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Revizijska ekipa
Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij smotrnosti
poslovanja in skladnosti za posamezna proračunska področja ali upravljavske teme. Računsko sodišče
izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za
smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni
interes.
To revizijo smotrnosti poslovanja je opravil senat II Evropskega računskega sodišča, ki je specializiran za
naložbe v kohezijo, rast in vključevanje. Iliana Ivanova, dekanka tega senata, je članica poročevalka. Pri
reviziji so sodelovali vodja njenega kabineta Tony Murphy in ataše v njenem kabinetu Mihail Stefanov,
vodilni upravni uslužbenec Emmanuel Rauch, vodja naloge Marco Fians ter revizorji Marija Grguric,
Benjamin Jakob, Romuald Kayibanda, Kristina Maksinen, Aino Nyholm, Dana Smid Foltynova in Michele
Zagordo.

Od leve proti desni: Marija Grguric, Mihail Stefanov, Marco Fians, Benjamin Jakob, Iliana Ivanova,
Michele Zagordo, Tony Murphy, Dana Smid Foltynova.

2

KAZALO
Odstavek
Glosar
Povzetek
Uvod

I–XI
1–26

Brezposelnost mladih v Evropski uniji
Osebe NEET: mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo

1–5
6–10

Jamstvo za mlade

11–17

Ureditve za spremljanje jamstva za mlade

18–19

Pobuda za zaposlovanje mladih

20–24

Prejšnja ocena jamstva za mlade, ki jo je izvedlo Sodišče

25–26

Obseg revizije in revizijski pristop
Opažanja
Ocena napredka pri izvajanju jamstva za mlade

27–29
30–158
30–59

Zmanjšanje števila oseb NEET je bilo povezano z zmanjšanjem populacije
mladih

32–35

Le malo napredka pri identificiranju in registraciji oseb NEET

36–42

Povečanje števila oseb, ki so uspešno zaključile program, vendar
nezadostna razpoložljivost ponudb

43–52

Trajnostna vključitev ostaja izziv

53–59

Dejavniki, ki vplivajo na rezultate jamstva za mlade

60–98

Ni bilo strategij z jasnimi mejniki in cilji za doseganje vseh oseb NEET

61–72

Države članice niso ocenile skupnih stroškov jamstva za mlade in
razpoložljivih sredstev

73–78

Pristop držav članic vpliva na trajnostno vključitev oseb NEET

79–91

Slaba kakovost podatkov je ovirala ocenjevanje rezultatov jamstva za
mlade

92–98

Ocena prispevka pobude za zaposlovanje mladih

99–158

3

Nezadostna ocena populacije NEET je vplivala na zasnovo operativnih
programov za pobudo za zaposlovanje mladih

102–111

Tveganje, da pobuda za zaposlovanje mladih/ESS nadomešča nacionalno
financiranje

112–116

Kakovost podatkov in smernice Komisije za zbiranje podatkov vplivajo na
merjenje rezultatov pobude za zaposlovanje mladih

117–134

Države članice so le delno izkoristile dodatno predplačilo za operativne
programe pobude za zaposlovanje mladih/ESS

135–138

Sporočeni rezultati so pod pričakovanji za ukrepe, ki jih podpirata
pobuda za zaposlovanje mladih/ESS

139–148

Težave pri izvajanju so potrdili posamezni neposredno vzorčeni primeri

149–158

Zaključki in priporočila

159–182

Priloga – Spremljanje jamstva za mlade: razlike med državami članicami v zagotovljenih
podatkih

Odgovori Komisije

4

GLOSAR
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je agencija EU,
katere vloga je zagotavljanje informacij, nasvetov in strokovnega znanja na področju socialne
politike EU na podlagi primerjalnih informacij, raziskav in analiz.
Evropski socialni sklad (ESS) je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije v Evropski
uniji, in sicer z izboljšanjem zaposlovanja in možnosti za zaposlitev (predvsem z ukrepi
usposabljanja), spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti ter odpiranjem več in boljših
delovnih mest.
Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) je skupno ime za pet ločenih skladov,
namenjenih zmanjševanju regionalnih neravnovesij v Uniji: Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.
Izidi so spremembe, ki so posledica intervencije, običajno povezane z njenimi cilji (npr.
število pripravnikov, ki so našli zaposlitev). Lahko so pričakovani ali nepričakovani, pozitivni
ali negativni.
Izvedbene načrte za jamstvo za mlade pripravijo države članice za izvajanje jamstva za
mlade na nacionalni ravni. V njih je določena vloga javnih organov in drugih organizacij ter
to, kako se bo jamstvo financiralo (vključno z uporabo sredstev EU). Poleg tega je določeno
tudi to, kako se bo ocenjeval napredek, in časovni razpored.
Jamstvo za mlade je politika Sveta, zasnovana za zagotavljanje tega, da bi vsi mladi do
starosti 25 let v štirih mesecih po končanem formalnem izobraževanju ali po začetku
brezposelnosti prejeli kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo
ali pripravništvo.
Mednarodna organizacija dela (MOD) je agencija Združenih narodov, ki se ukvarja z
vprašanji na področju dela in zlasti z mednarodnimi delovnimi standardi.
Mladi: V okviru jamstva za mlade so mladi opredeljeni kot osebe, stare od 15 do 25 let, v
nekaterih državah članicah pa od 15 do 29 let.
NEET so osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Mednje spadajo tako
brezposelne kot tudi neaktivne osebe.
Odbor za zaposlovanje (EMCO) je glavni svetovalni odbor Sveta za zaposlovanje in socialne
zadeve na področju zaposlovanja.
Organ upravljanja je javni ali zasebni organ, ki ga določi država članica za upravljanje
operativnega programa. Njegove naloge so izbiranje projektov za financiranje, spremljanje
izvajanja projektov in poročanje Komisiji o finančnih vidikih in doseženih rezultatih.
Pobuda za zaposlovanje mladih je program EU, ki je namenjen zagotavljanju finančne
podpore regijam, v katerih je stopnja brezposelnosti mladih višja od 25 %.
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Prednostne osi so glavna področja porabe operativnega programa. Sestavljene so iz skupine
povezanih operacij, ki imajo posebne merljive cilje.
Rezultat je merljiva neposredna ali posredna posledica javne intervencije. V okviru
kohezijske politike se rezultati običajno razčlenijo na izide in učinke.
Skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih: Komisija je februarja 2012 skupaj z
osmimi državami članicami, v katerih so bile stopnje brezposelnosti mladih takrat najvišje,
ustanovila skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih, v katerih so delovali
nacionalni strokovnjaki in uradniki EU, da bi se opredelili ukrepi za uporabo financiranja EU
(vključno s financiranjem iz ESS), ki je bilo v programskem obdobju 2007–2013 še na voljo, z
namenom podpiranja možnosti mladih za zaposlitev ter malih in srednjih podjetij.
V operativnih programih (OP) so določeni prioritete in posebni cilji držav članic, poleg tega
pa je navedeno, kako bodo finančna sredstva v nekem obdobju (običajno sedem let)
porabljena za financiranje projektov.
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POVZETEK
O jamstvu za mlade
I.

Brezposelnost mladih ni nov pojav in v več državah članicah EU je raven brezposelnosti

mladih že več let izredno visoka. Zaradi gospodarske krize od leta 2008 se je bilo mladim še
težje vključiti na trg dela. Razmere so se sicer izboljšale, vendar je bilo konec junija 2016 v EU
brezposelnih še vedno več kot 4,2 milijona oseb, mlajših od 25 let.
II.

Ena od najpomembnejših pobud EU za obravnavo tega vprašanja je jamstvo za mlade,

v skladu s katerim morajo države članice zagotoviti, da vsi mladi do starosti 25 let v štirih
mesecih po končanem šolanju ali po začetku brezposelnosti prejmejo kakovostno ponudbo
za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.
III.

Evropski svet se je poleg tega dogovoril o ustanovitvi pobude za zaposlovanje mladih z

odobrenim proračunom v višini 6,4 milijarde EUR (3,2 milijarde EUR iz posebne nove
proračunske vrstice EU in 3,2 milijarde EUR iz nacionalnih dodelitev Evropskega socialnega
sklada) za povečanje finančne pomoči EU regijam in posameznikom, ki jih je najbolj prizadela
brezposelnost in neaktivnost mladih.
Kako je Sodišče izvedlo revizijo
IV.

Sodišče je ocenilo, ali jamstvo za mlade dosega rezultate v državah članicah in ali

pobuda za zaposlovanje mladih k temu prispeva. Zlasti je preučilo, ali so države članice
napredovale pri izvajanju jamstva za mlade, ustrezno obravnavale dejavnike, ki bi lahko
vplivali na njegovo izvajanje, in ali so pobudo za zaposlovanje mladih izvajale tako, da je to
prispevalo k doseganju ciljev jamstva za mlade.
V.

Sodišče je za oceno napredka pri izvajanju jamstva za mlade obiskalo naslednjih sedem

držav članic: Irsko, Španijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, Portugalsko in Slovaško. Za oceno
prispevka pobude za zaposlovanje mladih je obiskalo iste države članice razen Irske in
Slovaške. Revizija je zajemala obdobje med uradno uvedbo jamstva za mlade aprila 2013 in
majem 2016.
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Kaj je Sodišče ugotovilo
VI.

Sedem obiskanih držav članic je sicer doseglo napredek pri izvajanju jamstva za mlade

in doseženih je bilo nekaj rezultatov, vendar sedanje stanje več kot tri leta po sprejetju
priporočila Sveta ni v skladu s prvotnimi pričakovanji, izraženimi ob uvedbi jamstva za mlade,
katerega namen je zagotovitev kakovostne ponudbe vsem osebam NEET v štirih mesecih.
VII.

Pravzaprav nobena od obiskanih držav članic še ni zagotovila, da so imele vse osebe

NEET možnost sprejeti ponudbo v štirih mesecih, in jim s tem pomagala pri trajnostni
vključitvi na trg dela. Eden od pomembnih dejavnikov je, da celotne populacije NEET ni
mogoče obravnavati samo z razpoložljivimi viri iz proračuna EU.
VIII. Poleg tega je Sodišče prišlo do zaključka, da je bil prispevek pobude za zaposlovanje
mladih k doseganju ciljev jamstva za mlade v petih obiskanih državah članicah v času revizije
zelo omejen.
Kaj Sodišče priporoča
IX.

Za prihodnje pobude na področju zaposlovanja, naj države članice in Komisija:

•

obvladujejo pričakovanja z določitvijo realističnih in dosegljivih ciljev in ožjih ciljev,

•

izvedejo ocene vrzeli in tržne analize pred vzpostavitvijo shem.

X.
•

Države članice naj:
pripravijo ustrezne strategije obveščanja za identifikacijo celotne populacije NEET, da bi
jo registrirale,

•

vzpostavijo popoln pregled nad stroški izvajanja jamstva za mlade za celotno populacijo
NEET in prednostno razvrstijo s tem povezane ukrepe, ki naj se izvajajo glede na
razpoložljiva sredstva,

•

zagotovijo, da ponudbe štejejo za kakovostne samo, če ustrezajo profilu udeleženca in
povpraševanju na trgu dela ter če privedejo do trajnostne vključenosti na trg dela,
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•

izboljšajo svoje sisteme spremljanja in poročanja, da bodo redno zagotavljali kakovostne
podatke, ki bi omogočili razvoj mladinskih politik, ki bolj temeljijo na dejstvih, zlasti
zmogljivost za spremljanje udeležencev, ki končajo udeležbo v jamstvu za mlade, da bi
čim bolj zmanjšale število primerov z neznanim izidom.

XI.
•

Komisija naj:
z Odborom za zaposlovanje razvije in predlaga standarde za merila kakovosti ponudb, ki
se zagotovijo v okviru jamstva za mlade,

•

identificira in razširi dobre prakse spremljanja in poročanja na podlagi svojega pregleda
obstoječih sistemov v državah članicah,

•

s svojim postopkom za odobritev sprememb operativnih programov zagotovi, da države
članice izvajajo celovite ocene značilnosti populacije NEET, da bi zagotovila, da ukrepi v
okviru pobude za zaposlovanje mladih ustrezno obravnavajo potrebe te populacije,

•

pregleda svoje smernice za zbiranje podatkov, da bi zmanjšala tveganje precenjevanja
rezultatov. Države članice naj v skladu s tem pregledajo svoja izhodišča in ožje cilje.
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UVOD
Brezposelnost mladih v Evropski uniji
1.

Brezposelnost mladih ni nov pojav in v več državah članicah EU je raven brezposelnosti

mladih že več let izredno visoka. Zaradi gospodarske krize od leta 2008 se je bilo mladim še
težje vključiti na trg dela. Te razmere ponazarja povečanje stopnje brezposelnosti mladih
(starih 15–24 let) za 8,8 odstotne točke med prvim četrtletjem leta 2008 in prvim četrtletjem
leta 2013, ko je dosegla najvišjo raven, tj. 23,9 %.
2.

V istem obdobju se stopnja brezposelnosti starejšega aktivnega prebivalstva (starega

25–74 let) ni toliko povečala (za 3,7 odstotne točke, in sicer s 5,8 % na 9,5 %). To je več kot
pol manjše povečanje kot za starostno skupino 15–24 let (glej sliko 1).
Slika 1 – Stopnja brezposelnosti starostnih skupin 15–24 in 25–74 od leta 2000 do
junija 2016, povprečje v EU-28
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Vir: desezonirani podatki Eurostata o stopnji brezposelnosti v EU-28.

3.

Razmere so se od sredine leta 2013 sicer izboljšale, vendar je bilo konec junija 2016 v EU

brezposelnih še vedno več kot 4,2 milijona mladih, mlajših od 25 let, (povprečna stopnja
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brezposelnosti je znašala 18,8 %). Najbolj prizadete države članice so bile: Grčija (47,7 %),
Španija (45,2 %) in Italija (37,2 %) (glej sliko 2).
Slika 2 – Stopnja brezposelnosti mladih (mlajših od 25 let) po državah članicah junija 2016
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Vir: desezonirani podatki Eurostata o brezposelnosti mladih (mlajših od 25 let).

4.

Poleg finančnih posledic, ki neposredno prizadenejo mlade, dolga obdobja

brezposelnosti tudi negativno vplivajo na prihodnjo zaposljivost, tveganje revščine, socialne
izključenosti in splošno vlogo mladih v družbi. Poleg tega obstaja tveganje, da se talenti,
znanja in spretnosti ne uporabljajo optimalno.
5.

Visoka stopnja brezposelnosti mladih negativno vpliva tudi na gospodarsko rast in

produktivnost ter pomeni veliko gospodarsko obremenitev za družbo kot celoto. Na primer
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veliko število univerzitetnih diplomantov ne more najti zaposlitve in zato s svojimi
spretnostmi in znanji ne morejo prispevati h gospodarski rasti. Mladi, ki imajo malo poklicnih
kvalifikacij ali pa jih sploh nimajo, imajo lahko težave pri vstopu na trg dela in so lahko iz
njega izključeni ali se vse pogosteje znajdejo v začaranem krogu slabo plačanega dela z
majhnimi možnostmi za napredovanje.
Osebe NEET: mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo
6.

Poleg mladih brezposelnih (tistih, ki bi lahko začeli delati in dejavno iščejo zaposlitev)

obstaja še ena velika skupina mladih, ki so manj motivirani za to, da bi delovali proaktivno, in
so zato še bolj izgubili stik s trgom dela. To so neaktivni mladi, ki se ne izobražujejo niti
usposabljajo, zanje pa se uporablja izraz neaktivne osebe NEET. Ti skupini oseb (brezposelni
in neaktivne osebe NEET), starih od 15 do 24 let, v nekaterih državah članicah pa do 29 let,
skupaj tvorita posebno populacijo, imenovano NEET. Najpogosteje uporabljen kazalnik je
sicer stopnja brezposelnosti mladih, vendar ta ne daje tako celovite slike kot stopnja NEET.
Opozoriti je treba na to, da je stopnja NEET nižja kot stopnja brezposelnosti mladih
(glej sliko 3).
Slika 3 – Stopnja brezposelnosti mladih in stopnja NEET

Vir: Evropsko računsko sodišče

7.

Osebe NEET so referenčna populacija, ki se uporablja za jamstvo za mlade. Zato Sodišče

v tem poročilu namesto pojma brezposelnosti mladih uporablja pojem osebe NEET.
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8.

Odstotek oseb NEET, starih od 15 do 24 let, se je po letu 2007 povečal in leta 2012

dosegel najvišjo raven predvsem zaradi povečanja števila brezposelnih oseb NEET, od tedaj
pa se je rahlo zmanjšal (glej sliko 4).
Slika 4 – Razvoj stopnje NEET v EU-28 v obdobju 2007–2015
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Vir: Podatki Eurostata o populaciji NEET, stari od 15 do 24 let.

9.

Konec leta 2015 so se stopnje NEET za starostno skupino med 15 in 24 let v različnih

državah članicah bistveno razlikovale (glej sliko 5). Medtem ko je bila stopnja NEET v Italiji in
Bolgariji blizu ali nad 20 %, je na Nizozemskem, v Luksemburgu in Nemčiji znašala približno
5 % ali manj.

13

Slika 5 – Stopnja NEET po državah članicah in kategorijah (mlajši od 25 let) v letu 2015
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Vir: Podatki Eurostata o populaciji NEET, stari od 15 do 24 let.

10. Med državami članicami se torej močno razlikuje stopnja NEET, razlike pa so tudi v
sestavi populacije NEET (oseb, starih 15–24 let) v različnih državah članicah. Stopnja
brezposelnih oseb NEET je najvišja na Hrvaškem (13,4 %), v Grčiji (11,0 %) in Španiji (10,6 %),
kjer bi gospodarska rast tej populaciji lahko olajšala vključevanje na trg dela. Položaj pa je
drugačen v Bolgariji (14,3 %), Italiji (12,0 %) in Romuniji (11,7 %), ki imajo najvišjo stopnjo
neaktivnih oseb NEET. V teh državah članicah morajo imeti zavodi za zaposlovanje veliko bolj
dejavno vlogo pri vključevanju mladih na trg dela.
Jamstvo za mlade
11. EU ima v politiki zaposlovanja vlogo zagotavljanja, da so politike zaposlovanja držav
članic usklajene, zlasti z opredelitvijo smernic za te politike. Komisija lahko tudi podpira in po
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potrebi dopolnjuje nacionalne ukrepe za boj proti brezposelnosti. 1 Ena od najpomembnejših
pobud EU za izboljšanje položaja mladih na trgu dela je jamstvo za mlade.
12. Komisija je septembra 2010 prvič pozvala države članice, naj zagotovijo, da bodo vsi
mladi v štirih mesecih po zaključku izobraževanja ali začetku brezposelnosti zaposleni ali
vključeni v nadaljnje izobraževanje ali drug ukrep za aktiviranje. To se imenuje jamstvo za
mlade. Komisija je dala ta predlog v okviru vodilne pobude strategije Evropa 2020 „Mladi in
mobilnost” 2, ki je spodbujala boljše izobraževanje in usposabljanje, uspešnejše vključevanje
na trg dela ter večjo mobilnost kot sredstva za obravnavo brezposelnosti mladih.
13. Komisija je decembra 2012 v svojem svežnju o zaposlovanju mladih predlagala
priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade.3 To se lahko razume kot politična zaveza,
saj jo je aprila 2013 sprejel Svet ministrov EU, 4 nato pa jo je junija 2013 potrdil Evropski svet 5
(glej okvir 1).
Okvir 1 – Kaj je jamstvo za mlade?
V okviru jamstva za mlade bi morale države članice zagotoviti, da mladi, ki imajo manj kot 25 let, v
štirih mesecih po zaključku šolanja ali začetku brezposelnosti lahko bodisi najdejo „kakovostno”
zaposlitev, primerno njihovi izobrazbi, znanju in spretnostim ter izkušnjam, bodisi z vajeništvom,
pripravništvom ali nadaljnjim izobraževanjem pridobijo izobrazbo, znanje in spretnosti ter izkušnje, s
katerimi lahko v prihodnosti najdejo zaposlitev.

1

Člen 5(2) in člen 147 prečiščene različice Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 115,
9.5.2008, str. 47).

2

COM(2010) 477 final z dne 15. septembra 2010 z naslovom Mladi in mobilnost.

3

COM(2012) 729 final z dne 5. decembra 2012 z naslovom Predlog priporočila Sveta o
vzpostavitvi jamstva za mlade.

4

Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino (UL C 120, 26.4.2013,
str. 1).

5

Sklepi Evropskega Sveta z dne 27. in 28. junija 2013, EUCO 104/2/13
(http://www.consilium.europa.eu).
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14. Novost pri jamstvu za mlade je, da dopolnjuje obstoječe ukrepe za mlade, ki aktivno
iščejo zaposlitev, s tem, da si prizadeva za sistematično doseganje tistih mladih neaktivnih
oseb, ki ne iščejo zaposlitve in se ne izobražujejo ali usposabljajo. Njegov cilj je trajnostno
vključevanje vseh oseb NEET na trg dela.
15. Različne faze jamstva za mlade so opisane na sliki 6.
Slika 6 – Faze jamstva za mlade

NEET

začetek

registracija

osip/izključitev

priprava profila in spremljevalni ukrepi

zavrnitev

ponudba

sprejetje ponudbe

neuspešen
zaključek

uspešen
zaključek

-

pogoj vrnitve
v status
NEET

Vir: Evropsko računsko sodišče

zaposlitev
nadaljnje izobraževanje
vajeništvo
pripravništvo

trajnostna vključitev
na trg dela

16

16. V skladu s priporočilom Sveta morajo države članice začeti izvajati programe jamstva za
mlade v najkrajšem možnem času. Poleg tega je v priporočilu navedeno, da bi se lahko za
tiste države članice, ki imajo najhujše proračunske težave in visoke stopnje NEET ali
brezposelnosti mladih, preučila možnost postopnega izvajanja. 6 Komisija je tudi pozvala
države članice, naj dajo zaposlovanju mladih prednost v svojih nacionalnih proračunih.
17. Za izvajanje jamstva za mlade za celotno populacijo NEET ni bilo posebnega ciljnega
roka. V prvi fazi so bile države članice pozvane, naj pripravijo svoje izvedbene načrte za
jamstvo za mlade. Ti načrti naj bi bili sprejeti do konca decembra 2013 ali konca pomladi
leta 2014, odvisno od stopnje brezposelnosti v posamezni državi članici.
Ureditve za spremljanje jamstva za mlade
18. V priporočilu Sveta, s katerim je bilo vzpostavljeno jamstvo za mlade, je poudarjeno, da
morajo države članice spremljati in oceniti vse ukrepe, ki se izvajajo v okviru njihovih
programov jamstva za mlade, da bi bilo mogoče oblikovati več z dokazi podprtih politik in
intervencij na podlagi tega, kaj se je kje in zakaj obneslo, ter tako zagotoviti učinkovito
uporabo virov in dobro donosnost naložb.
19. Priporočilo pooblašča Evropsko komisijo za spremljanje izvajanja programov jamstva za
mlade v posameznih državah članicah EU „prek večstranskega nadzora, ki ga zagotavlja
Odbor za zaposlovanje”. Odbor za zaposlovanje je leta 2014 7 potrdil okvir kazalnikov za
spremljanje jamstva za mlade z obsežnim metodološkim priročnikom 8.
Pobuda za zaposlovanje mladih
20. Svet in Evropski parlament sta se istočasno, februarja 2013, dogovorila o vzpostavitvi
pobude za zaposlovanje mladih s posebno proračunsko vrstico za povečanje finančne

6

Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mlade (UL C 120, 26.4.2013),
točka 27.

7

Srečanje Odbora za zaposlovanje v Rimu 22.–23. september 2014.

8

Glej http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115.
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pomoči EU, ki je na voljo regijam in posameznikom, ki jih je najbolj prizadela brezposelnost in
neaktivnost mladih.
21. Pobuda za zaposlovanje mladih je vključena v skupno programsko načrtovanje ESS,
odobri pa se v obliki posebnih operativnih programov pobude za zaposlovanje mladih ali kot
del operativnih programov ESS v obliki prednostne osi ali dela prednostne osi. 9 Komisija ima
zato na tem področju večjo odgovornost kot pri jamstvu za mlade. Medtem ko je jamstvo za
mlade politična zaveza za zagotovitev ponudbe vsem osebam NEET, mlajšim od 25 let, je
pobuda za zaposlovanje mladih instrument financiranja za ukrepe, namenjene
posameznikom 10 v isti populaciji. Skupna odobrena proračunska sredstva za pobudo za
zaposlovanje mladih znašajo 6,4 milijarde EUR za programsko obdobje 2014–2020. To
zajema 3,2 milijarde EUR iz posebne nove proračunske vrstice EU in vsaj 3,2 milijarde EUR iz
nacionalnih dodelitev v okviru obstoječega Evropskega socialnega sklada.
22. Do podpore v okviru pobude za zaposlovanje mladih so upravičene tiste regije, v katerih
je bila stopnja brezposelnosti mladih, starih od 15 do 24 let, leta 2012 več kot 25-odstotna,
in države članice, v katerih je stopnja brezposelnosti mladih leta 2012 zrastla za več kot 30 %
in v katerih je bila stopnja brezposelnosti mladih istega leta višja od 20 % 11 (glej sliko 7).

9

Člen 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347,
20.12.2013, str. 470).

10

Uvodna izjava 11 Uredbe (ES) št. 1304/2013.

11

Člen 16 Uredbe št. 1304/2013.

18

Slika 7 – Regije, ki so upravičene do financiranja iz pobude za zaposlovanje mladih
Upra vičene regije NUTS2

Ka narski otoki

upravičena regija
neupravičena regija

Guadeloupe
Ma rti nik

Gva jana

Ma yotte Reunion
Azori

Ma deira

Vir: Evropska komisija.

23. Spremljanje ukrepov v okviru jamstva za mlade, ki se financirajo iz pobude za
zaposlovanje mladih/ESS, se izvaja v skladu z določbami iz pravnega okvira za evropske
strukturne in investicijske sklade (sklade ESI) 12.

12

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
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24. Evropska komisija je oktobra 2016 objavila sporočilo 13, v katerem so poudarjeni glavni
dosežki jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih od njune uvedbe leta 2013 ter
navedeni zaključki o tem, kako bi bilo mogoče izboljšati prizadevanja na ravni EU in
nacionalnih ravneh za uporabo nacionalnih programov jamstva za mlade 14. Hkrati je Komisija
predlagala, naj se proračun za pobudo za zaposlovanje mladih poveča in naj se zagotovi
dodatna milijarda EUR za posebna sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih v obdobju
2017–2020 (in 1 milijarda EUR iz ESS), da bi se dosegel skupni znesek v višini 8 milijard EUR 15.
Prejšnja ocena jamstva za mlade, ki jo je izvedlo Sodišče
25. Sodišče je marca 2015 objavilo posebno poročilo 16 o podpori Komisije za države članice
pri izvajanju jamstva za mlade. Ugotovilo je tri glavna tveganja za uspešno izvajanje:
−

zadostnost skupnega financiranja,

−

način, na katerega je opredeljena kakovostna ponudba,

−

način, na katerega Komisija spremlja rezultate programa in poroča o njih.

26. To poročilo temelji na tej analizi in jo dopolnjuje z ocenjevanjem izvajanja jamstva za
mlade na ravni držav članic.

skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320) in Uredba (EU) št. 1304/2013.
13

COM(2016) 646 final z dne 4. oktobra 2016 z naslovom Jamstvo za mlade in pobuda za
zaposlovanje mladih: po treh letih izvajanja.

14

COM(2016) 646 final.

15

COM(2016) 603 final z dne 14. septembra 2016 z naslovom Vmesni pregled/revizija večletnega
finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Proračun EU, usmerjen v rezultate.

16

Posebno poročilo št. 3/2015 – Jamstvo EU za mlade: narejeni so bili prvi koraki, vendar se
nakazujejo tveganja pri izvajanju (http://eca.europa.eu).
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OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP
27. Sodišče je s to revizijo ocenilo, ali jamstvo za mlade dosega rezultate v državah članicah
in ali pobuda za zaposlovanje mladih k temu prispeva. Sodišče je preučilo, ali so države
članice:
−

napredovale pri izvajanju jamstva za mlade. Preučeni vidiki, ki so temeljili na podatkih
Odbora za zaposlovanje, o katerih so poročale države članice, so zajemali razvoj števila
oseb NEET, identificiranje in registracijo oseb NEET, zagotavljanje ponudb v štirih
mesecih in kasnejšo trajnost teh ponudb,

−

ustrezno obravnavale dejavnike, ki bi lahko vplivali na napredek pri izvajanju jamstva za
mlade, ki temelji na določbah priporočila Sveta. To vključuje ustrezne strategije za
zagotovitev registriranja vseh oseb NEET, oceno stroškov izvajanja in razpoložljivih
sredstev, oceno pristopa držav članic k trajnostnemu vključevanju oseb NEET in
ustreznosti spremljanja in poročanja držav članic,

−

pobudo za zaposlovanje mladih izvajale tako, da ta prispeva k doseganju ciljev jamstva
za mlade.

28. Sodišče je za oceno napredka pri izvajanju jamstva za mlade obiskalo sedem držav
članic: Irsko, Španijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, Portugalsko in Slovaško. Za vsako od njih se
naša analiza nanaša na starostno skupino, ki so jo izbrale same, tj. 15-24 let ali 15–29 let.
Poleg tega je Sodišče za ovrednotenje prispevka pobude za zaposlovanje mladih obiskalo iste
države članice razen Irske in Slovaške ter pregledalo šest operativnih programov (pet
nacionalnih in enega francoskega regionalnega). Države članice so bile izbrane na podlagi
naslednjih glavnih meril:
−

njihova stopnja brezposelnosti mladih,

−

delež oseb NEET v celotni populaciji iste starostne skupine,

−

njihov delež skupnih namenskih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih.
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29. Dokazi so bili pridobljeni iz:
−

pregledov dokumentacije na ravni EU in nacionalni ravni,

−

pogovorov z nacionalnimi organi, odgovornimi za izvajanje jamstva za mlade, in organi
upravljanja za operativne programe pobude za zaposlovanje mladih/ESS,

−

analize podatkov (vključno s tistimi, o katerih se poroča Odboru za zaposlovanje),

−

preučitve vzorca 175 posameznikov (po 35 v vsaki od petih držav članic), upravičencev
subvencioniranih ponudb pobude za zaposlovanje mladih, da se preuči prispevek
pobude za zaposlovanje mladih.

Revizija v državah članicah je zajemala obdobje med uradno uvedbo jamstva za mlade
aprila 2013 in majem 2016.
OPAŽANJA
Ocena napredka pri izvajanju jamstva za mlade
30. Sodišče meni, da je bil čas revizije ustrezen čas za oceno napredka pri izvajanju jamstva
za mlade, saj je bilo priporočilo Sveta sprejeto v prvi polovici leta 2013.
31. Sodišče je na podlagi podatkov, ki so jih države članice sporočile Odboru za
zaposlovanje, in podatkov Eurostata o populaciji NEET in mladih za sedem obiskanih držav
članic ocenilo, ali:
−

se je število oseb NEET od uvedbe jamstva za mlade zmanjšalo,

−

so države članice napredovale pri identificiranju in registraciji oseb NEET,

−

so vse registrirane osebe NEET prejele ponudbo za zaposlitev, pripravništvo, vajeništvo
ali nadaljnje izobraževanje v štirih mesecih,

−

so se mladi, upravičenci jamstva za mlade, trajnostno vključili na trg dela.
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Zmanjšanje števila oseb NEET je bilo povezano z zmanjšanjem populacije mladih
32. Med uvedbo jamstva za mlade in prvo četrtino leta 2016 se je celotna populacija mladih
v sedmih obiskanih državah članicah zmanjšala za približno 286 000. K temu so prispevali
različni demografski dejavniki, vključno z naravnim zmanjšanjem populacije mladih in neto
migracijo.
33. V istem obdobju se je populacija NEET zmanjšala v vseh obiskanih državah članicah,
razen v Franciji, za skoraj 374 000. Povečanje populacije mladih v Franciji pa je posledica
tehnične prilagoditve, o kateri je Eurostat poročal v prvi četrtini leta 2014. Brez upoštevanja
Francije bi se populaciji mladih in NEET zmanjšali za 500 000 oz. 432 000 (glej tabelo 1).
Tabela 1 – Populacija mladih in populacija NEET v letih 2013 in 2016 (v tisočih)

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK
Skupaj

Mladi
2013Q1
2016Q1
542
520
4 562
4 398
7 284
7 497
778
743
9 286
9 165
1 720
1 658
1 133
1 040
25 306
25 020

Razlika
-22
-165
213
-36
-120
-63
-94
-286

populacija NEET
2013Q1
2016Q1
86
66
839
622
797
855
181
135
2 289
2 258
293
227
215
164
4 701
4 327

Razlika
-21
-217
58
-46
-32
-66
-52
-374

Vir: podatki Eurostata

34. Analiza Sodišča je pokazala, da do tega zmanjšanja populacije NEET ni prišlo zaradi
povečanja števila zaposlenih mladih. Medtem ko se je skupna stopnja brezposelnosti mladih
v sedmih obiskanih državah članicah zmanjšala, se je število zaposlenih mladih od prve
četrtine leta 2013 do istega obdobja leta 2016 zmanjšalo za 40 000.
35. Glavni dejavnik, ki je prispeval k zmanjšanju populacije NEET, je bilo število mladih,
vključenih v izobraževanje, ki se je v istem obdobju povečalo za 315 000. To je mogoče
razložiti s tem, da mladi v obdobjih nizke gospodarske rasti težijo k daljšemu izobraževanju in
odlagajo svoj vstop na trg dela (glej tabelo 2).
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Tabela 2 – Sestava in razvoj populacije mladih in NEET v obiskanih državah članicah (v
tisočih) od prve četrtine leta 2013 do prve četrtine leta 2016
Status
Brezposelne osebe NEET
Neaktivne osebe NEET
Populacija NEET skupaj
Zaposleni
Brezposelni, vključeni v usposabljanje
Neaktivni, vključeni v izobraževanje
Mladi skupaj

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

2016Q1
2 312
2 014
4 327
6 908
579
13 206
25 020

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

Vir: podatki Eurostata

Le malo napredka pri identificiranju in registraciji oseb NEET
36. Jamstvo za mlade je namenjeno vsem mladim, ne glede na njihov status na trgu dela.
Pred uvedbo jamstva za mlade so vse države članice že zagotavljale podporo tistim osebam
NEET, ki so aktivno iskale zaposlitev. Na splošno so bili zato zadolženi javni zavodi za
zaposlovanje ali podobni ponudniki, prvi pogoj za pridobitev podpore pa je bila registracija.
37. V priporočilu Sveta so države članice pozvane, naj vzpostavijo programe jamstva za
mlade, katerih cilj je v štirih mesecih zagotoviti kakovostno ponudbo vsem mladim, ki so
postali brezposelni ali zaključili formalno izobraževanje. Zato je treba identificirati vse osebe
NEET, zlasti pa tiste, ki zaposlitve ne iščejo aktivno (neaktivne osebe NEET) in niso vključene
v obstoječe sisteme. Za to so bile potrebne strukturne reforme, s katerimi se zahteva
vključitev novih partnerjev, ki tesno sodelujejo s to ciljno skupino, in dodatni finančni viri.
Delež oseb NEET, registriranih do konca leta 2015 se po uvedbi jamstva za mlade ni bistveno
povečal
38. Sedem obiskanih držav članic je imelo različna izhodišča za populacijo NEET, vključeno
že pred začetkom izvajanja jamstva za mlade. Delež že identificiranih oseb NEET je v Franciji
znašal 82 %, v Italiji pa le okrog 38 % (glej tabelo 3).
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Tabela 3 – Registrirani brezposelni pred jamstvom za mlade in registrirane osebe NEET v
letih 2014 in 20 151 (v tisočih)
Pred jamstvom
za mlade2
IE
15–24
ES
15–29
FR
15–24
HR
15–29
IT
15–29
PT
15–29
SK
15–29

registrirani
populacija NEET
v%
registrirani
populacija NEET
v%
registrirani
populacija NEET
v%
registrirani
populacija NEET
v%
registrirani
populacija NEET
v%
registrirani
populacija NEET
v%
registrirani
populacija NEET
v%

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

2014

2015

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

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

1

Podatki o stanju pred uvedbo jamstva za mlade so odstotki oseb, registriranih kot brezposelnih
na javnih zavodih za zaposlovanje, ki bili pred začetkom izvajanja jamstva za mlade v ustrezni
starostni skupini. Za Španijo so bili uporabljeni podatki, ki jih je zagotovil španski javni zavod za
zaposlovanje, saj so podatki Odbora za zaposlovanje zajemali le osebe NEET, ki so registrirane v
SNGJ (podatkovna zbirka španskega jamstva za mlade). Pri podatkih za Francijo za leto 2014 je
upoštevan le Pôle emploi, da bi se preprečilo dvojno štetje z Missions Locales, lokalnimi uradi za
zaposlovanje. Podatki za leti 2014 in 2015 so povprečne vrednosti za ti leti.

2

Za stanje pred uvedbo jamstva za mlade so bili uporabljeni podatki za četrto četrtletje leta 2013
za Irsko, drugo četrtletje leta 2014 za Španijo, četrto četrtletje leta 2013 za Francijo, četrto
četrtletje leta 2013 za Hrvaško, prvo četrtletje leta 2014 za Italijo, prvo četrtletje leta 2014 za
Portugalsko in četrto četrtletje leta 2013 za Slovaško.

Vir: podatki javnih zavodov za zaposlovanje za izhodišče „pred jamstvom za mlade”, podatkovna
zbirka Odbora za zaposlovanje za število oseb NEET, vključenih v jamstvo za mlade v letih 2014 in
2015, ter Eurostat za populacijo NEET.

39. Različen napredek držav članic je mogoče delno pojasniti s tem, da se njihovi programi
jamstva za mlade niso začeli izvajati hkrati. Poleg tega so se nekatere države članice odločile,
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da bodo prenesle vse mlade, ki so že bili registrirani pri javnih zavodih za zaposlovanje (in
podobnih ponudnikih), v program jamstva za mlade, druge pa so se odločile, da bodo
vzpostavile posebne nove registre za jamstvo za mlade.
40. V Italiji so se nacionalni organi na primer odločili, da mladih, ki so sicer izpolnjevali
merila NEET, vendar so bili že registrirani kot brezposelni pri javnem zavodu za zaposlovanje,
ne bodo avtomatično prenesli v program jamstva za mlade. Namesto tega so se morali vsi
ponovno registrirati. To je bila zavestna odločitev nacionalnih organov, ki je povzročila
dodatno upravno breme za osebe NEET in privedla do zelo majhnega števila registriranih.
Prispevek jamstva za mlade k procesu registracije oseb NEET je težko oceniti
41. Skupno število oseb NEET, ki so se leta 2014 udeležile jamstva za mlade v sedmih
obiskanih državah članicah (tj. registracija pri ponudniku jamstva za mlade), je bilo
2,6 milijona. Leta 2015 se je njihovo število povečalo za 32 % in doseglo skupaj več kot
3,4 milijona. Vendar pa je bilo, razen v Španiji, Italiji in Franciji, število registriranih oseb
NEET leta 2015 nižje kot v prejšnjem letu (glej tabelo 4).
Tabela 4 – Število ljudi, ki se udeležijo jamstva za mlade1
Število registriranih udeležencev
2014
2015

Razlika
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 %

Skupaj
1

Za Španijo so bili uporabljeni podatki, ki jih je zagotovil španski javni zavod za zaposlovanje, saj
so podatki Odbora za zaposlovanje zajemali le osebe NEET, ki so registrirane v SNGJ (podatkovna
zbirka španskega jamstva za mlade). Pri podatkih za Francijo za leto 2014 je upoštevan le Pôle
emploi, da bi se preprečilo dvojno štetje z Missions Locales, lokalnimi uradi za zaposlovanje.

Vir: podatkovna zbirka Odbora za zaposlovanje in Eurostat.
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42. Analiza Sodišča kaže, da je do bistvenih razlik med državami članicami prišlo zaradi
naslednjih razlogov:
−

glavna dejavnika v Španiji sta bila: 1) poročanje o podatkih o osebah NEET se je začelo
šele julija 2014; 2) starostna omejitev je bila julija 2015 razširjena tako, da je vključevala
tudi osebe NEET, stare 25–29 let, kar je privedlo do 390 000 dodatnih registracij,

−

v Italiji je poročanje zajemalo le obdobje osmih mesecev od maja 2014, ker so se organi
odločili, da morebitnih oseb NEET, ki so bile pred tem datumom že registrirane pri
javnem zavodu za zaposlovanje, ne bodo prenesli in so na novo začeli registracije,

−

v Franciji se je vir podatkov med tema letoma spremenil. Pri podatkih za leto 2014 so
upoštevani samo podatki javnega zavoda za zaposlovanje (Pôle emploi), da bi se
preprečilo dvojno štetje z lokalnimi uradi za zaposlovanje (Missions Locales). Za
leto 2015 pa so podatki, ki jih je zbral Odbor za zaposlovanje, vključevali tudi podatke
Missions Locales,

−

na Hrvaškem in Portugalskem so bile v podatke za leto 2014 vključene vse predhodno
registrirane osebe NEET, kar pojasnjuje veliko število registracij leta 2014. Poleg tega je
Portugalska poročala samo o podatkih od marca 2014, tj. za 10 mesecev tega leta.

Povečanje števila oseb, ki so uspešno zaključile program, vendar nezadostna
razpoložljivost ponudb
43. Registrirane osebe NEET lahko program jamstva za mlade zapustijo na tri načine:
−

lahko sprejmejo ponudbo za zaposlitev, pripravništvo, vajeništvo ali nadaljnje
izobraževanje,

−

lahko prostovoljno zapustijo program ali

−

so izključeni na podlagi nacionalnih pravil/prakse (npr. če se večkrat ne udeležijo
načrtovanih dejavnosti).

44. Osebe NEET lahko zapustijo pripravljalno fazo jamstva za mlade z uspešnim ali
neuspešnim zaključkom. Uspešen zaključek je sprejetje ponudbe. Neuspešen zaključek pa
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pomeni, da zadevna mlada oseba ostane brezposelna ali neaktivna oseba NEET. Če država
članica ne more preveriti statusa neke osebe NEET po tem, ko zapusti program, se
evidentira, da je program zaključil z neznanim izidom, kar je lahko pomeni uspešno ali
neuspešno. Manjše število oseb NEET z neznanim statusom kaže na to, da sistem spremljanja
dobro deluje (glej odstavke 92 do 98).
45. Za vse mlade, ki sodelujejo pri spremljevalnih ukrepih, kot sta individualno načrtovanje
ukrepov in individualna obravnava za tiste, ki potrebujejo več storitev podpore ali
usposabljanja (npr. osnovna znanja, mehke veščine, mentorstvo itd.), šteje, da so vključeni v
pripravljalno fazo jamstva za mlade, ne pa da so program zapustili.
46. Ob koncu leta 2015 se je delež oseb, ki so uspešno zaključile program, med državami
članicami bistveno razlikoval, in sicer je znašal od 58 % v Španiji do 99 % v Italiji (glej sliko 8).
Slika 8 – Odstotek zaključkov po vrstah (kumulativno za leti 2014 in 2015)1
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Za Španijo so bili uporabljeni podatki, ki jih je zagotovil španski javni zavod za zaposlovanje, saj
so podatki Odbora za zaposlovanje zajemali le osebe NEET, ki so registrirane v SNGJ (podatkovna
zbirka španskega jamstva za mlade). Pri podatkih za Francijo za leto 2014 je upoštevan le Pôle
emploi, da bi se preprečilo dvojno štetje z Missions Locales, lokalnimi uradi za zaposlovanje.

Vir: podatkovna zbirka Odbora za zaposlovanje.
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47. Stopnja zaključkov z neznanim izidom, na primer 42 % v Španiji, na splošno odraža slabo
kakovost podatkov. Zelo majhno število oseb, ki so program zaključile z neznanim izidom
(< 1 %), v Italiji je mogoče pripisati uvedbi podatkovne zbirke, ki med drugim spremlja
položaj udeležencev jamstva za mlade. Poleg tega je mogoče, da je majhno število
neuspešnih zaključkov v Italiji deloma posledica tega, da vsi udeleženci podpišejo izjavo o
takojšnji razpoložljivosti za začetek udeležbe v ukrepu.
48. Na Slovaškem je delež oseb, ki so neuspešno zaključile program, največji (15 % v
obdobju 2014–2015). Leta 2014 pa je Slovaška poročala o 2 % oseb, ki so neuspešno
zaključile program, in 29 % oseb, ki so program zaključile z neznanim izidom. Leta 2015 se je
delež oseb, ki so neuspešno zaključile program, povečal na 26 %, delež oseb, ki so program
zaključile z neznanim izidom, pa se je znižal na manj kot 1 %. Do tega je prišlo zaradi
sprememb v sistemu poročanja, vendar to ne pojasnjuje, zakaj je bilo toliko oseb, ki so
neuspešno zaključile program.
49. Zaposlitev je bila najpogostejši uspešen zaključek v vseh obiskanih državah članicah,
razen v Italiji, kjer je bilo 54 % uspešnih zaključkov pripravništev. V vseh ostalih obiskanih
državah članicah je bilo uspešnih zaključkov v obliki zaposlitve med 64 % na Irskem in 90 % v
Franciji (glej sliko 9).
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Slika 9 – Porazdelitev uspešnih zaključkov po vrstah (kumulativno za leti 2014 in 2015)1
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Za Španijo so bili uporabljeni podatki, ki jih je zagotovil španski javni zavod za zaposlovanje, saj
so podatki Odbora za zaposlovanje zajemali le osebe NEET, ki so registrirane v SNGJ (podatkovna
zbirka španskega jamstva za mlade). Pri podatkih za Francijo za leto 2014 je upoštevan le Pôle
emploi, da bi se preprečilo dvojno štetje z Missions Locales, lokalnimi uradi za zaposlovanje.

Vir: podatkovna zbirka Odbora za zaposlovanje.

50. Primerjava števila oseb, ki so uspešno zaključile program, s številom oseb NEET,
registriranih pri jamstvu za mlade, kaže, da je leta 2014 število oseb, ki so uspešno zaključile
program, v sedmih obiskanih državah članicah pomenilo le približno polovico vseh registracij
(53 % leta 2014 in 62 % leta 2015). Leta 2015 se je delež oseb, ki so uspešno zaključile
program, povečal v vseh državah članicah, zajetih v revizijo (razen Irske) (glej sliko 10). Do
povečanja na Hrvaškem (z 41 % na 67 %) in Portugalskem (z 42 % na 62 %) je prišlo zlasti
zaradi zmanjšanja števila novoregistriranih oseb NEET (glej četrto alineo odstavka 42).
Povečanje deleža oseb, ki so uspešno zaključile program, (z 22 % na 68 %) v Italiji dejansko
odraža bistveno povečanje števila ponudb in krajše obdobje poročanja za leto 2014 (glej
drugo alineo odstavka 42). Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da so potrebna dodatna
prizadevanja za zagotovitev ponudbe za vse registrirane osebe NEET, kot se zahteva v
priporočilu Sveta.
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Slika 10 – Delež oseb, ki so uspešno zaključile program, od skupnega števila registriranih
oseb NEET1
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Za Španijo so bili uporabljeni podatki, ki jih je zagotovil španski javni zavod za zaposlovanje, saj
so podatki Odbora za zaposlovanje zajemali le osebe NEET, ki so registrirane v SNGJ (podatkovna
zbirka španskega jamstva za mlade). Pri podatkih za Francijo za leto 2014 je upoštevan le Pôle
emploi, da bi se preprečilo dvojno štetje z Missions Locales, lokalnimi uradi za zaposlovanje.

Vir: podatkovna zbirka Odbora za zaposlovanje.

70 % uspešnih zaključkov programa se je leta 2014 se je zgodilo v štirih mesecih
51. V priporočilu Sveta je navedeno, da bi morale države članice osebam NEET zagotoviti
ponudbe v štirih mesecih. V skladu s smernicami Odbora za zaposlovanje o sporočanju
podatkov se kot izhodišče za izračun štirih mesecev razume datum registracije oseb NEET pri
ponudniku jamstva za mlade.
52. Nobena od držav članic, ki so bile obiskane med revizijo, ni mogla vsem osebam NEET
zagotoviti možnosti, da sprejmejo ponudbo v štirih mesecih od vključitve v program jamstva
za mlade. Toda 70 % uspešnih zaključkov leta 2014 se je zgodilo v štirimesečnem roku. V
Franciji, na Hrvaškem, v Italiji in na Portugalskem se je stanje leta 2015 v primerjavi z
letom 2014 poslabšalo (glej sliko 11), kar je privedlo do povprečnega deleža 59 %. Sodišče
ugotavlja tudi, da se v Italiji kot datum začetka štirimesečnega obdobja, v katerem morajo
osebe NEET sprejeti ponudbo, uporablja datum, na katerega se oseba NEET oceni in se
oblikuje njen profil, in ne datum, na katerega se registrira za program jamstva za mlade. To
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pomeni, da je dejanski čakalni čas za posameznika še daljši. Za povečanje deleža oseb NEET,
pri katerih je dosežen štirimesečni cilj, so potrebna dodatna prizadevanja.
Slika 11 – Uspešni zaključki jamstva za mlade v štirih mesecih (leti 2014 in 2015)1
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Za Španijo so bili uporabljeni podatki, ki jih je zagotovil španski javni zavod za zaposlovanje, saj
so podatki Odbora za zaposlovanje zajemali le osebe NEET, ki so registrirane v SNGJ (podatkovna
zbirka španskega jamstva za mlade). Pri podatkih za Francijo za leto 2014 je upoštevan le Pôle
emploi, da bi se preprečilo dvojno štetje z Missions Locales, lokalnimi uradi za zaposlovanje.

Vir: podatkovna zbirka Odbora za zaposlovanje.

Trajnostna vključitev ostaja izziv
53. Končni cilj jamstva za mlade je pomagati mladim pri trajnostni vključitvi na trg dela. Zato
okvir za spremljanje Odbora za zaposlovanje zahteva, da se položaj mladih spremlja še po 6,
12 in 18 mesecih po datumu, ko zaključijo program. 17 Njihov položaj šteje za pozitivnega, če
so zaposleni, vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, in negativnega, če so vrnjeni v
status NEET.
54. Sodišče je analiziralo te podatke, ki se bistveno razlikujejo med državami članicami, za
mlade, ki so shemo zaključili v letu 2014 ali v letu 2015.

17

Glej metodološki priročnik Odbora za zaposlovanje, Okvir kazalnikov za spremljanje jamstva za
mlade, odstavek 81.
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Položaj mladih šest mesecev po zaključku jamstva za mlade
55. Delež mladih, ki so zaključili shemo leta 2014 in so šest mesecev kasneje še vedno
zaposleni, vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, je med 56 % (na Portugalskem) in 71 %
(na Irskem). Francoski organi septembra 2016 Odboru za zaposlovanje niso predložili
ustreznih podatkov (glej tabelo 5).
Tabela 5 – Položaj mladih, ki so se v program vključili v letih 2014 in 2015, šest mesecev po
zaključku jamstva za mlade1

Uspešen
zaključek
IE
ES
HR
IT
PT
SK
Skupaj

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

2014
Zaključek z
Neuspešen
neznanim
zaključek
izidom
21 %
8%
15 %
21 %
17 %
22 %
0%
32 %
11 %
33 %
16 %
80 %
13 %
33 %

Ni
relevantno2

Uspešen
zaključek

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

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

2015
Zaključek z
Neuspešen
neznanim
zaključek
izidom
21 %
8%
47 %
0%
13 %
17 %
0%
27 %
11 %
25 %
14 %
80 %
18 %
26 %

Ni
relevantno2
0%
16 %
10 %
8%
17 %
2%
9%

1

Podatki za Španijo so podatki, ki so bili sporočeni Odboru za zaposlovanje, in se nanašajo samo
na položaj oseb, registriranih v SNGJ.

2

Ni relevantno: v času, ko so bili zbrani podatki, še ni minilo šest mesecev, odkar so udeleženci
zaključili jamstvo za mlade.

Vir: podatkovna zbirka Odbora za zaposlovanje.

56. Trend, da mladi šest mesecev ohranjajo uspešen zaključek, je bil v letih 2014 in 2015
razmeroma stabilen, razen v Španiji. Tam se je odstotek zmanjšal s 63 % na 37 %, medtem ko
se je delež oseb, ki so program zaključile neuspešno ali z neznanim izidom, povečal s 36 % na
47 %. Ti rezultati delno odražajo spremembe v ciljni populaciji NEET, v katero je bila
vključena tudi starostna skupina od 25 do 29 let (glej odstavek 42, prva alinea).
57. Na Slovaškem so bili po poročanju samo 4 % mladih, ki so zaključili program jamstva za
mlade v letih 2014 ali 2015, še vedno zaposleni ali vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.
Na ta rezultat je močno vplival velik delež (80 %) neznanih položajev mladih, zaradi česar je
težko oceniti doseženo trajnost vključitve na trg dela. V teh primerih ni bilo informacij o
njihovem statusu, kar kaže na to, da imajo slovaški nacionalni organi težave pri spremljanju
trenutnega položaja udeležencev.
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Položaj mladih 12 in 18 mesecev po njihovem zaključku jamstva za mlade
58. Države članice, razen Francije in Italije, so poročale o položaju državljanov 12 mesecev
po njihovem zaključku programa. Leta 2014 je bil položaj mladih 12 mesecev po uspešnem
zaključku podoben njihovemu položaju po šestih mesecih. Španija je izjema, saj je le 45 %
mladih ohranilo ta status po 12 mesecih v primerjavi z 63 % po šestih mesecih (glej tabelo 5
in tabelo 6). Delež uspešno vključenih mladih 18 mesecev po uspešnem zaključku se je v
primerjavi z deležem 12 mesecev po zaključku v vseh državah članicah, razen na Irskem,
zmanjšal.
Tabela 6 – Uspešen, neuspešen in neznan položaj mladih 12 in 18 mesecev po zaključku za
zaključke v letu 20 141, 2

Uspešen
zaključek
IE
ES
HR
PT
SK
Skupaj

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

Leto 2014 – po 12 mesecih
Zaključek z
Neuspešen
neznanim
zaključek
izidom
28 %
7%
34 %
21 %
17 %
20 %
13 %
32 %
18 %
79 %
22 %
32 %

Ni
relevantno

Uspešen
zaključek

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

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

3

Leto 2014 – po 18 mesecih
Zaključek z
Neuspešen
neznanim
zaključek
izidom
25 %
7%
29 %
38 %
14 %
17 %
12 %
26 %
19 %
78 %
20 %
33 %

Ni
relevantno3
0%
0%
7%
21 %
2%
6%

1

Podatki za Španijo so podatki, ki so bili sporočeni Odboru za zaposlovanje, in se nanašajo samo
na položaj oseb, registriranih v SNGJ.

2

Zgornji podatki temeljijo na položaju posameznikov v danem trenutku, kar pomeni, da se za
nekega posameznika neuspešen položaj po 12 mesecih po zaključku lahko šest mesecev kasneje
spremeni v uspešnega.

3

Ni relevantno: v času, ko so bili zbrani podatki, še ni minilo 12 in 18 mesecev, odkar so
udeleženci zaključili jamstvo za mlade.

Vir: podatkovna zbirka Odbora za zaposlovanje.

59. Za mlade, ki so program zaključili leta 2015, Sodišče ni ocenilo položaja 12 mesecev po
uspešnem zaključku, ker so podatke o tem sporočile samo štiri države članice. Poleg tega pri
skoraj dveh tretjinah udeležencev, o katerih se je poročalo, 12-mesečno obdobje še ni
minilo.
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Dejavniki, ki vplivajo na rezultate jamstva za mlade
60. V tem delu poročila je Sodišče ocenilo, ali so države članice ustrezno obravnavale
dejavnike, ki bi lahko negativno vplivali na izvajanje jamstva za mlade. Sodišče je ocenilo
zlasti to, ali so države članice:
−

pripravile ustrezne strategije za zagotovitev registracije vseh oseb NEET,

−

ocenile skupne stroške jamstva za mlade in razpoložljivo financiranje,

−

sprejele ukrepe za zagotavljanje trajnostnega vključevanja oseb NEET in

−

vzpostavile ustrezen sistem spremljanja in poročanja.

Ni bilo strategij z jasnimi mejniki in cilji za doseganje vseh oseb NEET
61. V priporočilu Sveta je navedeno, da je cilj jamstva za mlade, da se dosežejo vsi mladi,
mlajši od 25 let, v štirih mesecih po tem, ko postanejo brezposelni ali prenehajo s formalnim
izobraževanjem. Države članice bi si morale aktivno prizadevati za identificiranje in
registracijo vseh oseb NEET in te spodbujati, naj se pridružijo programu jamstva za mlade.
Poleg tega je v priporočilu Sveta poudarjena pomembnost krepitve sodelovanja med
deležniki (kot so javni in zasebni zavodi za zaposlovanje, izobraževalne ustanove in ustanove
za usposabljanje, delodajalci, mladinske organizacije in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo
z mladimi) za doseganje celotne populacije NEET.
62. Sodišče je preučilo, ali so države članice:
−

oblikovale koherentno strategijo s konkretnimi in merljivimi cilji za doseganje vseh oseb
NEET,

−

vključile relevantne deležnike in se z njimi posvetovale.

Nekatere države članice so se osredotočile na ozko podpopulacijo NEET
63. Sodišče je na podlagi svoje analize izvedbenih načrtov za jamstvo za mlade ugotovilo, da
sta se v dveh od sedmih zajetih držav članic (v Italiji in na Irskem) nacionalna organa odločila,
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da se bosta osredotočila na ožjo podpopulacijo (glej okvir 2). To je privedlo do tega, da
jamstvo za mlade na začetku bistvenega dela populacije NEET ni zajelo.
Okvir 2 – Ciljna populacija NEET na Irskem in v Italiji: približno 30 % skupne populacije NEET je bilo
izključene
Italija: Izvedbeni načrti za jamstvo za mlade so bili osredotočeni na mlade, stare od 15 do 29 let, ki so
bili na razpolago za delo (1 723 000 mladih leta 2013). Toda tisti mladi, ki pred prijavo v program niso
predložili izjave o takojšnji razpoložljivosti (DID – Dichiarazione di immediata disponibilità) (28 %
celotne populacije NEET v istem letu), niso bili vključeni v izračun ožjega cilja.
Irska: Izvedbeni načrt za jamstvo za mlade je osredotočen na tiste mlade, stare od 18 do 24 let, ki v
četrtem četrtletju leta 2013 niso bili zaposleni in so prejemali denarno nadomestilo za brezposelnost,
in tiste, ki se sami štejejo za brezposelne (45 000 oseb, 70 % celotne populacije NEET). Iz ciljne
skupine so bili izključeni nezaposleni študenti, tisti študenti, ki se sami štejejo za neaktivne, negovalci
in osebe, ki so bile neaktivne zaradi invalidnosti. Zadnjo skupino je sestavljalo 18 900 oseb (30 %
celotne populacije NEET).

Ponekod morajo biti osebe NEET proaktivne, da lahko sodelujejo
64. Drug pristop, s katerim se omejuje obseg jamstva za mlade v nekaterih državah članicah,
je ta, da se od potencialnih udeležencev zahteva proaktivnost. V Španiji so se morale osebe
NEET, če so hotele sodelovati v programu jamstva za mlade, samoiniciativno prijaviti v
Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) Ta proaktivnost se zahteva tudi z nacionalnim
zakonom o zaposlovanju št. 18/2014. Zato oseb, ki so bile registrirane že drugje, na primer
pri javnem zavodu za zaposlovanje, ni bilo mogoče avtomatično prenesti na jamstvo za
mlade, in so se morale znova registrirati.
65. Sodišče je ugotovilo tudi, da je Irska uporabila drugačen pristop, ki je bil sicer drag,
vendar se je pokazalo, da je z njim mogoče učinkovito identificirati celotno populacijo NEET,
starejšo od 18 let (glej okvir 3).
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Okvir 3 – Subvencija v obliki dohodkovne podpore na Irskem
Irska vsem brezposelnim, starim vsaj 18 let, zagotavlja dohodkovno podporo v višini najmanj 100 EUR
na teden na osebo brez otrok. Zato organi menijo, da le zelo majhno število oseb NEET, starih vsaj 18
let, ni registriranih pri Ministrstvu za socialno varstvo.

66. Sodišče je ugotovilo, da strategije držav članic niso dovolj osredotočene, ne vključujejo
količinsko opredeljenih ciljev in v njih ni jasno določen časovni razpored za doseganje
celotne populacije NEET. Kljub temu je ugotovilo, da so obiskane države članice razvile
inovativne strategije za doseganje predhodno neidentificiranih oseb NEET, in sicer so
uporabile kampanje za ozaveščanje s pomočjo tradicionalnih in sodobnih medijev (npr.
družabnih omrežij).
67. Komisija je v svojem sporočilu 18 prišla do zaključka, da je treba povečati prizadevanja za
podporo mladim, ki so najbolj izgubili stik s trgom dela, tj. osebe NEET, ki jih je bilo običajno
najtežje doseči (tudi pred krizo), do danes pa so imeli od izboljšav najmanj koristi. To potrjuje
ugotovitve Sodišča v zvezi z napredkom pri identificiranju in registraciji vseh oseb NEET.
Vključenost relevantnih deležnikov ni jasno opredeljena
68. Sedem obiskanih držav članic je navedlo, da je treba vključiti relevantne deležnike in se z
njimi posvetovati. Niso pa navedle, kako naj bi ta partnerstva prispevala k skupnemu cilju
doseganja vseh oseb NEET. Edina izjema je bila Portugalska, vendar tudi na Portugalskem še
vedno ni jasno, kako naj bi partnerji prispevali k identificiranju in registraciji vseh oseb NEET
(glej okvir 4).
Okvir 4 – Portugalski izvedbeni načrt za jamstvo za mlade – določeni so bili ožji cilji za
identificiranje/registracijo populacije NEET
Cilj portugalskega izvedbenega načrta za jamstvo za mlade je, da bi do leta 2019 dosegli celotno
populacijo NEET. Relevantni deležniki so odgovorni za doseganje 47 % oseb NEET, ki niso prijavljeni
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COM(2016) 646 final z naslovom Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih: po treh
letih izvajanja, str. 11.
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na javnem zavodu za zaposlovanje. Toda ožji cilji, ki naj bi jih dosegli relevantni deležniki, so določeni
na splošno, brez podrobne navedbe ciljev vsakega partnerja. Poleg tega v izvedbenem načrtu ni
omenjen nikakršen finančni prispevek, ki naj bi se zagotovil relevantnim deležnikom, niti to, kako naj
bi cilj dosegli brez dodatnih virov.

69. Sodišče je ugotovilo tudi, da so bili od uvedbe jamstva za mlade podpisani posebni
sporazumi z relevantnimi deležniki v vseh obiskanih državah članicah. Na primer španski
javni zavod za zaposlovanje je podpisal sporazume z institucijami, kot so Instituto de la
Juventud (INJUVE), Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Insercion
(FAEDEI) in španski rdeči križ, da bi dosegel najbolj izpostavljene osebe NEET. Slovaška je
podpisala tri sporazume s socialnimi partnerji, ki jih podpira ESS, da bi spodbudila neaktivne
osebe NEET, da se registrirajo na zavodu za zaposlovanje. Toda natančne ciljne vrednosti, ki
naj bi jih dosegla organizacija, v nobenem primeru niso bile opredeljene.
70. To kaže, da so relevantni deležniki, ki delajo v tesnem stiku s podskupino neaktivnih
oseb NEET, vse bolj vključeni. Še vedno pa je treba jasneje opredeliti njihovo vključenost in
možnosti, kako lahko najučinkoviteje in najuspešneje prispevajo k temu procesu.
Število brezposelnih oseb NEET se je zmanjšalo, število neaktivnih oseb NEET pa je ostalo
nespremenjeno
71. Skupna populacija NEET, na katero je osredotočeno jamstvo za mlade, se je v sedmih
obiskanih državah članicah med prvim četrtletjem leta 2013 in koncem marca 2016
zmanjšala s 4,7 milijona na 4,3 milijona oseb (glej sliko 12).
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Slika 12 – Število brezposelnih in neaktivnih oseb NEET (v tisočih) v sedmih obiskanih
državah članicah (prvo četrtletje leta 2013–konec marca 2016)
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Vir: podatki Eurostata o številu brezposelnih in neaktivnih oseb NEET.

72. Do tega zmanjšanja je prišlo zaradi zmanjšanja števila brezposelne populacije NEET (–
387 000 oseb), podatek za neaktivne osebe NEET pa se skoraj ni spremenil (+ 13 000
oseb). 19 To potrjuje, da so potrebna dodatna prizadevanja za doseganje neaktivnih oseb
NEET.20
Države članice niso ocenile skupnih stroškov jamstva za mlade in razpoložljivih sredstev
73. Pred uvedbo jamstva za mlade so vse države članice že zagotavljale pomoč registriranim
brezposelnim mladim v okviru svojih aktivnih politik trga dela, zlasti s svojimi javnimi zavodi
za zaposlovanje (ali podobnimi organi). Uvedba jamstva za mlade je prinesla dva dodatna
izziva za države članice:

19

Sezonske konice, evidentirane na koncu tretjih četrtletij, so posledica zaključkov akademskih let.

20
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−

z zagotovljeno podporo naj bi se obravnavale vse osebe NEET, ne samo tisti, ki so
registrirani kot brezposelni na zavodu za zaposlovanje, in

−

podpora vsem osebam NEET naj bi privedla do ponudbe v štirih mesecih po prenehanju
formalnega izobraževanja ali po začetku brezposelnosti.

74. Zato je Sodišče preučilo, ali so države članice ocenile dodatne stroške zagotavljanja
ponudbe vsem osebam NEET v štirih mesecih, ki se zahteva v priporočilu Sveta, in opredelile
razpoložljiva sredstva.
75. Ugotovilo je, da:
−

nobena od sedmih obiskanih držav članic ni mogla predložiti ocene pričakovanih
dodatnih stroškov za svoje specifične razmere,

−

je na splošno v izvedbenih načrtih za jamstvo za mlade v vseh obiskanih državah članicah
predstavljena vrsta ukrepov, ki se ponujajo osebam NEET na podlagi financiranja iz
skladov ESI za obdobje 2014–2020, zlasti iz pobude za zaposlovanje mladih in
Evropskega socialnega sklada.

76. Nedavna raziskava, ki so jo izvedle neodvisne organizacije, je zagotovila okvirne podatke
o tem, kolikšni bodo verjetni stroški doseganja vseh oseb NEET v EU. Mednarodna
organizacija dela (MOD) ocenjuje, da bodo letni stroški znašali približno 45,4 milijarde EUR 21,
Eurofound pa napoveduje, da bodo znašali 50,4 milijard EUR 22 letno.
77. Skupna sredstva ESS/pobude za zaposlovanje mladih, ki so 28 državam članicam EU na
voljo za obdobje 2014–2020, znašajo 86,4 milijarde EUR (tj. 12,3 milijarde EUR na leto). Poleg
tega naj bi se v sedemletnem programu 12,5 milijarde EUR sredstev ESS/pobude za
zaposlovanje mladih (tj. 1,8 milijarde EUR na leto) porabilo za prednostno naložbo ESS 8.ii

21

MOD, The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges,
avgust 2015

22

Eurofound, Social Inclusion of Young People, september 2015.
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(trajnostno vključevanje mladih na trg dela), od tega pa naj bi se 6,4 milijarde EUR porabilo v
okviru pobude za zaposlovanje mladih, ki je usmerjena neposredno v osebe NEET.
78. Zato samo z viri, ki so na voljo v proračunu EU, ni mogoče obravnavati celotne
populacije NEET, kar se pričakuje v skladu s priporočilom Sveta. Države članice morajo
pravilno oceniti stroške svojih programov jamstva za mlade in z njimi povezane ukrepe
prednostno razvrstiti glede na razpoložljiva sredstva.
Pristop držav članic vpliva na trajnostno vključitev oseb NEET
79. Končni cilj jamstva za mlade je izboljšati znanje in spretnosti in zaposljivost oseb NEET
ter jim omogoči trajnostno vključitev na trg dela. V skladu s priporočilom Sveta, bi morali
ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa jamstva za mlade, namenjeni krepitvi sposobnosti
posameznikov, pomagati obravnavati obstoječo neusklajenost med ponudbo znanj in
povpraševanjem po njih za boljše izpolnjevanje potreb trga dela. Poleg tega posamezniki
potrebujejo več pomoči pri vključevanju, bolj kot izgubijo stik s trgom dela. Ponudbe morajo
biti prilagojene profilu in stopnji kvalifikacij posameznikov. Poleg tega bi morale biti v skladu
z minimalnimi zahtevami za kakovostno ponudbo.
80. Zato je Sodišče preučilo, ali so obiskane države članice:
−

sistematično obravnavale neusklajenost med ponudbo znanj in povpraševanjem po njih
v okviru svojega jamstva za mlade,

−

ocenile profile oseb NEET in zagotovile, da imajo različni ponudniki enoten pristop,

−

uporabljale opredelitev kakovostne ponudbe.

Neusklajenost med ponudbo znanj in povpraševanjem po njih v okviru jamstva za mlade ni
bila ugotovljena niti obravnavana
81. Skupina NEET je zelo raznovrstna 23. Toda nobena od obiskanih držav članic ni izvedla
celovite analize populacije NEET, vključno z analizo neusklajenosti med ponudbo znanj in
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Eurofound, Exploring the diversity of NEETs, julij 2016.
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povpraševanjem po njih. Na Portugalskem in v Španiji pa sta izvedbena načrta za jamstvo za
mlade na primer temeljila samo na statističnih podatkih o osebah NEET, ki sta jih zagotovila
nacionalna statistična urada, kot so starostna porazdelitev, kvalifikacije in spol.
82. Od zajetih držav članic je samo Irska razvila sistematičen pristop k odpravljanju
neusklajenosti med ponudbo znanj in povpraševanjem po njih ter k uskladitvi nabora
usposabljanj za osebe NEET, da bi izpolnila potrebe lokalnega območja. To za posamezna
območja s predstavniki lokalnih delodajalcev in lokalnimi ponudniki usposabljanj izvaja letno,
in sicer s kombiniranjem popisa in ankete o delovni sili. Toda ta sistem je bil vzpostavljen že
pred uvedbo jamstva za mlade.
83. Vse druge obiskane države članice so neusklajenost med ponudbo znanj in
povpraševanjem po njih obravnavale v posebnih študijah in/ali z analizami, ki so jih izvedle
različne institucije. Toda te študije niso bile upoštevane pri določanju vrste in števila ponudb
v izvedbenem načrtu za jamstvo za mlade ali pa so bile upoštevane le delno.
Zaradi sheme za mlade so bili v treh obiskanih državah članicah spremenjeni sistemi za
oblikovanje profilov
84. Uvedba jamstva za mlade je povzročila spremembo sistema za oblikovanje profilov za
osebe NEET v Italiji, Španiji in na Irskem. Hrvaška, Slovaška, Francija in Portugalska pa so
ohranile prejšnje sisteme.
85. Na Hrvaškem in Slovaškem (kjer obstaja samo po en ponudnik jamstva za mlade, javni
zavod za zaposlovanje), sistem za oblikovanje profilov temelji na kvalitativni oceni, ki jo
pripravi referent. Tudi v Franciji oceno pripravi referent, vendar obstaja veliko ponudnikov
storitev za ocene oseb NEET, ki pa nimajo enotnega pristopa.
86. Portugalska, Irska in Italija uporabljajo sistem, ki temelji na avtomatiziranem sistemu
točkovanja in na kvalitativnem oblikovanju profilov z oceno referenta. Na Irskem in
Portugalskem je edini ponudnik jamstva za mlade, ki je odgovoren za oceno oseb EET, javni
zavod za zaposlovanje, v Italiji pa to izvaja več ponudnikov (glej okvir 5).
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Okvir 5 – Nov sistem oblikovanja profilov za osebe NEET v Italiji za jamstvo za mlade
Za program jamstva za mlade je Italija uvedla standardni postopek za oblikovanje profilov oseb NEET
za vse ponudnike jamstva za mlade. Ta postopek vključuje izračun koeficienta izpostavljenosti za
vsakega od zadevnih mladih (nizka, srednja, visoka ali zelo visoka). Izračun temelji na njihovih osebnih
značilnosti (kot so starost, spol, izobrazba, delovne izkušnje itd.), pa tudi na njihovem stalnem
prebivališču (profil lokalnega proizvodnega sistema, regionalna ali deželna stopnja brezposelnosti
itd.). Ta ocena je standardizirana podlaga, ki svetovalcem za zaposlovanje pomaga pri določanju
najprimernejše storitve/ponudbe za posameznika. Svetovalci za zaposlovanje imajo pri določanju
načrta za osebe NEET v okviru programa jamstva za mlade veliko pravico presoje. Sedaj so v pripravi
smernice, ki bodo uslužbencem zavodov za zaposlovanje pomagale pri kvalitativnem oblikovanju
profilov, na podlagi katerega se podpiše sporazum o personalizirani storitvi. Obvezna uporaba tega
sistema prispeva k dosledni obravnavi vseh oseb NEET.

87. Španija prehaja z neusklajenega večregionalnega ocenjevanja za oblikovanje profilov, ki
ga opravi referent, na skupni okvir za ocenjevanje in oblikovanje profilov za osebe NEET po
vsej državi. Ta bo temeljil na standardiziranem vprašalniku o zaposljivosti, ki so ga pripravili
javni zavod za zaposlovanje in avtonomne regije.
88. Avtomatiziran sistem ni nujno boljši od popolnoma personaliziranega ali kombiniranega.
Poudariti pa je treba, da bo avtomatiziran sistem bolj verjetno zagotovil enotno in dosledno
obravnavo vseh oseb NEET, medtem ko se personaliziran in kombiniran sistem bolj zanašata
na sposobnosti in izkušnje referentov.
Več držav članic je opredelilo kakovostno ponudbo
89. Razumevanje pojma kakovostne ponudbe se med državami članicami razlikuje, 24 vendar
obstaja nekaj skupnih meril. Na Irskem, v Franciji in na Portugalskem je opredelitev
kakovostne ponudbe v nacionalnih izvedbenih načrtih za jamstvo za mlade precej splošna in
neposredno povezana s trajnostnim vključevanjem na trg dela. Po drugi strani pa so v
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Osnutek sklepa Sveta o izvajanju jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih
(15 015/16, 1. december 2016) poziva k razpravi o standardih za merila za kakovost v skladu z
okvirom kazalnikov.

43

španskem izvedbenem načrtu za jamstvo za mlade opredeljene glavne značilnosti dobre
kakovosti za vsako vrsto ponudbe.
90. Poleg tega je v dveh državah članicah, zajetih v tem poročilu (Italija in Slovaška), jamstvo
za mlade prispevalo tudi k razvoju celovite opredelitve kakovostne ponudbe, ki je na
Slovaškem pravno zavezujoča (glej okvir 6). Hrvaška še ni sprejela opredelitve kakovostne
ponudbe, vendar to vprašanje sedaj obravnava novoustanovljen svet za izvajanje
izvedbenega načrta za jamstvo za mlade.
Okvir 6 – Opredelitev kakovostne ponudbe na Slovaškem
Kakovostna ponudba je opredeljena v zakonu o zavodu za zaposlovanje. V vsaki ponudbi za
zaposlitev, ki je subvencionirana iz državnega proračuna ali iz pobude za zaposlovanje mladih/ESS,
morajo biti navedeni minimalni delovni čas in čas trajanja pogodbe o zaposlitvi/samozaposlitvene
dejavnosti, poleg tega pa morajo biti izpolnjene zahteve glede trajnosti zaposlitve po prenehanju
podpore. Poleg tega morata biti navedena tudi mesečni znesek subvencije in njeno celotno trajanje.
V ponudbi morajo biti upoštevani tudi zdravstveno stanje prejemnika, njegove kvalifikacije in
poklicne sposobnosti ter pretekle izkušnje. Aprila 2015 je bilo v Zakonu št. 61/2015 zb. o poklicnem
izobraževanju in usposabljanju natančno določeno, kakšna je kakovostna ponudba za vajeništvo v
okviru dualnega izobraževanja.

91. Pravna opredelitev kakovostne ponudbe sama po sebi ne zagotavlja pozitivnega izida
udeležbe v jamstvu za mlade. Za trajnostno vključitev oseb NEET na trg dela pa je ne glede
na kakovost ponudbe potrebna gospodarska rast.
Slaba kakovost podatkov je ovirala ocenjevanje rezultatov jamstva za mlade
92. V priporočilu Sveta je poudarjena potreba po spremljanju in vrednotenju vseh ukrepov v
okviru programov jamstva za mlade. Kakovostni podatki so potrebni za oblikovanje z dokazi
podprtih politik in intervencij na podlagi tega, kaj se je kje obneslo in zakaj, ter s tem
zagotavljanje učinkovite uporabe virov in dobre donosnosti naložb.
93. Zato je Sodišče preučilo, ali so države članice uvedle sisteme, ki so omogočali ustrezno
spremljanje in vrednotenje izvajanja njihovih programov jamstva za mlade.
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94. Prvi pogoj za ocenjevanje napredka, doseženega zaradi jamstva za mlade, je
razpoložljivost podatkov o izhodiščnem stanju pred začetkom izvajanja (npr. število oseb
NEET, ki so prejemali pomoč javnega zavoda za zaposlovanje pred začetkom izvajanja
jamstva za mlade). Toda vse obiskane države članice so imele na voljo le omejene
informacije o vrsti pomoči, ki so jo osebe NEET prejele, o številu zagotovljenih
ponudb/storitev in s tem povezanih stroških.
95. Sodišče je ugotovilo tudi več nedoslednosti in težav z zanesljivostjo podatkov, ki so jih
države članice sporočile Odboru za zaposlovanje. Primerljivost podatkov je otežena, saj
države članice Odboru za zaposlovanje na različne načine sporočajo podatke o npr. ciljni
starostni skupini, metodologiji za izračun števila oseb, ki so se vključile ob uvedbi jamstva za
mlade, številu oseb, ki so zaključile program, in razpoložljivosti podatkov o nadaljnjem
spremljanju (glej tudi Prilogo).
96. V državah članicah, ki so imele več ponudnikov jamstva za mlade, ne pa tudi
poenotenega sistema poročanja, so bili ugotovljeni problemi, tudi v zvezi s popolnostjo
podatkov.
97. To npr. velja za Francijo, kjer nacionalni organi ne morejo poročati o položaju oseb
NEET, potem ko te zaključijo program (glej odstavek 55). Poleg tega francoski sistem
spremljanja ne zajema vseh potencialnih ponudnikov jamstva za mlade. Na primer, ponudbe
ministrstva za šolstvo preko Réseaux Formation Qualification Emploi za tiste, ki predčasno
zapustijo šolanje, niso vključene. Podobno se je zgodilo na Portugalskem, kjer se o ponudbah
ministrstva za šolstvo za osebe NEET ni poročalo.
98. Italija pa je uvedla celovit elektronski sistem spremljanja za program jamstva za mlade
(glej okvir 7).
Okvir 7 – Uporaba celovite podatkovne zbirke za spremljanje jamstva za mlade (Italija)
Italija je leta 2014 uvedla elektronski sistem za upravljanje programa jamstva za mlade. Zasnovan je
tako, da registrira in kasneje preverja status oseb NEET udeležencev programa v enotni podatkovni
zbirki. Podatki, vneseni v sistem, ki zajemajo informacije o zaposlitvenem statusu udeležencev,
vključujejo tudi informacije, ki so jih zagotovile pokrajinske službe in zaposlitvene agencije. Ta sistem
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je povezan tudi s podatkovno zbirko ministrstva za šolstvo, kar omogoča preverjanje izobrazbe
zadevnih oseb. Tedenska poročila o številu registriranih oseb NEET in zagotovljenih ponudb se
objavljajo v oddelku za spremljanje posebnega spletišča jamstva za mlade.

Ocena prispevka pobude za zaposlovanje mladih
99. Pobuda za zaposlovanje mladih je bila uvedena za podporo izvajanju jamstva za mlade
ter krepitev in pospeševanje izvajanja ukrepov, usmerjenih v posamezne osebe NEET.
100. Ker sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih dopolnjujejo financiranje, ki je na voljo iz
ESS, in pomenijo bistven delež razpoložljivih finančnih virov za izvajanje jamstva za mlade, je
Sodišče ocenilo, kako ta sredstva prispevajo k vidikom, ki so bili zajeti v prejšnje dele tega
poročila v zvezi s splošnim izvajanjem jamstva za mlade.
101. Sodišče je zato preučilo:
−

ali so bile za intervencije pobude za zaposlovanje mladih, vključene v operativne
programe, izvedene ustrezne analize in ocene,

−

ali so bili za oceno rezultatov razviti smiselni cilji in mehanizmi spremljanja ter

−

kateri rezultati so bili doslej doseženi in ali so bili v skladu z zastavljenimi ožjimi cilji.

Nezadostna ocena populacije NEET je vplivala na zasnovo operativnih programov za
pobudo za zaposlovanje mladih
102. Glede na raznolikost populacije NEET, kar je bilo poudarjeno v priporočilu Sveta, bi bila
potrebna podrobna ocena za ustrezno določitev ciljne populacije pobude za zaposlovanje
mladih.
103. Sodišče je ugotovilo, da so bile ocene, ki so jih obiskane države članice izvedle za
določitev ciljne populacije pobude za zaposlovanje mladih, površne in splošne. Vseh pet
držav članic je ciljno populacijo pobude za zaposlovanje mladih razdelilo v dve podskupini:
neaktivne osebe NEET in nezaposlene osebe NEET. Ukrepi niso bili posebej usmerjeni v
kategorije, kot so mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, ekonomsko in socialno izpostavljene
osebe, dolgoročno brezposelni ali osebe, ki so najbolj izgubile stik s trgom dela.
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104. V Franciji je na primer v nacionalnem operativnem programu za pobudo za zaposlovanje
mladih navedeno, da je polovica oseb NEET, starih med 15 in 24 let, visokokvalificiranih in
začasno neprisotnih na trgu dela. Ni pa navedeno, ali bodo viri pobude za zaposlovanje
mladih osredotočeni na preostanek populacije, za katero je bolj verjetno, da potrebuje
pomoč.
105. Nobena od petih obiskanih držav članic ni opravila celovite ocene značilnosti populacije
NEET, saj so uporabile samo statistične podatke, kot so starost, regionalna porazdelitev in
izobrazba za utemeljitev možnosti, vključenih v operativni program. Nacionalni organi torej
niso opravili ustrezne ocene vrzeli.
106. Poleg tega niso bile opravljene študije za ugotovitev lokacije oseb NEET ali njihovih
socialnih, družinskih in ekonomskih razmer. Obstajale niso niti študije, s katerimi bi se
ugotovilo, kateri ukrepi bi lahko najbolj izboljšali trajnostno vključitev različnih podskupin
NEET na trg dela. Ocene trga pa niso bile uporabljene za določitev števila oseb, ki bi jih bilo
treba vključiti v subvencionirane ukrepe pobude za zaposlovanje mladih, kot so ponudbe za
zaposlitev, usposabljanje, pripravništvo ali vajeništvo. Za utemeljitev prednostnih področij
intervencije ni bila opravljena ocena vrzeli niti ocena neusklajenosti med ponudbo znanj in
povpraševanjem po njih.
107. V petih obiskanih državah članicah je bilo skupno število oseb NEET, ki prejemajo
financiranje pobude za zaposlovanje mladih, določeno na podlagi zneska, ki se dodeli za
neko vrsto ponudbe, in cene na enoto. Dodelitev za vsako posebno vrsto ponudbe ni
temeljila na oceni.
108. Na primer, Španija je odobrila sklop ukrepov, ki naj bi se financirali v okviru pobude za
zaposlovanje mladih, vendar se je lahko vsaka regija sama odločila o natančnih značilnosti in
stroških vsakega ukrepa, ki se sofinancira v okviru pobude za zaposlovanje mladih.
109. To, da ni bilo celovitih informacij o populaciji NEET, je prispevalo k precej nejasni zasnovi
operativnih programov, v katerih niso bile opredeljene ciljne skupine, ki najbolj potrebujejo
pomoč, poleg tega pa ni bilo navedeno, zakaj naj bi bili predlagani ukrepi najprimernejši za
obravnavo obstoječih neskladij.
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110. Sodišče je ugotovilo, da je bila glavno gonilo za dodeljevanje sredstev razpoložljivost
ponudnikov, ki lahko zagotovijo ponudbe osebam NEET. V hrvaškem operativnem programu
ESS je izrecno navedeno, da so sredstva pobude za zaposlovanje mladih usmerjena v
neaktivne in nezaposlene osebe NEET, ki jih je mogoče hitro vključiti v ukrepe, dolgoročno
brezposelne NEET pa bo financiral ESS od leta 2019 dalje.
111. Zadevni deležniki, zlasti mladinske organizacije, sindikati in organizacije delodajalcev so
bili dejansko vključeni v posvetovanja med pripravo operativnih programov. Toda nekatere
od teh organizacij so se med pogovori pritožile glede preglednosti postopka, poleg tega pa so
menile, da ni bilo dovolj posvetovanja. Na Portugalskem so na primer predstavniki sindikatov
in mladinskih organizacij trdili, da so bili k sodelovanju povabljeni šele v pozni fazi priprave
operativnega programa.
Tveganje, da pobuda za zaposlovanje mladih/ESS nadomešča nacionalno financiranje
112. Sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih se zagotavljajo iz proračuna EU kot dodatek k
že razpoložljivim sredstvom ESS za operativne programe v obdobju 2014–2020, tako da je
mogoče zagotoviti dodatno podporo za pomoč posameznim osebam NEET, zlasti tistim, ki jo
najbolj potrebujejo. Sredstva EU, ki se uporabljajo za pobudo za zaposlovanje mladih/ESS, pa
ne bi smela nadomestiti javnih ali z njimi primerljivih odhodkov države članice. 25
113. Obiskane države članice niso mogle potrditi, ali bodo sredstva pobude za zaposlovanje
mladih/ESS privedla do neto povečanja javnih odhodkov, dodeljenih osebam NEET. Zato
obstaja tveganje, da sredstva pobude za zaposlovanje mladih/ESS ne bodo povzročila neto
povečanja razpoložljivih sredstev za osebe NEET ter da bodo vsaj delno nadomestila
odhodke, ki so se prej financirali iz nacionalnih proračunov. Ker so odhodki upravičeni od
septembra 2013, čeprav je Komisija prve operativne programe ali osi pobude za
zaposlovanje mladih/ESS odobrila šele junija in julija 2014 (v Franciji in Italiji), preostali štirje
ocenjeni operativni programi pa so bili odobreni konec leta 2014, je to tveganje še večje.

25

Člen 95(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.
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114. Poleg tega se je pri oceni operativnih programov in osi pobude za zaposlovanje
mladih/ESS, ki jo je opravilo Sodišče, pokazalo, da je večina ukrepov, ki naj bi prejeli
financiranje iz pobude za zaposlovanje mladih, obstajalo že pred uvedbo jamstva za mlade.
Na Portugalskem je to veljalo za 81 % sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih. Čeprav to
samo po sebi ni nujno slabo, kaže na to, da obstaja tveganje, da podpora iz pobude za
zaposlovanje mladih/ESS nadomešča nacionalno financiranje.
115. Poleg tega ni jasno, ali so ciljne vrednosti za kazalnike smotrnosti za izložke v
operativnih programih pobude za zaposlovanje mladih/ESS skladne z neto povečanjem
števila oseb NEET, ki prejemajo pomoč. Na primer, cilj osi pobude za zaposlovanje mladih
španskega operativnega programa ESS je zagotoviti podporo 1 057 527 oseb NEET. Toda
nacionalni organi niso potrdili, da ta številka ustreza neto povečanju števila ponudb, ki jim
bodo zagotovljene (v primerjavi z obdobjem pred začetkom pobude za zaposlovanje mladih).
116. Še težje je oceniti dodano vrednost, ki so jo imela sredstva pobude za zaposlovanje
mladih pri zagotavljanju pomoči osebam NEET, saj je v operativnih programih le delno
utemeljena dodelitev razpoložljivih sredstev. To velja za Hrvaško, kjer je le 69 % sredstev, ki
so na voljo za os pobude za zaposlovanje mladih operativnega programa ESS, dodeljenih za
posebne ukrepe, medtem ko preostalih 31 % še ni povezanih z nobenim ukrepom.
Kakovost podatkov in smernice Komisije za zbiranje podatkov vplivajo na merjenje
rezultatov pobude za zaposlovanje mladih
117. Za merjenje dosežkov, povezanih z uporabo sredstev pobude za zaposlovanje
mladih/ESS, je v uredbi opredeljenih 12 obveznih kazalnikov rezultatov. 26 Za vse te kazalnike
bi bilo treba določiti izhodiščni scenarij in ožje cilje, podatke o izvajanju pa nato spremljati in
o njih poročati.
118. Sodišče je ocenilo ustreznost izhodiščnih scenarijev in ožje cilje za rezultate, ki so jih
določile obiskane države članice, ter način, na katerega zbirajo podatke o spremljanju in o
njih poročajo.
26
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Slaba kakovost podatkov otežuje ocenjevanje izhodiščnih scenarijev in ožjih ciljev
119. Med pogajanji o operativnih programih mora Komisija preveriti zanesljivost
uporabljenih izhodiščnih scenarijev, da se zagotovi zanesljivost teh ožjih ciljev. To je del
preverjanja predhodne pogojenosti in v primerih, v katerih ni dokazov za izhodišče ali
preteklih podatkov, mora zadevna država članica pripraviti akcijski načrt.
120. Komisija državam članicam zagotavlja smernice za določanje izhodišč. Sodišče pa je v
vseh ocenjenih državah članicah ugotovilo, da je izhodišče za kazalnike rezultatov na splošno
temeljilo na preteklih podatkih o stopnji uspešnosti pri zaključevanju podobnih ukrepov, na
tem, ali so se udeleženci po ukrepu vključili na trg dela, ter na nekaterih statističnih
podatkih, kot so na primer podatki o porazdelitvi med neaktivnimi in brezposelnimi
udeleženci.
121. Sodišče je nacionalne organe prosilo, da predložijo dokaze, ki bi podprli s tem povezane
podatke. Vse države članice so zagotovile splošna pojasnila o procesu zbiranja podatkov,
vendar nobena ni mogla v celoti zagotoviti zahtevanih informacij.
122. Na primer v Italiji in Španiji so bili podatki zbrani s pristopom „od spodaj navzgor”. Za
državi članici so bili predloženi dokazi, da so bili podatki o stopnji uspešnosti oseb NEET pri
zaključevanju ukrepov in njihovi kasnejši vključitvi na trg dela zbrani regionalno. Toda
osnovni podatki, ki so jih različne regije uporabile za opredelitev izhodišča, Sodišču niso bili
na voljo za oceno.
123. Sodišče je prejelo te osnovne podatke za Portugalsko, vendar je v njih odkrilo napake pri
izračunu kazalnikov. Poleg tega podatki, uporabljeni za vrednotenje kazalnikov izhodišča,
niso bili dovolj izčrpni (glej okvir 8).
Okvir 8 – Na Portugalskem so bile ugotovljene slabosti v opredeljevanju izhodiščnih vrednosti
Napaka v izračunu: Pri izračunu izhodiščne vrednosti za kazalnik CR01 (brezposelni udeleženci, ki
zaključijo intervencijo, ki jo podpira pobuda za zaposlovanje mladih) uporabljeni imenovalec ni bil
skladen s podatki, uporabljenimi za izračun števca, saj je imenovalec vključeval več ukrepov, kot jih je
bilo uporabljenih za izračun števca. Če bi bilo to skladno, bi se izhodiščno razmerje s 50,5 % povečalo
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na 79 %. Podobni problemi so bili ugotovljeni pri kazalnikih CR04 in CR07, ki sta različici kazalnika
CR01, vendar se uporabljata za dolgotrajno brezposelne in neaktivne osebe NEET.
Nezadostna reprezentativnost: Rezultati, doseženi s programom INSERJOVEM, so bili uporabljeni kot
približek za vrednotenje kazalnikov CR02 (brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev,
nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja) in CR03 (brezposelni
udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali
so, vključno s samozaposlenimi, zaposleni po zaključku sodelovanja). Toda program INSERJOVEM ni
dovolj širok, da bi bil lahko reprezentativen za ukrepe na področju izobraževanja ali podjetništva.
Podobni problemi so bili ugotovljeni pri kazalnikih CR05, CR06, CR08 in CR09, ki so različice kazalnikov
CR02 in CR03, vendar se uporabljajo za dolgotrajno brezposelne in neaktivne osebe NEET.

124. Pomemben element pri določanju izhodiščnih in ciljnih vrednosti za kazalnike
smotrnosti je določitev pričakovane stopnje uspešnosti udeležencev. Na Hrvaškem in
Portugalskem so bile uporabljene različne stopnje uspešnosti glede na status udeležencev ob
vključitvi, nedejavne osebe so namreč imele nižjo pričakovano stopnjo uspešnosti. V
utemeljitev uporabe različnih stopenj pa niso bili predloženi nikakršni dokazi. V Španiji in
Italiji so bile uporabljene enake pričakovane stopnje uspešnosti ne glede na to, ali so bili
udeleženci neaktivni ali brezposelni, saj med statusom ob njihovi vključitvi in njihovo stopnjo
uspešnosti ni bilo statistične povezave.
125. Kar zadeva ožje cilje, ki jih je treba doseči v referenčnem letu, je bilo ugotovljeno, da
niso vse države članice pričakovale napredka glede na izhodiščno stanje. V francoskem
nacionalnem operativnem programu pobude za zaposlovanje mladih/ESS so bili na primer
cilji, ki jih je treba doseči, podobni preteklim ciljem. Če so bile kot ožji cilji določene višje
ocenjene stopnje uspešnosti, to ni bilo utemeljeno, ali pa le zelo na splošno.
126. Zanesljivosti izhodiščnih scenarijev in ožjih ciljev, zastavljenih v vseh državah članicah, ni
bilo mogoče oceniti, ker z njimi povezani podporni podatki Sodišču niso bili dani na voljo,
kadar pa so bili, po mnenju Sodišča niso bili dovolj kakovostni.
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Vprašanja v zvezi z navodili Komisije za zbiranje podatkov
127. V podporo državam članicam in zaradi zagotavljanja doslednosti pri poročanju o
kazalnikih rezultatov je Komisija izdala navodila, ki določajo minimalne zahteve, ki jih mora
izpolnjevati vsak sistem spremljanja, da lahko opravlja naloge, ki se zahtevajo v uredbah.27
128. V skladu z navodili Komisije bi morali kazalniki rezultatov pobude za zaposlovanje
mladih/ESS zajeti to, ali udeleženci zaključijo intervencijo pobude za zaposlovanje mladih, ali
po udeležbi prejmejo ponudbo ali dejansko spremenijo svoj položaj ne glede na to, ali
zaključijo intervencijo ali ne, ter ali je prejeta ponudba povezana z njihovo udeležbo v
ukrepu, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih /ESS. Oseba, ki ne zaključi udeležbe v
sofinancirani intervenciji ali operaciji pobude za zaposlovanje mladih/ESS, torej lahko šteje
kot pozitiven rezultat v smislu prejetih in sprejetih ponudb, kar pomeni, da kazalniki za
pobudo za zaposlovanje mladih/ESS ne ocenjujejo več dodane vrednosti ukrepa pobude za
zaposlovanje mladih. Pri tem pristopu obstaja tveganje precenjevanja rezultatov
(glej okvir 9).
Okvir 9 – Precenjeni rezultati pobude za zaposlovanje mladih
Za ponazoritev je Sodišče izbralo primer osebe NEET, ki je bila izbrana za sodelovanje v enoletnem
programu usposabljanja, s katerim bi pridobila kvalifikacijo, ki bi ji pomagala pri vključitvi na trg dela.
Ta oseba lahko po šestih mesecih ter brez dokončanja usposabljanja in pridobitve certifikata zapusti
ukrep, da na primer sprejme ponudbo za dvomesečno zaposlitev na popolnoma drugem področju. V
skladu z navodili Komisije bi moralo šteti, da ta oseba ni zaključila intervencije pobude za
zaposlovanje mladih, temveč da je prejela ponudbo, ko je zapustila intervencijo, in ponudbo sprejela
v štirih tednih po tem, ko je uspešno zaključila ukrep pobude za zaposlovanje mladih. Kazalnik bi
ponudbo za zaposlitev pripisal intervenciji pobude za zaposlovanje mladih, čeprav to ne drži.

129. Na podlagi te razlage je težko izmeriti, ali so intervencije pobude za zaposlovanje mladih
prispevale k trajnostnemu vključevanju oseb NEET na trg dela.
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130. Poleg tega je v navodilih Komisije izrecno navedeno, da morajo kazalniki rezultatov
upoštevati vse ponudbe ne glede na njihovo kakovost, da se jasno ugotovi položaj osebe štiri
tedne in šest mesecev po njenem sodelovanju v sofinanciranem ukrepu. Ni pa natančno
določeno, kdaj je ponudba relevantna za kazalnike rezultatov, ker je razlaga pogoja v zvezi s
časom zapustitve ukrepa precej fleksibilna. Kot rezultat štejejo ponudbe, prejete med
podporo pobude za zaposlovanje mladih, tiste, ki niso povezane s subvencionirano ponudbo
pobude za zaposlovanje mladih, in tiste, ki izhajajo iz lastne pobude udeležencev.
131. V navodilih Komisije je navedeno tudi, da bi morali kazalniki rezultatov vključevati tiste,
ki so z intervencijo pridobili kvalifikacijo. 28 Na primer, če intervencija pobude za zaposlovanje
mladih zajema zagotavljanje certificiranega usposabljanja za pridobitev kvalifikacije, za
udeležence šteje, da je uspešno zaključil ukrep za pridobitev kvalifikacije. Toda ta dosežek
spet avtomatično šteje za rezultat v sporočenih kazalnikih za položaj štiri tedne in šest
mesecev kasneje. To je bilo opaženo med obiskom v Španiji.
132. Druga zadeva v navodilih Komisije, ki vzbuja vprašanja, se nanaša na udeležence, ki
prejmejo ponudbo v okviru operacije pobude za zaposlovanje mladih, vendar je ne
sprejmejo. V navodilih je navedeno, da ta ponudba šteje kot pozitiven rezultat, čeprav je bila
zavrnjena in ne ustreza profilu osebe.
133. Podobno je v primeru, kadar udeleženec pobude za zaposlovanje mladih prejme drugo
ponudbo (ki jo tudi subvencionira pobuda za zaposlovanje mladih) na istem ali drugem
področju. Če oseba sprejme drugo ponudbo, šteje, da ni zaključila prvega ukrepa, hkrati pa
da je prejela ponudbo zaradi pobude za zaposlovanje mladih. V resnici pa je ta oseba šteta
dvakrat in sredstva pobude za zaposlovanje mladih neučinkovito „tekmujejo” za isto osebo.
134. Na podlagi opisanega je Sodišče prišlo do zaključka, da razlaga Komisije v njenih
navodilih privede do tega, da podatki, uporabljeni za poročanje o kazalnikih rezultatov,
netočno odražajo vpliv ukrepov, ki jih sofinancira pobuda za zaposlovanje mladih, in sicer
tako, da so rezultati precenjeni.
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Države članice so le delno izkoristile dodatno predplačilo za operativne programe pobude
za zaposlovanje mladih/ESS
135. Komisija je maja 2015 predlagala povečanje stopnje začetnega predplačila za posebne
dodelitve za pobudo za zaposlovanje mladih/ESS na 30 % (namesto običajnega 1 %), da bi
zagotovila hiter odziv na brezposelnost mladih. 29 V isti uredbi se zahteva tudi, da se 50 %
dodatnega predplačila ali 14,5 % skupnih sredstev pobude za zaposlovanje mladih,
dodeljenih državam članicam, utemelji s predložitvijo zahtevkov za vmesno plačilo do
23. maja 2016. Države članice, ki ne izpolnijo tega pogoja, morajo povrniti celoten znesek
dodatnega začetnega predplačila.
136. Obiskane države članice, razen Portugalske, ki je uspela do 23. maja 2016 utemeljiti
celoten prejet znesek dodatnega predplačila, so lahko predložile samo zahtevke za plačilo, ki
ustrezajo deležu prejetega dodatnega predplačila, in sicer 58 % v Franciji in 32 % v Španiji
(glej sliko 13).
137. Komisija je leta 2016 od Španije zahtevala povračilo v višini 273,6 milijona EUR, ker je
utemeljeni znesek znašal manj kot 50 %. Toda to ni pomenilo izgube sredstev EU za državo
članico, saj se skupen dodeljen prispevek EU ni spremenil.

29

Uredba (EU) 2015/779 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1304/2013 glede dodatnega začetnega predplačila, ki se izplača za operativne
programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (UL L 126, 21.5.2015, str. 1).
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Slika 13 – Odstotek dodatnega predplačila pobude za zaposlovanje mladih, utemeljenega
do 23. maja 2016
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138. To, da so države članice lahko le delno izkoristile višjo stopnjo predplačil, kaže na to, da
je Komisija, ko je predlagala povečanje dodatnega predplačila, podcenila čas, potreben za
vzpostavitev ustreznih struktur za porabo sredstev in vložitev zahtevkov za povračilo
odhodkov.
Sporočeni rezultati so pod pričakovanji za ukrepe, ki jih podpirata pobuda za zaposlovanje
mladih/ESS
139. Rezultati pobude za zaposlovanje mladih morajo biti jasno prikazani in predstavljeni,
predvideti pa je treba tudi posebne ureditve spremljanja in vrednotenja 30 poleg
standardnega letnega poročila o izvajanju, ki ga je treba predložiti Komisiji za vsak operativni
program ESS 31.
140. Sodišče je za pet obiskanih držav članic pregledalo letna poročila o izvajanju, da bi
ocenilo napredek, dosežen od leta 2013. V analizo Sodišča ni bila zajeta Hrvaška, saj je bil
sporazum o nepovratnih sredstvih pobude za zaposlovanje mladih podpisan šele

30

Člen 19 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

31

Člen 50(1) in 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.
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novembra 2015, izvajati pa se je začel šele v drugi polovici leta 2015. Poleg tega v letnem
poročilu o izvajanju za leto 2015 za Španijo ni bilo posodobljenih podatkov, temveč znova
številke za leto 2014.32
141. To, koliko so države članice do konca leta 2015 dosegle ožje cilje za izložke pobude za
zaposlovanje mladih, se razlikuje: v Franciji (Nord-Pas-de-Calais) je bil prvotni ožji cilj za
izložke, tj. število udeležencev, že presežen (111 %), medtem ko je bilo v Italiji doseženih le
okrog 23 % prvotnega ciljnega števila (glej sliko 14.1).

32

V letnem poročilu o izvajanju za leto 2015 za Španijo podatki iz prvega letnega poročila o
izvajanju niso posodobljeni. Ti podatki pa so bili ocene. Do tega je prišlo, ker so se nacionalni
organi odločili, da ne bodo poročali o podatkih o operacijah, ki še niso bile uradno izbrane ali so
bile le delno izvedene.
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Slika 14 – Dosežki s sredstvi pobude za zaposlovanje mladih/ESS do konca leta 20 151
14.1 – % skupnega doseženega ožjega cilja za izložke pobude za
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Podatki za Španijo se nanašajo samo na leto 2014.

Vir: Letno poročilo o izvajanju za leto 2015.

142. Poleg tega se med državami članicami razlikuje tudi delež udeležencev, ki so zaključili
program jamstva za mlade, ki se financira iz pobude za zaposlovanje mladih/ESS: Sodišče
zlasti ugotavlja, da je v primeru francoskega nacionalnega operativnega programa pobude za
zaposlovanje mladih/ESS in portugalske osi pobude za zaposlovanje mladih/ESS manj kot
tretjina udeležencev zaključila intervencijo. To vzbuja pomisleke glede uspešnosti ukrepov
jamstva za mlade, ki se financirajo iz pobude za zaposlovanje mladih/ESS (glej sliko 14.2).
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143. Informacije, o katerih so poročale države članice, kažejo tudi, da je imela najmanj koristi
skupina neaktivnih oseb NEET. Na Portugalskem, na primer, nobeden od udeležencev ni bil iz
skupine neaktivnih oseb NEET. Poleg tega je bil v petih obiskanih državah članicah le 1 %
sodelujočih invalidov, 8 % je bilo priseljencev (95 % od tega v Franciji), 22 % pa jih je prihajalo
iz brezposelnih gospodinjstev (50 % od tega na Portugalskem).
Financiranje iz pobude za zaposlovanje mladih/ESS do konca leta 2015 ni bilo v celoti
porabljeno
144. Ravni odhodkov v letnih poročilih o izvajanju za leto 2015 kažejo, da je samo
Portugalska predložila zahtevek za plačilo, ki ustreza 47 % celotnega proračuna pobude za
zaposlovanje mladih/ESS v tem letu. Razen Španije, ki ni prijavila nobenega zneska za
odhodke, za katere so bile prevzete obveznosti, so države članice prevzele obveznosti za
med 24 % (Italija) in 85 % (Francija – Nord-Pas-de-Calais) celotnega proračuna (glej sliko 15).
Slika 15 – Odstotek odhodkov, za katere so bile prevzete obveznosti, konec leta 2015

Vir: Letno poročilo o izvajanju za leto 2015.

145. To ponazarja, da države članice dodatnih finančnih sredstev EU, ki so bila dana na voljo
iz pobude za zaposlovanje mladih/ESS, niso v celoti izkoristile za zagotavljanje dodatnih
podpornih ukrepov za osebe NEET, pri čemer obstaja tveganje, da bo treba dodatno
predplačilo povrniti Komisiji (glej odstavke 135 do 138). Zato je več držav članic navedlo, da
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še niso pripravile relevantnih upravnih ureditev za potrjevanje nastalih odhodkov (tj. še niso
imenovale organa upravljanja in organa za potrjevanje). Skupen problem v zvezi s tem je bila
vzpostavitev informacijskega sistema, ki lahko zagotavlja, da so odhodki sledljivi.
Zaradi zamud pri izvajanju imajo prva vrednotenja podpornih ukrepov pobude za
zaposlovanje mladih/ESS manjšo vrednost
146. Države članice bi morale izvesti vrednotenje za oceno uspešnosti, učinkovitosti in učinka
podpore ESS/pobude za zaposlovanje mladih vsaj dvakrat v programskem obdobju. Prvo
vrednotenje je moralo biti zaključeno do 31. decembra 2015 33, drugo pa mora biti zaključeno
do 31. decembra 2018.
147. Analiza Sodišča je pokazala, da v nobenem od poročil o vrednotenju, ki so jih predložile
države članice, ni ocenjena učinkovitost ukrepov, ki se financirajo iz pobude za zaposlovanje
mladih, njihova stroškovna učinkovitost ali njihov učinek, ker so bili programi še vedno v
začetni fazi. Na kakovost teh vrednotenj so vplivali tudi omejitve sistemov spremljanja in
pomanjkanje zanesljivih podatkov. Zlasti Španija, Hrvaška in Portugalska so poročale o tem,
da so imele težave pri uvajanju informacijskega sistema za upravljanje podatkovne zbirke.
148. Na podlagi tega Sodišče meni, da so bila prva vrednotenja v uredbi sicer predvidena do
31. decembra 2015, vendar so zamude pri izvajanju zmanjšale njihovo uporabnost.
Težave pri izvajanju so potrdili posamezni neposredno vzorčeni primeri
149. Sodišče je preučilo tudi posamezne primere za vzorec s 175 udeleženci ukrepov v okviru
jamstva za mlade, ki so bili sofinancirani iz pobude za zaposlovanje mladih/ESS. V vsaki državi
članici je bilo naključno izbranih 35 oseb, razen v Franciji, kjer je bilo izbranih 20 udeležencev
iz nacionalnega operativnega programa in 15 iz operativnega programa Nord-Pas-de-Calais.
150. Pri vključitvi v program jamstva za mlade je bilo 78 % vseh izbranih udeležencev
brezposelnih, 14 % neaktivnih, 8 % pa jih ni izpolnjevalo meril NEET (glej sliko 16.1). Poleg
tega se je 11 % udeležencev v ukrep vključilo, preden se je jamstvo za mlade začelo izvajati,
33

Člen 19(6) Uredbe (EU) št. 1304/2013.
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ali pa niso spadali v starostno skupino, določeno v operativnem programu 34, zaradi česar
niso bili upravičeni do sofinanciranja.
Slika 16 – Značilnosti udeležencev pobude za zaposlovanje mladih v vzorcu
16.1 – Status ob začetku
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij, ki so jih o posameznikih zagotovile države
članice.

151. V starostno skupino 22–25 let je spadalo 54 % udeležencev (glej sliko 16.2). Poleg tega
jih je imelo 80 % sekundarno ali višjo izobrazbo, več kot 30 % pa terciarno izobrazbo
(glej sliko 16.3). Ti podatki potrjujejo, da so bile osebe, ki so imele največ koristi od pobude
za zaposlovanje mladih, tiste, ki so imele najboljše kvalifikacije in najboljšo izobrazbo.
152. Od 175 oseb, zajetih v ta pregled, jih je 25 jamstvo za mlade zapustilo, ne da bi prejeli
ponudbo za zaposlitev, pripravništvo, izobraževanje ali vajeništvo. Preostalih 150 je prejelo
eno od teh ponudb, samo pripravništva pa so pomenila 45 % ponudb (glej sliko 17). V 25

34

V skladu s španskimi pravili o upravičenosti se zahteva predhodna registracija v podatkovno
zbirko jamstva za mlade – Sistema nacional de Garantía Juvenil. Španija je 3. decembra 2015
Komisijo sicer prosila za zvišanje upravičene starosti upravičencev operativnega programa
pobude za zaposlovanje mladih, vendar je bilo ugotovljeno, da so bili nekateri udeleženci
starejši od 25 let že pred tem datumom.
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primerih, v katerih osebe niso prejele nobene ponudbe, je do tega prišlo zato, ker so
upravičenci predčasno nehali sodelovati ali ker se je spremljevalni ukrep iztekel, ne da bi
privedel do ponudbe. To se je zgodilo v Franciji, kjer so nekateri ponudniki jamstva za mlade
po štirih mesecih nehali zagotavljati podporo osebam NEET zaradi napačne razlage uporabe
pravila o štirih mesecih.
Slika 17 – Vrste ponudb
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij, ki so jih o posameznikih zagotovile države
članice.

153. Opozoriti je treba, da je v Italiji v vseh primerih oseb, ki so sprejele ponudbo
pripravništva, v vzorcu (devet oseb) prišlo do precejšnjih zamud pri plačilih (vsaj dva
meseca). Italija je priznala, da je zamuda pri plačilu stalen in splošen problem za
pripravništva, in ne samo za vzorec. Povprečna zamuda pri plačilu je trajala 64 dni.
154. Čas med registracijo za jamstvo za mlade in sprejetjem ponudbe je v povprečju trajal
112 dni (tj. manj kot štiri mesece). V 27 % primerov pa je čas med registracijo in sprejetjem
ponudbe presegel štiri mesece, v 7 % primerov pa celo eno leto.
155. Na podlagi meril držav članic za to, kakšna je kakovostna ponudba, je za 91 % ponudb, ki
so jih prejeli udeleženci, štelo, da so kakovostne. Toda ugotovljena so bila neskladja med
profili udeležencev in ponudbami (glej okvir 10).
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Okvir 10 – Primeri neskladja med profili posameznikov in ponudbami
Oseba z univerzitetno diplomo iz gradbeništva in tremi leti poklicnih izkušenj kot učitelj matematike
je prejel ponudbo za enoletno pripravništvo v jezikovni šoli, katerega cilj je bil razvijanje spretnosti za
poučevanje in usvojitev ustreznega ravnanja v učilnici. Udeleženec je po devetih mesecih predčasno
zapustil pripravništvo in postal brezposeln.
Oseba z univerzitetno diplomo iz odnosov med delodajalci in delojemalci je prejela ponudbo za
dvotedensko zaposlitev kot gradbeni delavec, čeprav v njegovi dokumentaciji niso bile evidentirane
pretekle izkušnje na tem področju niti morebitno posebno zanimanje za delo na tem področju.
Oseba z magisterijem iz sodne psihologije je prejela ponudbo za usposabljanje na področju trženja in
poslovodenja, ne da bi pokazala posebno zanimanje za to področje.

156. V času pregleda je 62 % udeležencev ukrep zaključilo, 23 % jih je še vedno sodelovalo,
15 % pa jih je odstopilo od prejete ponudbe (približno dve tretjini od njih na Hrvaškem)
(glej sliko 18.1).
Slika 18 – Stopnja zaključevanja ukrepov in sedanji status udeležencev
18.1 – Stopnja zaključevanja ukrepov
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij, ki so jih o posameznikih zagotovile države
članice.
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157. Trajnost vključenosti udeležencev na trg dela je še vedno izziv. 38 % udeležencev je bilo
zaposlenih ali vključenih v izobraževalne ukrepe, 19 % udeležencev pa se je vrnilo v status
NEET. Poleg tega je položaj 27 % udeležencev (večinoma v Španiji, Franciji in Italiji) neznan
(glej sliko 18.2).
158. Ponudbe za zaposlitev in pripravništvo so bile uspešnejše pri vključevanju udeležencev
na trg dela (glej sliko 18.3). To je mogoče delno pojasniti s tem, da udeleženci teh ukrepov
niso toliko izgubili stika s trgom dela, da so imeli najvišjo stopnjo izobrazbe in več let
poklicnih izkušenj. Vajeništvo pa je bilo najuspešnejše pri preprečevanju tega, da se osebe
vrnejo v status NEET. To je povezano z dolžino vajeništva, ki lahko traja od enega do treh let.
ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
159. Sodišče je prišlo do zaključka, da je sedem obiskanih držav članic sicer doseglo napredek
pri izvajanju jamstva za mlade in da je bilo doseženih nekaj rezultatov, vendar sedanje stanje
več kot tri leta po sprejetju priporočila Sveta ni v skladu s prvotnimi pričakovanji, izraženimi
ob uvedbi jamstva za mlade, katerega namen je zagotovitev kakovostne ponudbe vsem
osebam NEET v štirih mesecih. Poleg tega je bil prispevek pobude za zaposlovanje mladih k
doseganju ciljev jamstva za mlade v petih obiskanih državah članicah v času revizije zelo
omejen.
Ocena napredka pri izvajanju jamstva za mlade
160. Po oceni Sodišča, ki temelji na pričakovanjih, ki izhajajo iz zahtev priporočila Sveta o
jamstvu za mlade, še nobena od obiskanih držav članic ni zagotovila, da bi imele vse osebe
NEET možnost sprejeti ponudbo v štirih mesecih, in jim s tem pomagala pri trajnostni
vključitvi na trg dela. Ker jamstvo za mlade temelji na priporočilu Sveta, ki je nezavezujoč akt,
je njegovo izvajanje odvisno od pripravljenosti držav članic.
161. Glede na napredek, ki je bil dosežen pri identificiranju in registraciji oseb NEET, Sodišče
ugotavlja, da se delež registriranih oseb NEET do konca leta 2015 ni znatno povečal, poleg
tega pa je bilo težko oceniti prispevek jamstva za mlade (glej odstavke 36 do 42).
162. V istem obdobju se je raven uspešnih zaključkov jamstva za mlade v obiskanih državah
članicah razlikovala, najpogostejša vrsta zaključka pa je bila zaposlitev. V letu 2014 je število
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oseb, ki so uspešno zaključile program, pomenilo le približno polovico vseh registracij, to pa
se je leta 2015 povečalo na 62 % (glej odstavke 43 do 50).
163. Poleg tega je bil leta 2014 pri 70 % oseb, ki so uspešno zaključile program, upoštevan
štirimesečni rok. Toda leta 2015 so se razmere za štiri od obiskanih držav članic poslabšale,
zaradi česar se je splošno povprečje znižalo na 59 % (glej odstavka 51 in 52).
164. Zaradi ugotavljanja trajnosti uspešnih zaključkov je Sodišče preučilo informacije o
udeležencih, ki so bile na voljo 6, 12 in 18 mesecev po koncu udeležbe v jamstvu za mlade.
Ugotovilo je, da se je raven trajnosti od 6 do 12 in 18 mesecev po koncu udeležbe postopno
slabšala (glej odstavke 53 do 59).
Priporočilo 1
Za prihodnje pobude na področju zaposlovanja, naj države članice in Komisija:
−

obvladujejo pričakovanja z določitvijo realističnih in dosegljivih ciljev in ožjih ciljev,

−

izvedejo ocene vrzeli in tržne analize pred vzpostavitvijo shem.

Rok za izvedbo: kadar se predlaga nova pobuda.
Analiza dejavnikov, ki vplivajo na rezultate jamstva za mlade
Neustrezne strategije za doseganje vseh oseb NEET
165. Države članice niso pripravile ustrezne strategije z jasnimi mejniki in cilji za doseganje
vseh oseb NEET. Nekatere države članice se niso osredotočile na vse mlade, kot se zahteva v
priporočilu Sveta, temveč le na podpopulacijo. Poleg tega so bile v nekaterih primerih osebe
NEET odgovorne za svoje proaktivno sodelovanje v programu. Zato si je treba bolj
prizadevati za podporo tistim mladim, ki so najbolj izgubili stik s trgom dela. Do tega
zaključka je prišla tudi Komisija v svojem sporočilu 35 (glej odstavke 61 do 67).

35

COM(2016) 646 final.
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166. Relevantni deležniki so lahko ključni akterji pri doseganju tistih, ki so najbolj izgubili stik
s trgom dela. Sicer so bili v vseh obiskanih državah članicah nekoliko vključeni, vendar je
treba jasno opredeliti, kako naj bodo vključeni in kako lahko k temu procesu najučinkoviteje
in najuspešneje prispevajo (glej odstavke 68 do 70).
167. Velikost populacije neaktivnih NEET (ki so najbolj izgubili stik s trgom dela) je ostala
nespremenjena in je v obiskanih državah članicah med letom 2013 in koncem marca 2016
pomenila približno 2 milijona oseb, medtem ko se je populacija brezposelnih NEET zmanjšala
z 2,7 milijona oseb na 2,3 milijona oseb (glej odstavka 71 in 72).
Priporočilo 2
Države članice naj pripravijo ustrezne strategije obveščanja za identifikacijo celotne
populacije NEET, da bi jo registrirale. V teh strategijah naj bodo določeni konkretni in merljivi
letni cilji in opredeljeni glavni izzivi in ustrezni akcijski načrti za njihovo premagovanje.
Komisija naj pri tem podpira države članice.
Rok za izvedbo: sredina leta 2018.
Države članice niso pripravile ocene stroškov in razpoložljivih sredstev
168. Medtem ko je politika zaposlovanja primarno v pristojnosti držav članic, nobena od
sedmih obiskanih držav članic ni mogla zagotoviti ocene pričakovanih dodatnih stroškov
zagotavljanja ponudbe vsem osebam NEET v štirih mesecih. Poleg tega je bila v njihove
izvedbene načrte za jamstvo za mlade vključena vrsta ukrepov za osebe NEET na podlagi
financiranja iz skladov ESI za obdobje 2014–2020, predvsem iz pobude za zaposlovanje
mladih in ESS (glej odstavke 73 do 75).
169. Ocenjeni stroški izvajanja jamstva za mlade na ravni EU so po ugotovitvah nedavne
raziskave MOD in Eurofounda tako visoki, da bi razpoložljivo financiranje iz pobude za
zaposlovanje mladih/ESS za obdobje 2014–2020 pokrilo le majhen delež potrebnega zneska.
Zato samo z viri, ki so na voljo v proračunu EU, ni mogoče obravnavati vseh mladih, ki so
postali brezposelni ali zaključili formalno izobraževanje, kar se pričakuje v skladu s
priporočilom Sveta (glej odstavke 76 do78).
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Priporočilo 3
Države članice naj vzpostavijo popoln pregled nad stroški izvajanja jamstva za mlade za
celotno populacijo NEET. Na podlagi te ocene naj prednostno razvrstijo ukrepe, ki naj se
izvajajo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Če države članice za to zaprosijo, naj jih Komisija pri tem procesu podpira.
Rok za izvedbo: sredina leta 2018.
Težave s trajnostno vključitvijo oseb NEET
170. Po oceni Sodišča ni bila izvedena nobena celovita analiza populacije NEET. Vse obiskane
države članice so sicer v različnih študijah obravnavale neusklajenost med ponudbo znanj in
povpraševanjem po njih, vendar zaključki teh študij niso bili dovolj upoštevani pri zasnovi
vrst in števila ponudb, ki se vključijo v izvedbene načrte za jamstvo za mlade (glej
odstavke 81 do 83).
171. Vse države članice so upoštevale opredelitev kakovostne ponudbe in čeprav se ta pojem
razlikuje, obstaja nekaj skupnih meril. V treh državah članicah je ta opredelitev v njihovih
izvedbenih načrtih za jamstvo za mlade precej splošna in neposredno povezana s trajnostno
vključitvijo na trg dela. To je sicer pozitivna sprememba, vendar sama po sebi ne zagotavlja
uspešnega zaključka udeležbe v jamstvu za mlade, saj je zadostna gospodarska rast prvi
pogoj za trajnostno vključitev oseb NEET na trg dela (glej odstavke 89 do 91).
172. Sodišče je ta problem poudarilo v delu poročila o rezultatih, v katerem je navedlo, da se
je po koncu udeležbe v programu s časom manjšal delež oseb, ki so uspešno zaključile
program (po 6, 12 in 18 mesecih). Ustrezna ocena znanja in spretnosti in ustrezno
oblikovanje profilov na podlagi povpraševanja na trgu dela sta ključna za večjo trajnost (glej
odstavke 84 do 88).
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Priporočilo 4
Komisija naj z Odborom za zaposlovanje razvije in predlaga standarde za merila kakovosti
ponudb, ki se zagotovijo v okviru jamstva za mlade.
Države članice naj zagotovijo, da ponudbe štejejo za kakovostne samo, če ustrezajo profilu
udeleženca in povpraševanju na trgu dela ter če privedejo do trajnostne vključenosti na trg
dela.
Rok za izvedbo: sredina leta 2018.
Slaba kakovost podatkov
173. Vse obiskane države članice so imele na voljo le omejene informacije o vrsti pomoči, ki
so jo osebe NEET prejele pred uvedbo jamstva za mlade, o številu zagotovljenih
ponudb/storitev in s tem povezanih stroških. Sodišče je ugotovilo tudi več nedoslednosti in
težav z zanesljivostjo podatkov, ki jih države članice sporočile Odboru za zaposlovanje, kar je
vplivalo na primerljivost. V državah članicah, ki so imele več ponudnikov jamstva za mlade,
ne pa tudi poenotenega sistema poročanja, so bili ugotovljeni problemi, tudi v zvezi s
popolnostjo podatkov (glej odstavke 92 do 98).
Priporočilo 5
Komisija naj identificira in razširi dobre prakse spremljanja in poročanja na podlagi svojega
pregleda obstoječih sistemov v državah članicah.
Države članice naj izboljšajo svoje sisteme spremljanja in poročanja ter redno zagotavljajo
kakovostne podatke, ki bi omogočili razvoj mladinskih politik, ki temeljijo na dejstvih.
Predvsem naj izboljšajo svojo zmogljivost za spremljanje udeležencev, ki končajo udeležbo v
jamstvu za mlade, da bi čim bolj zmanjšale število primerov z neznanim izidom.
Rok za izvedbo: sredina leta 2018.
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Ocena prispevka pobude za zaposlovanje mladih
174. Ker sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih dopolnjujejo financiranje, ki je na voljo iz
ESS, in pomenijo bistven delež razpoložljivih finančnih virov za izvajanje jamstva za mlade, je
Sodišče ocenilo, kako ta sredstva prispevajo k splošnemu izvajanju jamstva za mlade. Prišlo
je do zaključka, da je bil prispevek pobude za zaposlovanje mladih v petih obiskanih državah
članicah doslej zelo omejen zaradi pomanjkljivosti v zasnovi operativnih programov v zvezi s
pobudo za zaposlovanje mladih, zadev v zvezi z merjenjem rezultatov pobude za
zaposlovanje mladih in tega, da je bilo dodatno predplačilo, ki je bilo dano na voljo, le delno
uporabljeno.
Pomanjkljivosti v zasnovi operativnih programov v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih
175. Nobena od petih obiskanih držav članic ni opravila celovite ocene značilnosti populacije
NEET, poleg tega pa nacionalni organi niso opravili ustrezne ocene vrzeli. Skupno število oseb
NEET, ki prejemajo finančna sredstva pobude za zaposlovanje mladih, je bilo določeno na
podlagi zneska, ki se dodeli brez vsakršne ocene vrste ponudbe in njene cene na enoto.
Nekateri relevantni deležniki so se, čeprav so bili z njimi opravljeni posveti, pritožili glede
preglednosti postopka, poleg tega pa so menili, da ni bilo dovolj posvetovanja (glej
odstavke 102 do 111).
Priporočilo 6
Komisija naj s svojim postopkom za odobritev sprememb operativnih programov zlasti zaradi
skorajšnjega bistvenega povečanja sredstev pobude za zaposlovanje mladih zagotovi, da
države članice izvajajo celovite ocene značilnosti populacije NEET, da bi zagotovila, da ukrepi
v okviru pobude za zaposlovanje mladih ustrezno obravnavajo potrebe te populacije.
Rok za izvedbo: ob spremembi operativnih programov po povečanju proračunskih sredstev
za pobudo za zaposlovanje mladih.
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Tveganje, da pobuda za zaposlovanje mladih/ESS nadomešča nacionalno financiranje
176. Obiskane države članice niso mogle potrditi, ali bodo sredstva pobude za zaposlovanje
mladih/ESS privedla do neto povečanja javnih odhodkov, dodeljenih osebam NEET. Zato
obstaja tveganje, da sredstva pobude za zaposlovanje mladih/ESS ne bodo povzročila neto
povečanja razpoložljivih sredstev za osebe NEET ter da bodo vsaj delno nadomestila
odhodke, ki so se prej financirali iz nacionalnih proračunov. Ocena operativnih
programov/osi pobude za zaposlovanje mladih/ESS, ki jo je opravilo Sodišče, je pokazala, da
je večina ukrepov, ki naj bi prejeli finančna sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih,
obstajala že prej, kar to tveganje še poveča (glej odstavke 112 do 116).
Kakovost podatkov in smernice Komisije za zbiranje podatkov vplivajo na merjenje
rezultatov pobude za zaposlovanje mladih
177. Sodišče je prišlo do zaključka, da zanesljivosti izhodiščnih scenarijev in ožjih ciljev,
zastavljenih za kazalnike rezultatov pobude za zaposlovanje mladih, ni bilo mogoče oceniti v
vseh obiskanih državah članicah, ker z njimi povezani podporni podatki niso bili dani na voljo,
kadar pa so bili, niso bili dovolj kakovostni (glej odstavke 119 do 126).
178. Poleg tega razlaga Komisije v njenih navodilih za zbiranje podatkov privede do tega, da
podatki, uporabljeni za poročanje o kazalnikih rezultatov, netočno odražajo vpliv ukrepov, ki
jih sofinancira pobuda za zaposlovanje mladih, in sicer tako, da so rezultati precenjeni (glej
odstavke 127 do 134).
Priporočilo 7
Komisija naj pregleda svoje smernice za zbiranje podatkov, da bi zmanjšala tveganje
precenjevanja rezultatov. Predvsem naj:
−

kazalniki rezultatov pobude za zaposlovanje mladih poročajo samo o položaju tistih
udeležencev pobude, ki so zaključili svojo udeležbo v ukrepu, njihov položaj pa naj se
oceni po štirih tednih in šestih mesecih po zaključku.

−

Zaključitev udeležbe v ukrepih usposabljanja, pri katerih se pridobi certifikat, naj se kot
dosežek ne šteje znova po štirih tednih in šestih mesecih po zaključku.
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Države članice naj v skladu s tem pregledajo svoja izhodišča in ožje cilje.
Rok za izvedbo: do septembra 2017, da bodo države članice to lahko upoštevale v svojih
letnih poročilih o izvajanju za leto 2017.
Predplačilo za operativne programe pobude za zaposlovanje mladih/ESS ni bilo v celoti
porabljeno
179. Komisija in države članice so podcenile čas, potreben za vzpostavitev potrebnih
upravnih ureditev na terenu, preden lahko začnejo porabljati sredstva pobude za
zaposlovanje mladih in vlagati zahtevke za povračilo, zaradi česar so države članice le delno
uporabile dodatno predplačilo. Konec leta 2015 je samo Portugalska Komisiji predložila
zahtevek za plačilo. Španija pa je morala povrniti 273,6 milijona EUR (glej odstavke 135 do
138).
Sporočeni rezultati so pod pričakovanji za ukrepe, ki jih podpirata pobuda za zaposlovanje
mladih/ESS
180. Na podlagi pregleda rezultatov iz letnih poročil o izvajanju obiskanih držav članic je
Sodišče ugotovilo različne ravni doseganja ožjih ciljev za izložke pobude za zaposlovanje
mladih in različne deleže udeležencev, ki so zaključili intervencijo. Poleg tega je ugotovilo, da
je imela skupina neaktivnih oseb NEET najmanj koristi od zagotovljene podpore in da
financiranje iz pobude za zaposlovanje mladih/ESS do konca leta 2015 ni bilo v celoti
uporabljeno (glej odstavke 138 do 142).
181. Prva vrednotenja pobude za zaposlovanje mladih so bila v uredbi sicer predvidena do
31. decembra 2015, vendar so zamude pri izvajanju zmanjšale njihovo uporabnost (glej
odstavke 144 do 148).
Težave pri izvajanju so potrdili posamezni neposredno vzorčeni primeri
182. Rezultati vzorca so pokazali, da so imele največ koristi od sofinanciranih ukrepov
pobude za zaposlovanje mladih osebe, ki jih je bilo najlaže doseči, najbolj prikrajšane skupine
pa niso bile dovolj zastopane. Odkrite so bile težave v zvezi z upravičenostjo udeležencev,
trajnost vključitve udeležencev na trgu dela pa je pomenila izziv. Poleg tega so obstajale
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pomanjkljivosti pri oblikovanju profilov posameznih udeležencev in ustreznosti prejetih
ponudb (glej odstavke 149 do 158).

To poročilo je sprejel senat II, ki ga vodi Iliana IVANOVA, članica Evropskega Računskega
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. marca 2017.
Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE
Predsednik
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Posebne pripombe:
Irska:
• Zaključki z vajeništvom so vključeni v izobraževanje.
Španija:
• V prvotno ciljno starostno skupino 15–24 let so bili leta 2015 vključeni še stari od 25–29
let.
• Za vse zaključke se poroča, da so subvencionirani. Ni jasno, ali in kako se štejejo tržne
ponudbe, zato so bili za Španijo uporabljeni podatki, ki jih je poslal javni zavod za
zaposlovanje, saj zajemajo tudi nesubvencionirane ponudbe.
• Podatki o spremljanju po šestih mesecih iz leta 2014 o različnih položajih so bili popolni
samo za zaposlene in brezposelne.
Francija:
• Francija je zagotovila podatke za dva ponudnika: Pôle Emploi in Missions Locales.
• Ker obstaja tveganje dvojnega štetja, nabora podatkov nista bila združena in tabele, ki
prikazujejo rezultate zbiranja podatkov, vključujejo le podatke za ponudnika, ki zajema
največjo populacijo mladih (Pôle Emploi).
Hrvaška:
• Zaključki z vajeništvom so vključeni v izobraževanje.
Italija:
• V Italiji novi začetki za leto 2014 zajemajo le obdobje od maja 2014 do decembra 2014,
tako da bistven delež novih udeležencev ne bo imel možnosti, da bi dosegel štiri mesece.
Portugalska:
• Zaključki z brezposelnostjo vključujejo udeležence na kratkoročnem usposabljanju (25–
300 ur).

ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA
„BREZPOSELNOST MLADIH – ALI SO POLITIKE EU PRINESLE SPREMEMBE?
OCENA JAMSTVA ZA MLADE IN POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH“
POVZETEK
O tem poročilu
Komisija meni, da so sedanji rezultati pri izvajanju jamstva za mlade v skladu s prvotnimi
pričakovanji.
Priznava sicer, da so potrebna nadaljnja prizadevanja, da bi dosegli vse mlade ter zagotovili
kakovostne in pravočasne ponudbe, vendar poudarja, da je jamstvo za mlade prineslo pozitivne
rezultate. Kot je poudarjeno v sporočilu Komisije (COM/2016/646) z naslovom „Jamstvo za mlade
in pobuda za zaposlovanje mladih: po treh letih izvajanja“, je zlasti dalo močan zagon strukturnim
reformam in inovacijam v politiki, tj. področjema, na kateri se to poročilo ne nanaša.
Skupni odgovor Komisije na odstavke VI–VIII:
Komisija meni, da so sedanji rezultati pri izvajanju jamstva za mlade v skladu s prvotnimi
pričakovanji. Opozarja, da zaključki Sodišča temeljijo na oceni vidikov, določenih v obsegu
revizije. V sporočilu Komisije (COM/2016/646) z naslovom „Jamstvo za mlade in pobuda za
zaposlovanje mladih: po treh letih izvajanja“ iz oktobra 2016 so poudarjeni prvi pozitivni rezultati
in drugi ključni elementi, kot je zagon, ki ga je jamstvo za mlade dalo strukturnim reformam in
inovacijam v politiki. To je potrdil Evropski svet, ki je 15. decembra 2016 pozval k nadaljevanju
programa jamstva za mlade in pozdravil povečano podporo pobudi za zaposlovanje mladih. Poleg
tega je Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) na seji
8. decembra 2016 potrdil prve pozitivne rezultate, dosežene z že izvedenimi ukrepi in reformami.
Komisija v oktobrskem sporočilu priznava, da programi jamstva za mlade še niso dosegli vseh
mladih, ki so postali brezposelni ali ki so opustili šolanje, in opredeljuje številna ključna področja
za izboljšanje, vključno z boljšim sodelovanjem z neregistriranimi mladimi, ki niso zaposleni, se ne
izobražujejo ali usposabljajo (NEET), in nizko usposobljenimi mladimi.
Komisija meni, da je pobuda za zaposlovanje mladih v teh državah članicah bistveno prispevala k
jamstvu za mlade. Kljub zamudam v nekaterih državah članicah je izvajanje v letu 2016 stalno
napredovalo. Julija 2016 je v ukrepu, deležnem podpore pobude za zaposlovanje mladih, v
20 upravičenih državah članicah sodelovalo 1,4 milijona ljudi. Do konca novembra 2016 se je ta
številka povečala na 1,6 milijona ljudi. Vse te države članice pobudo za zaposlovanje mladih štejejo
za ključni mehanizem ali vzvod za operacionalizacijo jamstva za mlade. V nekaterih primerih se
uporablja za podporo večine ali vseh ukrepov, načrtovanih v okviru programov jamstva za mlade,
na primer v Španiji, v kateri se 80 % vseh ukrepov jamstva za mlade financira prek pobude za
zaposlovanje mladih. V Italiji je pobuda za zaposlovanje mladih postala gonilo obsežne reforme in
spodbudila vzpostavitev novih storitev za zaposlovanje mladih.
Ti rezultati so poudarjeni v sporočilu Komisije (COM/2016/646) z naslovom „Jamstvo za mlade in
pobuda za zaposlovanje mladih: po treh letih izvajanja“.
Čeprav je še prezgodaj za oceno rezultatov, saj se operacije izvajajo in se številnim od teh mladih še
vedno zagotavlja podpora, je že mogoče trditi, da je pobuda za zaposlovanje mladih dosegla enega
svojih prvih ciljev – postaviti zaposlovanje mladih v središče političnih odločitev v državah
članicah.
IX.
2

Prva alinea: Komisija meni, da je priporočilo naslovljeno predvsem na države članice.
Komisija sprejema to priporočilo, kolikor se nanaša nanjo, in namerava določiti ustrezne ukrepe, ko
bodo predlagane nove pobude.
Komisija popolnoma priznava pomen obvladovanja pričakovanj in določanja stvarnih ciljev, vendar
želi poudariti pomen določitve ambicioznega cilja politike, ki je prispeval k ustvarjanju političnega
zagona pri jamstvu za mlade.
Druga alinea: Komisija meni, da je priporočilo naslovljeno predvsem na države članice.
Komisija sprejema to priporočilo, kolikor se nanaša nanjo, in namerava določiti ustrezne ukrepe, ko
bodo predlagane nove pobude.
Države članice je med pripravo izvedbenih načrtov za jamstvo za mlade pozvala, naj opredelijo in
analizirajo ključne strukturne izzive in posebne vrzeli glede na stanje v državi ter določijo okviren
časovni načrt za postopno izvajanje jamstva za mlade, če je predvideno.
X.
Prva alinea: Komisija ugotavlja, da je priporočilo naslovljeno na države članice.
Komisija že podpira države članice pri oblikovanju ustreznih strategij obveščanja z nudenjem
finančne podpore in svetovanja glede politik v obliki tehnične pomoči, krepitve zmogljivosti in
vzajemnega učenja.
Druga alinea: Komisija ugotavlja, da je priporočilo naslovljeno na države članice.
Komisija bi resnično pozdravila boljši pregled nad ocenjenimi stroški vseh načrtovanih ukrepov za
izvajanje jamstva za mlade in bo pri tem procesu podpirala države članice, kadar bo to mogoče in
kadar bodo zaprosile za to. Vendar v tej fazi ni mogoče opredeliti načinov izvajanja take podpore.
Tretja alinea: Komisija ugotavlja, da je priporočilo naslovljeno na države članice.
Četrta alinea: Komisija ugotavlja, da je to priporočilo naslovljeno na države članice.
XI.
Prva alinea: Komisija sprejema to priporočilo, kolikor se nanaša na Komisijo, in bo proučila
možnost razpravljanja o standardih za merila kakovosti v okviru dejavnosti Odbora za zaposlovanje
v zvezi s spremljanjem jamstva za mlade.
Druga alinea: Komisija sprejema priporočilo in meni, da je delno izvedeno.
Komisija na tem področju že tesno sodeluje z državami članicami, zlasti prek dela Skupine za
pripravo kazalnikov v okviru Odbora za zaposlovanje, podpore, nudene državam članicam, ki
sporočajo podatke na podlagi okvira kazalnikov, in usmerjene podpore Mednarodne organizacije
dela (MOD), ki se v okviru ukrepa Komisije in MOD za zaposlovanje mladih zagotavlja trem
državam članicam.
Tretja alinea: Komisija ne sprejema tega priporočila.
Uredbe ne določajo posebne zahteve za podrobno oceno značilnosti različnih podskupin mladih, ki
prejemajo podporo pobude za zaposlovanje mladih, v operativnem programu.
Komisija kljub temu sodeluje z državami članicami na različnih forumih, da bi jih podprla pri
dejavnostih za doseganje neaktivnih mladih. V tem okviru jim bo še naprej zagotavljala smernice za
oblikovanje ukrepov, ki so prilagojeni potrebam različnih skupin populacije, ki jim je namenjena
pobuda za zaposlovanje mladih.
Četrta alinea: Komisija ne sprejema tega priporočila.
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Če se meri položaj le tistih udeležencev pobude za zaposlovanje mladih, ki so zaključili operacijo,
obstaja tveganje za nezadostno poročanje o rezultatih. Poleg tega bi se z revizijo, ki jo je predlagalo
Sodišče, spremenila logika merjenja, medtem ko so skupni kazalniki rezultatov obvezni za vse
države članice in so bili z njimi tudi dogovorjeni.
Komisija želi poudariti, da metodologija štetja, sprejeta za pobudo za zaposlovanje mladih, temelji
na konvencijah, uporabljenih za kazalnike Evropskega socialnega sklada (ESS), pri čemer zlasti
šteje osebe, ki so uspešno zaključile program, ne glede zaključek operacij. Poleg tega bi vsaka taka
sprememba veljavnih predpisov precej obremenila države članice in ovirala primerljivost podatkov,
sporočenih pred spremembo konvencije.
Da bi se ugotovilo, ali se lahko rezultati udeleženca neposredno pripišejo posredovanju pobude za
zaposlovanje mladih (ali sklada ESS), je potrebno vrednotenje, ki pa v okviru sistema spremljanja
ni izvedljivo.
Komisija si bo še naprej prizadevala, da bi razjasnila vprašanja, povezana s spremljanjem, z
nadaljnjim zagotavljanjem smernic in pozivanjem držav članic na več obstoječih ustreznih forumih,
naj predložijo povratne informacije.
OPAŽANJA
40. Ta postopek se je izvedel zaradi oblikovanja zanesljivega registra za jamstvo za mlade na
državni ravni.
48. Slovaški projekti v okviru jamstva za mlade so namenjeni zlasti dolgotrajno brezposelnim
mladim. Stopnja uspešnosti v teh težko zaposljivih skupinah je na splošno nižja, saj ti mladi
pogosteje zapustijo program.
52. Po mnenju Komisije je ta rezultat posebno pozitiven ob upoštevanju stroge zahteve, določene z
okvirom kazalnikov: pogoj za izstop iz programa jamstva za mlade je sprejetje ponudbe, ne pa
njeno prejetje.
Skupni odgovor Komisije na odstavek 63 in okvir 2:
Čeprav je kazalnik NEET zelo pomemben za oblikovanje politike in je najboljši razpoložljivi
približek spremljanju jamstva za mlade, je razmejitev raznovrstnosti oseb NEET pomembna zaradi
boljšega razumevanja značilnosti in potreb različnih podskupin. To bo državam članicam
omogočilo, da v duhu postopnega izvajanja jamstva za mlade opredelijo pobude in ukrepe, ki so
najbolj potrebni za učinkovito ponovno vključitev mladih na trg dela ali v izobraževanje. Italija si
od leta 2017 in v duhu postopnega izvajanja, predvidenega v priporočilu Sveta, prizadeva za
razširitev ciljne populacije.
64. V Španiji kraljeva zakonska uredba z dne 23. decembra 2016 določa, da so mladi, ki se
registrirajo ali ponovno registrirajo pri javnem zavodu za zaposlovanje, avtomatično registrirani v
nacionalnem sistemu jamstva za mlade.
75.
Prva alinea: Komisija bi pozdravila boljši pregled nad ocenjenimi stroški vseh načrtovanih ukrepov
za izvajanje jamstva za mlade v vsaki državi članici, četudi se zaveda, da za kakršno koli oceno
stroškov jamstva za mlade veljajo pridržki, saj so v številnih državah članicah za izvajanje jamstva
za mlade potrebne tudi poglobljene strukturne reforme sistemov usposabljanja, iskanja zaposlitve in
izobraževanja, da bi se bistveno izboljšala prehod iz izobraževanja v zaposlitev in zaposljivost
mladih.
Zato se lahko sredstva, potrebna za izvajanje jamstva za mlade, med državami članicami zelo
razlikujejo, in čeprav je na voljo precejšnja finančna podpora EU, sta bistveni vlaganje nacionalnih
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sredstev v podpiranje mladih oseb NEET in izvajanje potrebnih reform. Ti dejavnosti bi morali
imeti prednost v nacionalnih proračunih.
Skupni odgovor Komisije na odstavka 77 in 78:
V okviru dodelitve sklada ESS/pobude za zaposlovanje mladih znesek v višini 12,5 milijarde EUR,
ki ga navaja Sodišče, ni celoten znesek sredstev, namenjen jamstvu za mlade, saj imajo države
članice za ukrepe, s katerimi se izvaja jamstvo za mlade, dodeljena sredstva v okviru drugih
prednostnih naložb. Približno 11 milijard EUR je dodeljenih ukrepom, kot so posodobitev zavodov
za zaposlovanje in ukrepi za samozaposlitev, s katerimi se bo prav tako posredno podprlo
zaposlovanje mladih, približno 27 milijard EUR pa je dodeljenih tematskemu cilju št. 10
(izobraževanje), ki koristi zlasti mladim.
78. Kot je bilo navedeno, sredstva, ki so iz sklada ESS/pobude za zaposlovanje mladih na voljo za
upoštevanje priporočila Sveta o jamstvu za mlade, presegajo 12,5 milijarde EUR. Komisija je tudi
zagotovila smernico državam članicam, v kateri jih poziva, naj iz sklada ESS in nacionalnega
proračuna dodelijo več sredstev za odpravo brezposelnosti mladih1.
85. Za Francijo sicer drži, da se postopki med Pôle Emploi in Missions locales razlikujejo, vendar je
to upravičeno glede na dejstvo, da se slednji ukvarjajo s posebno ciljno skupino – večinoma
nizkokvalificiranimi mladimi. Hkrati bo skupno spremljanje obeh sistemov, ki se je začelo z
letom 2017 in se imenuje Trajam, omogočilo pregled nad obema sistemoma in pridobitev
kazalnikov spremljanja, s katerimi se bo izboljšalo spremljanje.
Pripravlja se več skupnih diagnostičnih orodij za izvajalce dejavnosti v izobraževanju (PSAD) in
zaposlovanju (ML).
95. Kakovost in popolnost podatkov, ki so se zbirali za leto 2015, sta se v primerjavi s podatki,
zbranimi za leto 2014, očitno izboljšali. Številne države so si zelo prizadevale za prilagoditev metod
za pridobivanje in/ali zbiranje podatkov o spremljanju jamstva za mlade, da bi se izboljšala
skladnost s specifikacijami okvira kazalnikov. Izboljšali so se tudi kvalitativni podatki o
značilnostih ponudb. Ta prizadevanja prispevajo k večji primerljivosti podatkov med državami,
čeprav je treba pri razlagi rezultatov še vedno upoštevati nekaj posebnih vprašanj.
Ključna področja za izboljšave so povezana z dopolnitvijo podatkov o nadaljnjem spremljanju (še
vedno niso na voljo za osem držav) ter zmanjšanjem števila zaključkov z neznanim izidom in
nadaljnjih položajev v okviru podatkov o osebah, ki so zaključile program, in podatkov o
nadaljnjem spremljanju.
97. Komisija ugotavlja, da francoski sistem spremljanja ni celovit, ker zaradi zakona „Informatique
et Libertés“ iz leta 1978 ni mogoče slediti neki osebi skozi sistem (ni ene osebne upravne številke),
zaradi česar se lahko pojavi tveganje dvojnega štetja. Zato je bilo odločeno, da se zbiranje podatkov
omeji le na glavna ponudnika javnih zavodov za zaposlovanje – Pôle Emploi in Missions Locales.
Skupni odgovor Komisije na odstavka 102 in 103:
Opozoriti je treba, da je v členu 16 uredbe o ESS navedeno, da bi morala biti pobuda za
zaposlovanje mladih namenjena vsem mladim, mlajšim od 25 let ali mlajšim od 30 let, ki niso
zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, ne zahteva pa se podrobna ocena značilnosti
različnih podskupin mladih. V okviru deljenega upravljanja države članice določijo ciljno skupino

1
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pobude za zaposlovanje mladih. Države članice so se odločile, da bodo sredstva pobude za
zaposlovanje mladih osredotočile na nekatere ciljne skupine, sklad ESS pa uporabile za druge
ukrepe, ki so usmerjeni v najzahtevnejše in težko dosegljive skupine mladih.
Komisija je ciljno populacijo pobude za zaposlovanje med razpravami o programih z državami
članicami ocenila na več načinov. Najprej je uporabila predhodno vrednotenje, ki je bilo del vseh
operativnih programov (kot je določeno v členu 26(4) in členu 55 uredbe o skupnih določbah).
Poleg tega so morale države članice pri pobudi za zaposlovanje mladih izpolniti predhodno
pogojenost, v skladu s katero so morale vzpostaviti strateški okvir politike za spodbujanje
zaposlovanja mladih.
Nato je Komisija od držav članic zahtevala, naj v operativne programe na podlagi svoje presoje
vključijo opis glavnih skupin mladih, v katere je usmerjena pobuda za zaposlovanje mladih, zlasti
kar zadeva starostno skupino, čeprav ta ni natančno določena.
Nazadnje je Komisija državam članicam zagotovila tudi smernico o tem, kako opredeliti ciljno
populacijo pobude za zaposlovanje mladih2.
Skupni odgovor Komisije na odstavke 104–106:
Z uredbami se od držav članic ne zahteva, naj opredelijo različne podskupine populacije, v katere je
usmerjena pobuda za zaposlovanje mladih. Kljub temu so ukrepi, ki jih pobuda za zaposlovanje
mladih podpira v Franciji, jasno usmerjeni v nizkokvalificirane mlade, ki so zelo oddaljeni od trga
dela, pri čemer je izključno v to skupino usmerjenih 40 % celotnega proračuna. V skladu z letnim
poročilom o izvajanju za leto 2015 je imelo 45,9 % udeležencev manj kot višjo sekundarno
izobrazbo.
108. Države članice v skladu s členom 4(4) uredbe o skupnih določbah pripravijo in izvajajo
programe na ustrezni teritorialni ravni v skladu s svojim institucionalnim, pravnim in finančnim
okvirom. To torej izvira iz posebne institucionalne organizacije države članice.
Španija ima skupni seznam ponudb, ki je na nacionalni ravni opredeljen v zakonodaji o jamstvu za
mlade, vsaka avtonomna skupnost s pristojnostmi za izvajanje aktivnih politik trga dela pa ima
pravico, da izbere tiste ponudbe, ki so najprimernejše glede na socialne in gospodarske razmere v
avtonomni skupnosti.
111. Države članice v skladu s členom 4(4) uredbe o skupnih določbah pripravijo partnerski
sporazum in operativne programe v skladu s svojim institucionalnim in pravnim okvirom. Ti
postopki bi morali biti pregledni ter zagotavljati ustrezno posvetovanje z zadevnimi partnerji in
njihovo vključevanje, tudi v skladu z določbami Evropskega kodeksa dobre prakse za partnerstvo
(člena 5 in 26 uredbe o skupnih določbah). V uredbah se zahtevata posvetovanje z ustreznimi
partnerji in njihovo vključevanje. V skladu s tem bi morale biti v operativnem programu
zagotovljene informacije o ukrepih, sprejetih za vključitev partnerjev v pripravo operativnega
programa.
Na Portugalskem se je v zvezi s pripravo tistega dela operativnega programa, ki se nanaša na
pobudo za zaposlovanje mladih, sodelovanje/vrednotenje, ki je bilo že opravljeno za izvedbeni načrt
za jamstvo za mlade, štelo za veljavno. Postopki posvetovanja za operativni program so bili
izvedeni.
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113. S členom 95 uredbe o skupnih določbah se od držav članic ne zahteva, naj povečajo javne
odhodke v zvezi z nekaterimi vrstami ukrepov ali ciljnimi skupinami. Zahteva pa se, naj države
članice ohranjajo določeno raven javnih ali primerljivih strukturnih odhodkov. V skladu s
členom 95(4) in Prilogo X se skladnost z dodatnostjo po potrebi preveri le na regionalni ali celo
nacionalni ravni, ne pa glede na vrsto ukrepa ali ciljno skupino.
Skupni odgovor Komisije na odstavka 115 in 116:
Člen 95 uredbe o skupnih določbah in Priloga X k tej uredbi ne nalagata neto povečanja števila
oseb, zajetih v ukrepih, ki so se predhodno financirali na podlagi nacionalnega proračuna. Uredbe
zahtevajo, da se sredstva uporabijo za ukrepe, ki prispevajo k specifičnim ciljem in prednostnim
naložbam, opredeljenim v operativnih programih.
119. Komisija je poleg zahteve, ki jo je opisalo Sodišče, državam članicam precej pred razpravami
v letu 2013 dala na voljo dva referenčna dokumenta o določanju in prilagoditvi ciljev za sklad ESS.
Če informacij, ki podpirajo izhodiščni scenarij, ni bilo mogoče najti v predhodnem vrednotenju, je
poleg tega od držav članic zahtevala metodološki dokument. Komisija meni, da so vsi ti ukrepi
skupaj zadoščali.
120. Pristop, v skladu s katerim so države članice določile izhodišča, je v skladu s predloženo
smernico in izkorišča ustrezne statistične podatke.
121. Glej odgovor Komisije na odstavek 119.
122. Glej odgovor Komisije na odstavek 119.
123. Glej odgovor Komisije na odstavek 119.
Pri vrednotenju izhodišča za kazalnike so se upoštevali pretekla politika/ukrepi, ki so se šteli za cilje
in/ali ciljne skupine. Vendar se je zgodilo prvič, da se je taka metodologija uporabila v praksi in da
so financirani ukrepi na področju zaposlovanja in usposabljanja kot eno od ciljnih skupin
vključevali določene mlade neaktivne osebe NEET. Zato je bilo težko določiti izhodišče in
napovedati rezultate. Za Portugalsko je bila glavna ovira pri tem pomanjkanje preteklih podatkov o
neaktivnih osebah NEET.
Okvir 8 – Na Portugalskem so bile ugotovljene slabosti v opredeljevanju izhodiščnih vrednosti
Glej odgovor Komisije na odstavek 119.
124. Glej odgovor Komisije na odstavek 119.
125. Glej odgovor Komisije na odstavka 119 in 120, zlasti kar zadeva potrebo po upoštevanju
makroekonomskega okolja in ravni prizadevanj pri določanju ciljev.
V Franciji se v pričakovanih stopnjah uspešnosti upošteva dejstvo, da je večina izvedenih
programov usmerjena v nizkokvalificirane mlade, ki so zelo oddaljeni od trga dela, pri čemer se v
teh stopnjah upoštevajo pretekle izkušnje in ocenjena stopnja identifikacije oseb NEET.
Skupni odgovor Komisije na odstavke 128–134:
Komisija želi poudariti, da metodologija, sprejeta za pobudo za zaposlovanje mladih, temelji na
pravilih, uporabljenih za kazalnike sklada ESS, in zlasti šteje vse osebe, ki so uspešno zaključile
program, vključno s tistimi, ki so ga zaključile zgodaj. Komisija državam članicam zagotavlja
smernice3 o tem, kako meriti skupne kazalnike rezultatov, in zahteva zlasti, naj se osebe, ki so
3
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uspešno zaključile program, štejejo le enkrat, če udeleženec ponovi enako operacijo. Komisija zato
meni, da je tveganje omejeno. Poleg tega morajo organi upravljanja vsaj dvakrat med trajanjem
programa ovrednotiti učinkovitost, uspešnost in učinek pobude za zaposlovanje mladih, vključno s
trajnostjo rezultatov.
138. Komisija je predlagala zvišanje predplačila na podlagi pobude za zaposlovanje mladih, da bi
pomagala nekaterim državam članicam, ki so imele zaradi pomanjkanja sredstev težave z začetkom
izvajanja ali nadaljevanjem ukrepov. Iz zadnjega poročanja držav članic je razvidno, da so imela
dodatna predplačila v praksi pozitivni učinek. Čeprav nekatere države članice niso mogle prijaviti
zadostnih odhodkov, da bi si zagotovile dodatna predplačila, so ta pomagala spodbuditi izvajanje.
Poleg tega je treba opozoriti, da si je večina držav članic uspešno zagotovila dodatna predplačila.
142. Razlog, da v Franciji razmeroma veliko udeležencev ne zaključi ukrepa, je, da precejšnemu
deležu udeležencev dejansko uspe uspešno zaključiti program pred njegovim zaključkom. Dejansko
je iz letnega poročila o izvajanju za leto 2015 razvidno, da je 53 % udeležencev uspešno zaključilo
program pred njegovim zaključkom (npr. so našli zaposlitev, kar je najbolj zaželeni zaključek) ali
ob njem.
143. Ciljno skupino pobude za zaposlovanje mladih določijo države članice. Ker ima pobuda za
zaposlovanje mladih omejena sredstva, so se države članice odločile, da bodo ta sredstva
osredotočile na nekatere ciljne skupine, sklad ESS (ali nacionalni proračun) pa uporabile za druge.
Po mnenju Komisije je dejstvo, da udeleženci na Portugalskem niso spadali v skupino neaktivnih
oseb NEET, običajno iz naslednjih razlogov:
– med revizijo so se prek pobude za zaposlovanje mladih financirali le ukrepi javnega zavoda za
zaposlovanje. Javni zavod za zaposlovanje s skupino brezposelnih oseb NEET dela zlasti v dveh
tipologijah: pripravništva in podpora pri zaposlovanju;
– jamstvo za mlade se je na Portugalskem začelo izvajati z oceno vseh mladih iz skupine NEET, že
registriranih na javnem zavodu za zaposlovanje, in njihovo opredelitvijo za nujno intervencijo;
– iz podatkov, analiziranih na sliki 5, je razvidno, da je stopnja NEET bolj reprezentativna v skupini
brezposelnih kot v skupinah neaktivnih oseb.
145. Dejstvo, da nekaterim državam članicam ni uspelo, da bi si zagotovile dodatno predplačilo, ne
pomeni, da so začele ukrepe v okviru pobude za zaposlovanje mladih izvajati počasi. V številnih
primerih so imele države članice zadostne odhodke, vendar predplačila niso mogle zahtevati, ker
niso izpolnjevale potrebnega pogoja za predložitev zahtevkov za plačilo Komisiji (tj. še niso
imenovale organa upravljanja in organa za potrjevanje).
147. V vrednotenjih pobude za zaposlovanje mladih so se v največji možni meri izkoristile
razpoložljive informacije in podatki.
Večina prvih vrednotenj pobude za zaposlovanje mladih, ki so jih države članice predložile
Komisiji, se je osredotočila na zasnovo sprejetih ukrepov, njihovo ustreznost in izvajanje operacij.
148. Glede na to, da so bili odhodki upravičeni od septembra 2013, Komisija meni, da so bile
ugotovitve v okviru vrednotenja koristne pri usmerjanju programov v preostalem obdobju.
153. Komisija natančno spremlja to vprašanje. Organ upravljanja programa pobude za zaposlovanje
mladih si skupaj z regijami prizadeva za oblikovanje novih rešitev za plačilo pripravništev
udeležencem v okviru programa, da bi se zmanjšale zamude.
ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
Skupni odgovor Komisije na odstavka 159 in 160:
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Komisija meni, da so sedanji rezultati pri izvajanju jamstva za mlade v skladu s prvotnimi
pričakovanji. Opozarja, da zaključki Sodišča temeljijo na oceni vidikov, določenih na področju
revizije. V sporočilu Komisije (COM/2016/646) z naslovom „Jamstvo za mlade in pobuda za
zaposlovanje mladih: po treh letih izvajanja“ iz oktobra 2016 so poudarjeni prvi pozitivni rezultati
in drugi ključni elementi, kot je zagon, ki ga je jamstvo za mlade dalo strukturnim reformam in
inovacijam v politiki. To je potrdil Evropski svet, ki je 15. decembra 2016 pozval k nadaljevanju
programa jamstva za mlade in pozdravil povečano podporo pobudi za zaposlovanje mladih. Poleg
tega je Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) na seji
8. decembra 2016 potrdil prve pozitivne rezultate, dosežene z že izvedenimi ukrepi in reformami.
Komisija v oktobrskem sporočilu priznava, da programi jamstva za mlade še niso dosegli vseh
mladih, ki so postali brezposelni ali ki so opustili šolanje, in opredeljuje številna ključna področja
za izboljšanje, vključno z boljšim sodelovanjem z neregistriranimi mladimi, ki niso zaposleni, se ne
izobražujejo ali usposabljajo (NEET), in nizko usposobljenimi mladimi.
Komisija meni, da je pobuda za zaposlovanje mladih v teh državah članicah bistveno prispevala k
jamstvu za mlade. Kljub zamudam v nekaterih državah članicah je izvajanje v letu 2016 stalno
napredovalo. Julija 2016 je v ukrepu, deležnem podpore pobude za zaposlovanje mladih, v
20 upravičenih državah članicah sodelovalo 1,4 milijona ljudi. Do konca novembra 2016 se je ta
številka povečala na 1,6 milijona ljudi. Vse te države članice pobudo za zaposlovanje mladih štejejo
za ključni mehanizem ali vzvod za operacionalizacijo jamstva za mlade. V nekaterih primerih se
uporablja za podporo večine ali vseh ukrepov, načrtovanih v okviru programov jamstva za mlade,
na primer v Španiji, v kateri se 80 % vseh ukrepov jamstva za mlade financira prek pobude za
zaposlovanje mladih. V Italiji je pobuda za zaposlovanje mladih postala gonilo obsežne reforme in
spodbudila vzpostavitev novih storitev za zaposlovanje mladih.
Ti rezultati so poudarjeni v sporočilu Komisije (COM/2016/646) z naslovom „Jamstvo za mlade in
pobuda za zaposlovanje mladih: po treh letih izvajanja“.
Čeprav je še prezgodaj za oceno rezultatov, saj se operacije izvajajo in se številnim od teh mladih še
vedno zagotavlja podpora, je že mogoče trditi, da je pobuda za zaposlovanje mladih dosegla enega
svojih prvih ciljev – postaviti zaposlovanje mladih v središče političnih odločitev v državah
članicah.
161. Komisija v sporočilu iz oktobra 2016 priznava, da je treba okrepiti prizadevanja za podporo
tistim mladim, ki so najbolj oddaljeni od trga dela. Rezultati na terenu so že opazni, vendar
programi jamstva za mlade še niso dosegli vseh mladih, ki so postali brezposelni ali ki so opustili
šolanje, mladi v najranljivejšem položaju, vključno z nizko usposobljenimi in neregistriranimi
mladimi osebami NEET, pa so med upravičenci v manjšini.
Vendar je jamstvo za mlade, kot je navedeno v sporočilu, v ospredje postavilo zgodnje
posredovanje in neregistrirane osebe NEET, izpostavilo obstoječe vrzeli v izvajanju storitev in
zagotovilo novo usmerjenost v ozaveščanje. Pomagalo je tudi pri odpravljanju ovir na različnih
področjih politik in vzpostavljanju uspešnih partnerstev med ključnimi akterji, pristojnimi za
obveščanje.
Podatki, ki ustrezajo povprečnemu letnemu naboru mladih v pripravljalni fazi jamstva za mlade v
letih 2014 in 2015, za nekatere države članice pomenijo legitimno možnost, da se odločijo za
postopno izvajanje njihovih programov jamstva za mlade. Komisija bo lahko šele srednjeročno, ko
se bo zaključilo zbiranje podatkov, ocenila napredek, dosežen pri identifikaciji in registraciji
oseb NEET.
163. Po mnenju Komisije so ti rezultati posebno pozitivni ob upoštevanju stroge zahteve, določene
z okvirom kazalnikov: pogoj za izstop iz programa jamstva za mlade je sprejetje ponudbe, ne pa
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njeno prejetje. Poleg tega se je delež pravočasnih in uspešnih zaključkov jamstva za mlade
(sprejetje ponudbe v štirih mesecih) leta 2015 v primerjavi z letom 2014 zvišal. Poleg tega so na
ravni EU evidentirana zvišanja deleža uspešnih primerov šest mesecev po zaključku in deleža
oseb NEET, ki jih je doseglo jamstvo za mlade.
Priporočilo 1
Prva alinea: Komisija meni, da je priporočilo naslovljeno predvsem na države članice.
Komisija sprejema to priporočilo, kolikor se nanaša nanjo, in namerava določiti ustrezne ukrepe, ko
bodo predlagane nove pobude.
Komisija popolnoma priznava pomen obvladovanja pričakovanj in določanja stvarnih ciljev, vendar
želi poudariti pomen določitve ambicioznega cilja politike, ki je prispeval k ustvarjanju političnega
zagona pri jamstvu za mlade.
Druga alinea: Komisija meni, da je priporočilo naslovljeno predvsem na države članice.
Komisija sprejema to priporočilo, kolikor se nanaša nanjo, in namerava določiti ukrepe, ko bodo
predlagane nove pobude.
Države članice je med pripravo izvedbenih načrtov za jamstvo za mlade pozvala, naj opredelijo in
analizirajo ključne strukturne izzive in posebne vrzeli glede na stanje v državi ter določijo okviren
časovni načrt za postopno izvajanje jamstva za mlade, če je predvideno.
165. Komisija se strinja, da so potrebna večja prizadevanja za podporo tistim mladim, ki so najbolj
izgubili stik s trgom dela, vendar opozarja Sodišče, da priporočilo Sveta omogoča postopno
izvajanje programov jamstva za mlade in da za izvedbo jamstva za mlade za celotno
populacijo NEET ni določen poseben ciljni datum.
Poleg tega je bilo obveščanje pomemben element pristopa držav članic k jamstvu za mlade. Večina
je mlade spodbujala k registraciji pri ponudnikih, dve tretjini javnih zavodov za zaposlovanje pa sta
v okviru izvajanja jamstva za mlade opravljali terensko delo. V zvezi s tem je bilo bistveno
povečanje obveščenosti, dostopnosti in obsega storitev, ki se je zagotovilo z razvojem spletne
registracije in usmerjenih kampanj, pa tudi enotnih kontaktnih točk, mobilnih ali decentraliziranih
storitev in proaktivnega dela s širšim krogom partnerjev.
Priporočilo 2
Komisija ugotavlja, da je priporočilo naslovljeno predvsem na države članice.
Komisija sprejema to priporočilo, kolikor se nanaša nanjo, in opozarja, da ga že izvaja. Komisija
dejansko že podpira države članice pri vzpostavitvi ustreznih strategij obveščanja z nudenjem
finančne podpore in svetovanja glede politik v obliki tehnične pomoči, krepitve zmogljivosti in
vzajemnega učenja.
168. Sredstva, potrebna za izvajanje jamstva za mlade, se lahko med državami članicami zelo
razlikujejo. V številnih državah članicah sredstva EU verjetno ne bodo zadoščala za dokončanje
ambicioznih reform, potrebnih za izvajanje jamstva za mlade, in bi jih bilo treba dopolniti z
nacionalnimi proračuni.
Vendar bi Komisija pozdravila boljši pregled nad ocenjenimi stroški vseh načrtovanih ukrepov za
izvajanje jamstva za mlade v vsaki državi članici, četudi se zaveda, da za vsako oceno stroškov
jamstva za mlade veljajo pridržki, saj so v številnih državah članicah za izvajanje jamstva za mlade
potrebne poglobljene strukturne reforme sistemov usposabljanja, iskanja zaposlitve in
izobraževanja, da bi se bistveno izboljšala prehod iz izobraževanja v zaposlitev in zaposljivost
mladih.
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169. Komisija je vedno poudarjala, da je za podporo državam članicam na voljo znatna finančna
podpora EU, vendar morajo države članice ukrepom za zaposlovanje mladih dati prednost tudi v
nacionalnih proračunih.
Vendar Komisija priznava, da je treba povečati sredstva, ki so za odpravo brezposelnosti mladih na
voljo na ravni EU. Zato je pred kratkim predlagala povečanje sredstev v okviru pobude za
zaposlovanje mladih za obdobje 2017–2020.
Priporočilo 3
Komisija ugotavlja, da je priporočilo naslovljeno predvsem na države članice.
Komisija bi resnično pozdravila boljši pregled nad ocenjenimi stroški vseh načrtovanih ukrepov za
izvajanje jamstva za mlade in bo države članice podpirala pri tem procesu, kadar bo to mogoče in
kadar bodo to zahtevale. Vendar v tej fazi načinov za tako podporo ni mogoče opredeliti.
Priporočilo 4
Komisija sprejema to priporočilo, kolikor se nanaša na Komisijo, in bo proučila možnost
razpravljanja o standardih za merila kakovosti v okviru dejavnosti Odbora za zaposlovanje v zvezi s
spremljanjem jamstva za mlade.
Komisija ugotavlja, da je drugi del priporočila naslovljen na države članice.
173. Kakovost in popolnost podatkov, ki so se zbirali za leto 2015, sta se v primerjavi s podatki,
zbranimi za leto 2014, očitno izboljšali. Številne države so si zelo prizadevale za prilagoditev metod
za pridobivanje in/ali zbiranje podatkov o spremljanju jamstva za mlade, da bi se izboljšala
skladnost s specifikacijami okvira kazalnikov. Izboljšali so se tudi kvalitativni podatki o
značilnostih ponudb. Ta prizadevanja prispevajo k večji primerljivosti podatkov med državami,
čeprav je treba pri razlagi rezultatov še vedno upoštevati nekaj posebnih vprašanj.
Ključna področja za izboljšave so povezana z dopolnitvijo podatkov o nadaljnjem spremljanju (še
vedno niso na voljo za osem držav) ter zmanjšanjem števila zaključkov z neznanim izidom in
nadaljnjih položajev v okviru podatkov o osebah, ki so zaključile program, in podatkov o
nadaljnjem spremljanju.
Svet EPSCO je v zvezi s tem pozval države članice, naj si prizadevajo za boljše usklajevanje
nacionalnih podatkov s skupnim okvirom kazalnikov za spremljanje jamstva za mlade, pri čemer je
treba upoštevati trenutne možnosti in omejitve v zvezi z nacionalnimi podatki.
Priporočilo 5
Komisija sprejema prvi del priporočila in meni, da je delno izvedeno, kot je pojasnjeno v
nadaljevanju. Komisija na tem področju že tesno sodeluje z državami članicami, zlasti prek dela
Skupine za pripravo kazalnikov v okviru Odbora za zaposlovanje, podpore, nudene državam
članicam, ki sporočajo podatke na podlagi okvira kazalnikov, in usmerjene podpore Mednarodne
organizacije dela (MOD), ki se v okviru ukrepa Komisije in MOD za zaposlovanje zagotavlja trem
državam članicam.
Komisija ugotavlja, da je drugi del tega priporočila naslovljen na države članice.
174. Komisija meni, da je pobuda za zaposlovanje mladih v teh državah članicah bistveno
prispevala k jamstvu za mlade. Kljub zamudam v nekaterih državah članicah je izvajanje v
letu 2016 stalno napredovalo. Glej odgovor Komisije na odstavek 159. Komisija je 4. oktobra
sprejela sporočilo, v katerem poroča o napredku držav članic pri izvajanju jamstva za mlade in
pobude za zaposlovanje mladih – COM(2016) 646, Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje
mladih. Eden od sklepov v tem sporočilu je, da se pobuda za zaposlovanje mladih kljub zamudam
pri vzpostavitvi struktur v 20 upravičenih državah članicah šteje za ključni mehanizem za izvajanje
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jamstva za mlade. V nekaterih primerih se uporablja za podporo večine ali vseh ukrepov v okviru
programov jamstva za mlade. Iz tega poročila je razvidno tudi, da je napredek od konca leta 2015
vse večji. Dejstvo, da države članice v zahtevkih za plačilo niso predložile celotnega zneska
dodatnih predplačil, ne pomeni, da ga niso porabile v celoti ali da niso porabile celo višjega zneska.
Države članice so morale zahtevati le polovico dodatnega predplačila iz prispevka Unije (ki
vključuje posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in prispevek sklada ESS za pobudo
za zaposlovanje mladih), zato so se morda odločile, da odhodka ne bodo zahtevale takoj (npr. zaradi
državnega proračuna, iz razlogov, povezanih s preverjanjem odhodkov).
Nazadnje je treba opozoriti, da bi bilo treba v tej fazi rezultate razlagati previdno in jih šteti za
predhodne. Operacije lahko namreč trajajo več kot eno leto ali tri leta. Poleg tega številne države
članice raje poročajo le o zaključenih operacijah (ker je to dovoljeno v skladu s pravnim okvirom,
ki se uporablja za pobudo za zaposlovanje mladih).
175. Komisija opozarja, da uredbe ne določajo posebne zahteve za podrobno oceno značilnosti
različnih podskupin mladih ljudi, deležnih podpore pobude za zaposlovanje mladih. V uredbah se
zahtevata posvetovanje z ustreznimi partnerji in njihovo vključevanje, ne zahteva pa se, naj se
upoštevajo vsi predlogi takih partnerjev. V skladu s tem bi morale biti v operativnem programu
zagotovljene informacije o ukrepih, sprejetih za vključitev partnerjev v pripravo operativnega
programa.
176. Komisija opozarja, da člen 95 uredbe o skupnih določbah in priloga X k tej uredbi ne določata,
da države članice skladov ESI ne morejo uporabiti za podporo ukrepom, ki so bili prej podprti iz
nacionalnega proračuna. Poleg tega se s temi določbami od držav članic ne zahteva, naj povečajo
javne odhodke v zvezi z nekaterimi vrstami ukrepov ali ciljnimi skupinami.
Namen člena 95 je preprečiti, da bi države članice znižale stopnjo javnih naložb. Preverjanje
skladnosti z načelom dodatnosti se izvede v skladu s členom 95(4) in Prilogo X. To preverjanje,
kjer je ustrezno, temelji na skupni stopnji javnih naložb na nacionalni ali regionalni ravni, ne pa na
vrsti ukrepov, ki jih financira država članica.
Priporočilo 6
Komisija ne sprejema tega priporočila.
Uredbe ne določajo posebne zahteve za podrobno oceno značilnosti različnih podskupin mladih, ki
prejemajo podporo pobude za zaposlovanje mladih, v operativnem programu.
Komisija kljub temu sodeluje z državami članicami na različnih forumih, da bi jih podprla pri
dejavnostih za doseganje neaktivnih mladih. V tem okviru jim bo še naprej zagotavljala smernice za
oblikovanje ukrepov, ki so prilagojeni potrebam različnih skupin populacije, v katero je usmerjena
pobuda za zaposlovanje mladih.
177. Komisija meni, da so vzpostavljeni ukrepi zadoščali.
Zlasti je Komisija med razpravami o programih ocenila izhodiščne scenarije, da bi preverila
zanesljivost ožjih ciljev.
Če informacij ni bilo mogoče najti v predhodnem vrednotenju, je običajno zahtevala metodološki
dokument.
Komisija je poleg zahteve, ki jo je opisalo Sodišče, državam članicam precej pred razpravami v
letu 2013 dala na voljo dva referenčna dokumenta o določanju in prilagoditvi ciljev za sklad ESS.
Če ni bilo dokazov za izhodišče ali preteklih podatkov, se je v okviru splošne predhodne
pogojenosti št. 7 zahteval akcijski načrt.
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178. Komisija meni, da kazalniki štejejo različne korake na poti proti vključitvi/trgu dela. Če
udeleženec prejme podporo z dvema zaporednima intervencijama, ki sta enaki, se zaključek
intervencije pobude za zaposlovanje mladih in prejetje ponudbe štejeta le enkrat, in sicer po
zaključku sodelovanja. Če udeleženec prejme podporo v okviru dveh različnih operacij, in sta obe
zaključeni, bi se udeležba štela dvakrat, in sicer kot zaključek intervencije, deležne podpore pobude
za zaposlovanje mladih, in vsaj enkrat kot prejem ponudbe po zaključku prvega sodelovanja.
Priporočilo 7
Komisija ne sprejema tega priporočila.
Če se meri položaj le tistih udeležencev pobude za zaposlovanje mladih, ki so zaključili operacijo,
obstaja tveganje za nezadostno poročanje o rezultatih. Poleg tega bi se z revizijo, ki jo je predlagalo
Sodišče, spremenila logika merjenja, medtem ko so skupni kazalniki rezultatov obvezni za vse
države članice in so bili z njimi tudi dogovorjeni.
Komisija želi poudariti, da metodologija štetja, sprejeta za pobudo za zaposlovanje mladih, temelji
na konvencijah, uporabljenih za kazalnike Evropskega socialnega sklada (ESS), pri čemer zlasti
šteje osebe, ki so uspešno zaključile program, ne glede zaključek operacij. Poleg tega bi vsaka taka
sprememba veljavnih predpisov precej obremenila države članice in ovirala primerljivost podatkov,
sporočenih pred spremembo konvencije.
Da bi se ugotovilo, ali se lahko rezultati udeleženca neposredno pripišejo posredovanju pobude za
zaposlovanje mladih (ali sklada ESS), je potrebno vrednotenje, ki pa v okviru sistema spremljanja
ni izvedljivo.
Komisija si bo še naprej prizadevala, da bi razjasnila vprašanja, povezana s spremljanjem, z
nadaljnjim zagotavljanjem smernic in pozivanjem držav članic na več obstoječih ustreznih forumih,
naj predložijo povratne informacije.
179. Komisija opozarja, da so imele države članice v številnih primerih zadostne odhodke, vendar
predplačila niso mogle zahtevati, ker niso izpolnjevale potrebnega pogoja za predložitev zahtevkov
za plačilo Komisiji (tj. še niso imenovale organa upravljanja in organa za potrjevanje).
Skupni odgovor Komisije na odstavka 180 in 181:
V tej fazi bi bilo treba rezultate razlagati previdno in jih šteti za predhodne. Operacije lahko namreč
trajajo več kot eno ali dve leti. Poleg tega številne države članice raje poročajo le o zaključenih
operacijah (ker je to dovoljeno v skladu s pravnim okvirom, ki se uporablja za pobudo za
zaposlovanje mladih). Prav tako niso mogoče ugotovitve na podlagi odhodkov, prijavljenih
Komisiji, saj finančno izvajanje ni enako izvajanju v praksi.
181. V Uredbi se izrecno zahteva izvedba prvega vrednotenja pobude za zaposlovanje mladih do
decembra 2015, v vrednotenju pa se obravnava upravičenost odhodkov od septembra 2013.
Komisija meni, da so bile ugotovitve v okviru vrednotenja koristne za usmerjanje programov v
preostalem obdobju.
182. Komisija se strinja, da bi morali biti ukrepi prilagojeni potrebam mladih in da je oblikovanje
profilov udeležencev zelo pomembno. Glede na to je državam članicam zagotovila smernice o
zasnovi ukrepov.
Člen 16 uredbe o ESS določa, da bi morala biti pobuda za zaposlovanje mladih namenjena vsem
mladim, mlajšim od 25 let ali mlajšim od 30 let, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali
usposabljajo. Zahtev glede posebnih skupin, ki bi jih bilo treba podpreti, ne določa. Zato ciljno
skupino pobude za zaposlovanje mladih določijo države članice, pri čemer upoštevajo omejitve iz
člena 16 uredbe o ESS in razmere v zadevni državi članici. Ker pobuda za zaposlovanje mladih
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zagotavlja omejena sredstva, so se države članice odločile, da bodo sredstva pobude za
zaposlovanje mladih osredotočile na nekatere posebne ciljne skupine, sklad ESS pa uporabile za
druge ukrepe, ki so usmerjeni v najzahtevnejše in težko dosegljive skupine mladih. Številni ukrepi,
ki so usmerjeni v te ranljive skupine, so načrtovani v okviru prednostne naložbe 9i.
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Dogodek

Datum

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije

9.9.2015

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu)

26.1.2017

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku

8.3.2017

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh
jezikih

31.3.2017

