuk kell a megfelelő konzultációt és az
érintett partnerek bevonását (a közös rendelkezésekről szóló rendelet 5. és 26. cikke). A rendeletek
előírják az érintett partnerekkel folytatott konzultációt és e partnerek bevonását. Ennek megfelelően
az operatív programnak információval kell szolgálnia a partnerek operatív programok
kidolgozásába való bevonása érdekében hozott intézkedésekről.
Portugáliában – az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés operatív program keretében való
kidolgozását illetően – az ifjúságigarancia-végrehajtási terv tekintetében már megvalósult
együttműködést/validálást érvényesnek tekintették. Az operatív programokhoz kapcsolódó
konzultációs eljárások lezajlottak.
113. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 95. cikke nem írja elő a tagállamok számára, hogy
bizonyos típusú intézkedések vagy célcsoportok tekintetében növeljék a közkiadásokat. Ehelyett a
tagállamok egy meghatározott szinten kötelesek tartani a közkiadások vagy az egyenértékű
strukturális kiadásokat. A 95. cikk (4) bekezdése és a X. melléklet szerint adott esetben csak
regionális szinten vagy akár nemzeti szinten – nem pedig intézkedéstípusonként vagy
célcsoportonként – vizsgálják az addicionalitással kapcsolatos szabály betartását.
A Bizottság közös válasza a 115. és a 116. bekezdésre:
A közös rendelkezésekről szóló rendelet 95. cikke és X. melléklete nem rendelkezik a nemzeti
költségvetésből korábban finanszírozott intézkedések által érintett személyek számának nettó
növekedéséről. A rendeletek csak azt írják elő, hogy a forrásokból olyan intézkedéseket kell
finanszírozni, amelyek hozzájárulnak az operatív programok keretében azonosított egyedi
célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz.
119. A Számvevőszék által meghatározott követelményeken felül a Bizottság jóval a 2013-as
megbeszélések előtt a tagállamok rendelkezésére bocsátott két háttérdokumentumot az ESZAprogramok céljainak kitűzéséről és kiigazításáról. A Bizottság továbbá módszertani
dokumentumokat kért a tagállamoktól abban az esetben, ha az alapforgatókönyvet alátámasztó
információk nem találhatók meg az előzetes értékelésben. A Bizottság szerint e meghozott
rendelkezések együttesen elegendőek voltak.
120. A tagállamok által az alapértékek megállapítása során követett megközelítés összhangban van
az adott iránymutatással, továbbá a vonatkozó statisztikai adatokat veszi alapul.
121. Lásd a Bizottság 119. bekezdésre adott válaszát.
122. Lásd a Bizottság 119. bekezdésre adott válaszát.
123. Lásd a Bizottság 119. bekezdésre adott válaszát.
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A kiindulási mutatók becslésénél figyelembe vették a célkitűzések és/vagy célcsoportok
szempontjából relevánsnak tekintett korábbi szakpolitikákat/intézkedéseket. Mindazonáltal ez volt
az első olyan alkalom, amikor ilyen módszert alkalmaztak a gyakorlatban, valamint amikor a
finanszírozott foglalkoztatási és képzési intézkedések az egyik célcsoportként konkrétan az inaktív
NEET-fiatalokra is kiterjedtek. Ez megnehezítette az alapértékek és az eredménymutatók
megállapítását. Portugália esetében a fő akadályt az jelentette, hogy hiányoztak az inaktív NEETfiatalokra vonatkozó historikus adatok.
8. háttérmagyarázat – Az alapértékek meghatározásánál megállapított hiányosságok
Portugáliában
Lásd a Bizottság 119. bekezdésre adott válaszát.
124. Lásd a Bizottság 119. bekezdésre adott válaszát.
125. Lásd a Bizottság 119. és 120. bekezdésre adott válaszát, különös tekintettel arra, hogy a célok
meghatározásánál figyelembe kellett venni a makrogazdasági feltételeket és az elérendő célok
szintjét.
Franciaországban a várt sikerességi ráták azt tükrözik, hogy a végrehajtott programok többsége a
munkaerőpiacról kiszorult, alacsonyan képzett fiatalokat vette célba, valamint a múltbeli
tapasztalatokat és az azonosított NEET-fiatalok becsült arányát egyaránt megjelenítik.
A Bizottság közös válasza a 128–134. bekezdésre:
A Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tekintetében
elfogadott módszer az ESZA-mutatókra vonatkozó szabályokon alapulnak, mégpedig azon, hogy
minden pozitív kilépést, köztük a korai kilépéseket is be kell számítani. A Bizottság
iránymutatással3 szolgált a tagállamok részére a közös eredménymutatók mérésének módjáról,
külön előírva számukra azt, hogy a pozitív kilépéseket csak egyszer számolják be abban az esetben,
ha egy adott személy ismét rész vesz ugyanabban a műveletben. A Bizottság szerint ezért a
kockázat korlátozott mértékű. Ezenfelül az irányító hatóságok azt is előírják, hogy a program
időtartama alatt legalább kétszer értékelni kell az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
hatékonyságát, eredményességét és hatását, ideértve az eredmények fenntarthatóságát is.
138. A Bizottság azt javasolta, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében növeljék
az előfinanszírozást annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak bizonyos tagállamoknak,
amelyekben az intézkedések bevezetése vagy folytatása forráshiány miatt nehézségekbe ütközött. A
tagállamok legutóbbi beszámolói szerint a kiegészítő előfinanszírozásnak helyi szinten pozitív
hatása volt. Még ha néhány tagállam nem is tudott elegendő kiadást bejelenteni a kiegészítő
előfinanszírozás megszerzéséhez, mindenesetre elősegítette a végrehajtást. Ezenfelül meg kell
jegyezni, hogy a tagállamok többségének sikerült megszereznie a kiegészítő finanszírozást.
142. Annak oka, hogy Franciaországban miért nem vette teljes mértékben igénybe a programot a
résztvevők viszonylag nagy száma, arra vezethető vissza, hogy jelentős arányuknak valóban pozitív
eredménnyel sikerült kilépni a programból még annak vége előtt. A 2015-ös éves végrehajtási
jelentésből ténylegesen kitűnik, hogy a résztvevők 53 %-a esetében pozitív kilépés volt
megfigyelhető, függetlenül attól, hogy erre a program vége előtt (pl. állást találtak, ami a
legkívánatosabb eredmény) vagy annak végén került sor.

3

Az Európai Kohéziós Alap nyomon követése és értékelése – Európai Szociális Alap – a 2014 és 2020 közötti programozási időszak – 2015.
június – D. melléklet – Gyakorlati útmutató az adatgyűjtéshez és adatvalidáláshoz – 2016. május
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143. A tagállamok feladata, hogy azonosítsák az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
célcsoportját. Mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés korlátozott összegű forrásokkal
rendelkezik, a tagállamok úgy döntöttek, hogy ezeket a forrásokat bizonyos célcsoportokra
fordítják, a többire pedig az ESZA-t (vagy a nemzeti költségvetést) használják fel.
A Bizottság úgy véli, az, hogy Portugáliában általában a résztvevők nem az inaktív NEET-fiatalok
csoportjából kerültek ki, a következő okokra vezethető vissza:
- az audit időpontjában csupán az állami foglalkoztatási szolgálat intézkedéseit finanszírozták az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen keresztül. Az állami foglalkoztatási szolgálat a
munkanélküli NEET-fiatalok csoportjával főként két területen foglalkozik: szakmai gyakorlatok és
foglalkoztatási támogatás;
- Portugáliában az ifjúsági garancia keretében először is megvizsgálták az összes olyan NEET-fiatal
helyzetét, akik már regisztráltak az állami foglalkozatási szolgálatnál, és esetükben elsőbbségi
beavatkozást jelöltek meg;
- az 5. ábrához kapcsolódó adatok vizsgálatából az derül ki, hogy a NEET-ráta sokkal
reprezentatívabb a munkanélküliek csoportján, mint az inaktívak csoportján belül.
145. Az, hogy egyes tagállamoknak nem sikerült megszerezniük a kiegészítő előfinanszírozást, nem
jelenti azt, hogy lassan kezdődött volna meg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez
kapcsolódó intézkedések végrehajtása. Sok esetben a tagállamoknak volt elegendő kiadásuk,
azonban nem tudták megigényelni annak finanszírozását, mivel nem teljesültek a kifizetési
kérelmek Bizottsághoz való benyújtásához szükséges feltételek (vagyis még nem jelölték ki az
irányító és az igazoló hatóságokat).
147. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében végzett értékelések esetében sikerült a
lehető legnagyobb mértékben felhasználni a rendelkezésre álló információkat és adatokat.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében a tagállamok által a Bizottsághoz benyújtott
első értékelések többsége az elfogadott intézkedések kialakítására, jelentőségére és a műveletek
végrehajtására irányult.
148. Tekintve, hogy a kiadások 2013 szeptemberétől voltak támogathatók, a Bizottság úgy véli,
hogy az értékelés eredményei a fennmaradó időszakra nézve hasznosak voltak a programok
irányítása szempontjából.
153. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri ezt a kérdést. A késedelem csökkentése érdekében az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés programjait irányító hatóság a program keretében a
régiókkal együtt új megoldásokat próbál kidolgozni a gyakornoki képzésben résztvevők
kifizetésére.
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
A Bizottság közös válasza a 159. és a 160. bekezdésre:
A Bizottság úgy véli, hogy az ifjúsági garancia végrehajtása során elért jelenlegi eredmények
beváltották a kezdeti reményeket. A Bizottság megjegyzi, hogy a Számvevőszék következtetései az
ellenőrzés hatókörében megállapított szempontok vizsgálatán alapulnak. „Az ifjúsági garancia és az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első három év” című, 2016. októberi bizottsági
közlemény (COM(2016) 646) rámutat az első pozitív eredményekre, illetve további olyan rendkívül
fontos elemekre is rávilágít, mint az ifjúsági garancia által a strukturális reformoknak és a
szakpolitikai innovációnak adott lendület. Ezt az Európai Tanács is elismerte, amely 2016.
december 15-én az ifjúsági garancia folytatását szorgalmazta, valamint üdvözölte az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés számára biztosított támogatás növelését. Ezenfelül az EPSCO
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Tanács a 2016. december 8-i ülésén megerősítette az eddig végrehajtott intézkedések és reformok
nyomán elért első pozitív eredményeket.
A Bizottság az említett októberi közleményében megerősítette, hogy az ifjúságigarancia-programok
még nem értek el minden olyan fiatalt, aki munkanélkülivé vált vagy elhagyta az oktatás világát, és
számos olyan kulcsfontosságú területet azonosított, ahol javulásra van szükség, ideértve a nem
regisztrált NEET-fiatalok és az alacsonyan képzettek megszólításának hatékonyabbá tételét is.
A Bizottság úgy véli, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés ezekben a tagállamokban
jelentősen hozzájárult az ifjúsági garanciához. A tagállamok némelyikében tapasztalt késlekedések
ellenére a végrehajtás 2016-ban folyamatosan haladt előre. 2016 júliusában a támogatásra jogosult
20 tagállamban 1,4 millióan vettek részt az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott
intézkedésekben. 2016. november végére ez a szám elérte az 1,6 millió főt. Az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezést e tagállamok mindegyike kulcsfontosságú mechanizmusnak vagy
motornak tartja, amelyen keresztül az ifjúsági garancia működtethető. Bizonyos esetekben az az
ifjúságigarancia-programok legtöbb vagy valamennyi intézkedésének támogatására szolgál, mint
például Spanyolországban, ahol az ifjúsági garancia keretében megvalósuló összes fellépés 80 %-át
az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen keresztül finanszírozzák. Olaszországban az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés egy átfogó reformfolyamat hajtóerejévé vált, és új ifjúsági
foglalkoztatási szolgálatok létrehozásához vezetett.
„Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első három év” című
bizottsági közlemény (COM(2016) 646) kiemeli ezeket az eredményeket.
Habár még korai értékelni az eredményeket – hiszen még folynak a műveletek és az érintett fiatalok
közül még most is sokan támogatásban részesülnek –, azonban már elmondhatjuk, hogy az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés elérte első célkitűzését, mégpedig azt, hogy a fiatalok
foglalkoztatása a tagállamok politikai döntéshozatalának középpontjába kerüljön.
161. A Bizottság a 2016. októberi közleményében elismeri, hogy további erőfeszítésekre van
szükség azon fiatalok támogatása érdekében, akik leginkább kiszorultak a munkaerőpiacról. Ugyan
helyi szinten már egyre inkább érzékelhetők az eredmények, az ifjúságigarancia-programok még
nem értek el minden olyan fiatalt, aki munkanélkülivé vált vagy elhagyta az oktatás világát,
valamint a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok, köztük a nem nyilvántartott NEETfiatalok alulreprezentáltak a kedvezményezettek körében.
Ahogy azonban arra a közlemény is rámutatott, az ifjúsági garancia a korai beavatkozásra és a nem
nyilvántartott NEET-fiatalokra helyezte a hangsúlyt, rávilágított a szolgáltatásnyújtás meglévő
hiányosságaira és új megvilágításba helyezte a megkereső munka fontosságát. Az ifjúsági garancia
segített továbbá a szakpolitikai területek közelítésében, és a megkereső munkát végző fő partnerek
közötti életképes partnerségek kiépítésében.
Az ifjúsági garancia 2014-ben és 2015-ben lezajlott előkészítési szakaszában részt vevő fiatalok
számának éves átlagára vonatkozó adatok egyes tagállamok esetében azt tükrözik, hogy jogosan
választották az ifjúságigarancia-programok fokozatos végrehajtását. A Bizottság csak középtávon –
amikor a kiegészítő adatok gyűjtése már lezárult – lesz abban a helyzetben, hogy értékelje a NEETfiatalok azonosítása és nyilvántartásba vétele terén elért előrehaladást.
163. A Bizottság ezeket az eredményeket különösen pozitívnak tekinti, figyelembe véve, hogy a
mutatórendszer magasra teszi a mércét: az ifjúságigarancia-programból való kilépés az állás
tényleges betöltése, nem pedig az állásajánlat elfogadása esetén következik be. Ezenfelül az EU
egészét tekintve az ifjúságigarancia-programból megfelelő időben történő pozitív kilépések aránya
(egy állásajánlat négy hónapon belüli elfogadása) 2015-ben nőtt 2014-hez képest. Uniós szinten
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ugyancsak növekedés volt megfigyelhető a kilépést követő 6 hónap elteltével fennálló pozitív
helyzetek százalékos arányát és az ifjúsági garancia által elért NEET-fiatalok arányát illetően.
1. ajánlás
Első franciabekezdés: A Bizottság úgy véli, hogy az ajánlás elsődleges címzettjei a tagállamok.
A Bizottság elfogadja az ajánlást, amennyiben őt illeti, és megfelelő intézkedéseket kíván hozni, ha
új kezdeményezéseket javasolnak.
Jóllehet a Bizottság teljes mértékben elismeri az elvárások kezelésének és a reális célértékek
meghatározásának fontosságát, azonban hangsúlyozni szeretné azon ambiciózus szakpolitikai cél
meghatározásának jelentőségét is, amely hozzájárult az ifjúsági garanciát övező politikai lendület
megteremtéséhez.
Második franciabekezdés: A Bizottság úgy véli, hogy az ajánlás elsődleges címzettjei a tagállamok.
A Bizottság elfogadja az ajánlást, amennyiben őt illeti, és megfelelő intézkedéseket kíván hozni, ha
új kezdeményezéseket javasolnak.
A Bizottság a tagállami ifjúságigarancia-végrehajtási tervek kidolgozása folyamán arra kérte a
tagállamokat, hogy azonosítsák és vizsgálják meg a fő strukturális kihívásokat és a nemzeti
helyzetükből fakadó egyedi hiányosságokat, majd vázoljanak fel indikatív ütemtervet az ifjúsági
garancia fokozatos végrehajtására, már amennyiben tervezik annak végrehajtását.
165. A Bizottság egyetért azzal, hogy további erőfeszítésekre van szükség a munkaerőpiacról
leginkább kiszorult fiatalok támogatása érdekében, azonban emlékeztetni kívánja a
Számvevőszéket, hogy a tanácsi ajánlás lehetővé teszi az ifjúságigarancia-programok fokozatos
végrehajtását, valamint a teljes NEET-populációra nézve nem határoztak meg konkrét időpontot az
ifjúsági garancia végrehajtására.
Ezenkívül a megkereső munka az ifjúsági garanciához kapcsolódó tagállami megközelítések fontos
elemét jelentette. A legtöbb tagállam arra ösztönözte a fiatalokat, hogy regisztráljanak valamely
ifjúsági garanciával foglalkozó szervezetnél, emellett pedig az állami foglalkoztatási szolgálatok
kétharmada végzett megkereső munkát az ifjúsági garancia végrehajtása során. A tudatosság
növelése, a hozzáférhetőség erősítése és a szolgáltatások hatókörének bővítése alapvetően fontos
volt e tekintetben; mindez nem csupán az online regisztráción és a célzott kampányokon, hanem az
egyablakos ügyintézés fejlesztésén, a mobil és a decentralizált szolgáltatásokon és a többfajta
partnerszervezettel végzett proaktív munkán keresztül valósult meg.
2. ajánlás
A Bizottság megjegyzi, hogy az ajánlás elsődleges címzettjei a tagállamok.
A Bizottság elfogadja az ajánlást, amennyiben őt illeti, és megjegyzi, hogy már végre is hajtotta. A
Bizottság valójában technikai segítségnyújtás, kapacitásbővítés és kölcsönös tanulási programok
formájában már most is támogatja a tagállamokat saját megkeresési stratégiáik kidolgozásában,
pénzügyi támogatást és szakpolitikai tanácsadást is biztosítva számukra.
168. A tagállamok között nagy eltérések lehetnek az ifjúsági garancia végrehajtásához szükséges
erőforrások tekintetében. Sok tagállamban valószínűleg nem elegendőek az uniós források az
ifjúsági garancia végrehajtásához szükséges ambiciózus reformok befejezéséhez, és azokat a
nemzeti költségvetésből ki kell egészíteni.
A Bizottság azonban örömmel fogadná, ha az egyes tagállamokban áttekinthetőbb képet kapna az
ifjúsági garancia végrehajtását célzó valamennyi tervezett intézkedés becsült költségeiről, de annak
is tudatában van, hogy az ifjúsági garanciával kapcsolatos minden költségbecsléssel szemben
fenntartásokkal lehet élni, mivel sok tagállam esetében az ifjúsági garancia végrehajtásához a
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képzési, munkakeresési és oktatási rendszerek mélyreható reformjára is szükség van ahhoz, hogy
jelentősen javuljon az iskolából vagy a képzésből a foglalkoztatásba való átmenet és a fiatalok
foglalkoztathatósága.
169. A Bizottság mindig hangsúlyozta, hogy habár a tagállamok támogatására jelentős mértékű
uniós pénzügyi támogatások állnak rendelkezésre, a tagállamoknak nemzeti költségvetésükön belül
szintén kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az ifjúsági foglalkoztatásra.
A Bizottság azonban elismeri, hogy az ifjúsági munkanélküliség leküzdéséhez növelni kell az uniós
szinten rendelkezésre álló forrásokat. A Bizottság ennek megfelelően a közelmúltban azt javasolta,
hogy növeljék az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében a 2017–2020 közötti időszakra
előirányzott források összegét.
3. ajánlás
A Bizottság megjegyzi, hogy az ajánlás elsődleges címzettjei a tagállamok.
A Bizottság természetesen örömmel fogadná, ha áttekinthetőbb képet kapna az ifjúsági garancia
végrehajtását célzó valamennyi tervezett intézkedés becsült költségeiről, valamint – ha lehetőség
van rá és a tagállamok kérik – támogatni kívánja őket e folyamatban. E szakaszban azonban még
nem lehet meghatározni e támogatás formáit.
4. ajánlás
A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, amennyiben őt illeti, és meg fogja vizsgálni, hogy a
Foglalkoztatási Bizottságban az ifjúsági garancia nyomon követésére vonatkozó munka
összefüggésében meg lehetne-e vitatni minőségi kritériumokra vonatkozó szabványokat.
A Bizottság megjegyzi, hogy az ajánlás második része a tagállamoknak szól.
173. A 2015-ös adatgyűjtési gyakorlat 2014-hez képest egyértelmű javulást mutatott mind a
végrehajtást, mind az adatok minőségét tekintve. A mutatórendszer előírásaival való jobb összhang
megteremtése érdekében számos ország jelentős erőfeszítéseket tett az ifjúsági garanciával
kapcsolatos nyomonkövetési adatok összegyűjtésére és/vagy összeállítására használt módszerek
kiigazítására. Az ajánlatok jellemzőire vonatkozó minőségi adatok szintén javultak. Ezek az
erőfeszítések hozzájárulnak az adatok országok közötti jobb összehasonlíthatóságához még akkor
is, ha továbbra is van néhány olyan konkrét szempont, amelyet figyelembe kell venni az
eredmények értelmezésekor.
A javításra szoruló fő területek közé tartozik a nyomonkövetési adatok teljessége (8 ország esetében
még mindig nem állnak rendelkezésre), valamint mind a kilépési, mind a nyomonkövetési adatok
tekintetében az ismeretlen céllal távozók és a kilépést követően ismeretlen helyzetű fiatalok
számának csökkentése.
Az EPSCO Tanács e tekintetben arra kérte a tagállamokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket
annak érdekében, hogy a nemzeti adatokat jobban összehangolják az ifjúsági garancia nyomon
követésére szolgáló közös mutatórendszerrel, figyelembe véve a nemzeti adatokkal kapcsolatos
jelenlegi lehetőségeket és korlátokat.
5. ajánlás
A Bizottság elfogadja az ajánlás első részét, és azt az alábbiakban kifejtettek szerint részben
végrehajtottnak tekinti. A Bizottság ezen a területen már most is szorosan együttműködik a
tagállamokkal, különösen a Foglalkoztatási Bizottság mutatókkal foglalkozó csoportja keretében
végzett munkán, a mutatórendszer keretében végzett tagállami adatszolgáltatáshoz biztosított
támogatáson, valamint az ILO által az Európai Bizottság és az ILO közös ifjúsági foglalkoztatási
fellépése keretében három tagállamnak biztosított célzott támogatáson keresztül.
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A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás második része a tagállamoknak szól.
174. A Bizottság úgy véli, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés ezekben a tagállamokban
jelentősen hozzájárult az ifjúsági garanciához. A tagállamok némelyikében tapasztalt késlekedések
ellenére a végrehajtás 2016-ban folyamatosan haladt előre. Lásd a Bizottság 159. bekezdésre adott
válaszát. A Bizottság október 4-én közleményt fogadott el, amelyben beszámolt az ifjúsági garancia
és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés terén elért tagállami előrelépésekről –
COM(2016) 646, Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés. E közlemény
egyik következetése szerint a struktúrák létrehozása terén mutatkozó késedelmek ellenére a
támogatásra jogosult 20 tagállamban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kulcsfontosságú
mechanizmus az ifjúsági garancia végrehajtásához. Bizonyos esetekben az az ifjúságigaranciaprogramok legtöbb vagy valamennyi intézkedésének támogatására szolgál. Ez a jelentés arra is
rámutat, hogy 2015 óta jelentős előrelépés történt. Az, hogy a tagállamok kifizetési kérelmükben
nem a kiegészítő előfinanszírozás teljes összegét nyújtották be, nem jelenti azt, hogy azt nem
használták fel teljesen vagy akár többet is. Mivel a tagállamok számára csak azt írták elő, hogy a
kiegészítő előfinanszírozás felét igényeljék az uniós hozzájárulásból (amely magában foglalja a
kifejezetten az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített összegeket és az ESZA ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezéshez való hozzájárulásait egyaránt), a tagállamok dönthettek úgy,
hogy nem igényelik vissza azonnal a kiadásokat (pl. költségvetési okokból vagy a kiadások
ellenőrzéséhez kapcsolódó okokból).
Végezetül fontos megjegyezni, hogy ebben a szakaszban az eredményekkel óvatosan kell bánni, és
azokat előzetes jellegűnek kell tekinteni. Egyrészről azért, mert az egyes műveletek egy vagy három
évnél hosszabb ideig tarthatnak. Másrészről pedig azért, mert sok tagállam szívesebben számol be
kizárólag a már befejezett műveletekről (hiszen erre az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre
vonatkozó jogi kerettel összhangban lehetőség van).
175. A Bizottság megjegyzi, hogy a rendeletek nem határoznak meg konkrét követelményeket arra
vonatkozóan, hogy részletesen értékelni kellene az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által
támogatott fiatalok különböző alcsoportjainak jellemzőit. A rendeletek előírják az érintett partnerek
bevonását és a velük való konzultációt, azt azonban nem, hogy az érintett partnerektől kapott
valamennyi javaslatot figyelembe kellene venni. Ennek megfelelően az operatív programnak
információval kell szolgálnia a partnerek operatív programok kidolgozásába való bevonása
érdekében hozott intézkedésekről.
176. A Bizottság megjegyzi, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet 95. cikke és X.
melléklete nem rendelkezik úgy, hogy a tagállamok nem használhatják fel az európai strukturális és
beruházási alapokat a korábban nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedések támogatására.
E rendelkezések továbbá azt sem írják elő a tagállamok számára, hogy bizonyos típusú intézkedések
vagy célcsoportok tekintetében növeljék a közkiadásokat.
A 95. cikk célja annak megakadályozása, hogy a tagállamok csökkentsék állami beruházásaik
mértékét. Az addicionalitással kapcsolatos szabálynak való megfelelés ellenőrzése a 95. cikk (4)
bekezdésével és a X. melléklettel összhangban történik. Ez az ellenőrzés adott esetben a nemzeti
vagy regionális szintű állami beruházások teljes összegén alapul, nem pedig a tagállam által
finanszírozott intézkedések típusán.
6. ajánlás
A Bizottság nem fogadja el ezt az ajánlást.
A rendeletek nem határoznak meg konkrét követelményeket arra vonatkozóan, hogy az operatív
programokban részletesen értékelni kellene az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által
támogatott fiatalok különböző alcsoportjainak jellemzőit.
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Mindazonáltal a Bizottság a tagállamokkal együtt különböző fórumokon azon munkálkodik, hogy
az inaktív fiatalokat megszólító tevékenységek keretében támogatást biztosítson számukra. Ezzel
kapcsolatban a Bizottság továbbra is iránymutatással szolgál a tagállamok részére az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés által célba vett különböző népességcsoportok igényeihez szabott
intézkedések megtervezéséhez.
177. A Bizottság szerint e rendelkezések elegendőek voltak.
A programokról folytatott megbeszélések során a Bizottság a célértékek megalapozottságának
ellenőrzése érdekében külön megvizsgálta az alapforgatókönyveket.
Abban az esetben, ha az előzetes értékelésben nem talált erre vonatkozó információt, a Bizottság
rendszerint bekért egy módszertani dokumentumot.
A Bizottság jóval a 2013-as megbeszélések előtt a tagállamok rendelkezésére bocsátott két
háttérdokumentumot az ESZA-programok céljainak kitűzéséről és kiigazításáról. Ha az
alapértékeket nem lehetett alátámasztani bizonyítékokkal vagy hiányoztak a historikus adatok,
cselekvési tervet kellett kidolgozni az általános előzetes feltételrendszer 7. feltételéhez
kapcsolódóan.
178. A Bizottság úgy véli, hogy a mutatók a befogadás /a munkaerőpiac felé vezető úton eltérő
lépéseket vesznek számításba. Amennyiben a résztvevő két egyforma, egymást követő beavatkozás
keretében részesül támogatásban, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében tett
beavatkozás lezárulása és a kapott ajánlat csak egyszer számít be, a kilépéskor. Amennyiben a
résztvevő két különböző művelet keretében részesül támogatásban, és mindkettő lezárul, a
részvételt kétszer kell beszámítani, egyszer, amikor az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által
támogatott beavatkozás lezárul, és legalább egyszer, amikor az első beavatkozás elhagyásakor
ajánlatot kap az adott személy.
7. ajánlás
A Bizottság nem fogadja el ezt az ajánlást.
Amennyiben a méréseknél kizárólag az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés azon résztvevőinek
helyzetét veszik figyelembe, akik sikeresen zárták le a műveletet, fennáll a veszélye, hogy az
eredmények a ténylegesnél kevesebb résztvevőt jeleznek. Ezenfelül a Számvevőszék által javasolt
felülvizsgálat változást idézne elő a mérés logikájában, mivel a közös eredménymutatók használata
minden tagállam számára kötelező, amelyekről velük együtt állapodtak meg.
A Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tekintetében
elfogadott számítási módszer az ESZA-mutatókra vonatkozó szabályokon alapul, mégpedig azon,
hogy a pozitív kilépéseket a műveletek lezárulásától függetlenül kell számítani. Ráadásul a hatályos
szabályokban bekövetkező bármilyen ilyen változás jelentős terhet róna a tagállamokra, és
meggátolná a szabályok megváltozása előtt szolgáltatott adatok összehasonlíthatóságát.
Értékelésekre van szükség annak megállapításához, hogy a résztvevőkre vonatkozó eredmények
közvetlenül az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (vagy az ESZA) fellépéseinek tudhatók-e be,
és ez az értékelés nem végezhető el az ellenőrzési rendszeren belül.
A Bizottság továbbra is erőfeszítéseket kíván tenni annak érdekében, hogy érthetőbbé tegye az
ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseket, és e célból továbbra is iránymutatással fog szolgálni, illetve
visszajelzéseket fog kérni a tagállamoktól az ezzel foglalkozó, már meglévő különféle fórumokon.
179. A Bizottság megjegyzi, hogy sok esetben a tagállamoknak volt elegendő kiadásuk, azonban
nem tudták megigényelni annak finanszírozását, mivel nem teljesültek a kifizetési kérelmek
Bizottsághoz való benyújtásához szükséges feltételek (vagyis még nem jelölték ki az irányító és az
igazoló hatóságokat).
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A Bizottság közös válasza a 180. és a 181. bekezdésre:
Ebben a szakaszban az eredményekkel óvatosan kell bánni, és azokat előzetes jellegűnek kell
tekinteni. Egyrészről azért, mert az egyes műveletek egy-két évnél hosszabb ideig tarthatnak.
Másrészről pedig azért, mert sok tagállam szívesebben számol be kizárólag a már befejezett
műveletekről (hiszen erre az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó jogi kerettel
összhangban lehetőség van). Ugyancsak nem lehet következtetetéseket levonni a kiadások
Bizottságtól igényelt megtérítése alapján, mivel a pénzügyi végrehajtás nem a helyszíni végrehajtást
tükrözi.
181. A rendelet kifejezetten előírta, hogy a 2013 szeptembere óta támogatható kiadások fényében
2015 decemberéig el kell végezni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés első értékelését. A
Bizottság úgy véli, hogy az értékelés eredményei a fennmaradó időszakra nézve hasznosak voltak a
programok irányítása szempontjából.
182. A Bizottság egyetért azzal, hogy az intézkedéseket a fiatalok igényeihez kell igazítani,
valamint nagyon fontos a résztvevőkről való profilalkotás. Ezzel összefüggésben a Bizottság
iránymutatással szolgál a tagállamok számára az intézkedések kialakításával kapcsolatban.
Az ESZA-rendelet 16. cikke szerint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a 25 vagy 30 év
alatti nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat célozza meg. Nem
támaszt semmilyen követelményt konkrét célcsoportokra nézve, amelyeket támogatni kellene. Ezért
a tagállamok feladata azonosítani az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célcsoportját az ESZArendelet 16. cikkében meghatározott kereteken belül, a tagállam tényleges helyzetével összhangban.
Mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés korlátozott összegű forrásokat biztosít, a
tagállamok úgy döntöttek, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásait konkrét
célcsoportokra fordítják, az ESZA-t pedig olyan más intézkedésekre használják, amelyek a fiatalok
legproblémásabb és nehezen elérhető csoportjait célozzák. Az ilyen kiszolgáltatott csoportokat
célzó intézkedések közül sokat a 9i. beruházási prioritás keretében kell programozni.
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Dátum

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése

9.9.2015

A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más
ellenőrzött félnek)
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után

26.1.2017

A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az
összes uniós nyelven

31.3.2017

8.3.2017

