Zbirka revizija

Nezaposlenost mladih
i uključivanje mladih
na tržište rada

Revizijska izvješća objavljena u razdoblju 2013.– 2017.

travanj 2018.

HR

Kontakt: www.contactcommittee.eu
Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2018
© Europska unija, 2018.
Izvor: Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija Europske unije. Za svaku uporabu ili umnažanje fotografija ili drugog
sadržaja koji nije obuhvaćen autorskim pravima Europske unije dopuštenje se mora zatražiti izravno od nositelja autorskih
prava. Zemljovid Malte, str. 70.: © EuroGeographics.
Print
PDF

ISBN 978-92-872-9352-7
ISBN 978-92-872-9374-9

doi:10.2865/446447
doi:10.2865/402140

QJ-02-18-054-HR-C
QJ-02-18-054-HR-N

Uvodna riječ
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Poštovani čitatelju,
na sastanku Kontaktnog odbora vrhovnih revizijskih institucija (VRI) Europske unije održanom u listopadu 2017.,
kojem je bio domaćin i kojim je predsjedao Europski revizorski sud u Luxembourgu, čelnici vrhovnih revizijskih
institucija raspravljali su o tome na koji način VRI‑jevi mogu doprinijeti tome da se vrati povjerenje građana EU‑a
u institucije država članica i EU‑a. Razmatrali su i nove revizijske publikacije te raspravljali o tome kako rezultate rada
VRI‑jeva učiniti dostupnijima građanima Europske unije.
Zbirka revizija jedna je od novih publikacija Kontaktnog odbora. Svrha joj je nadopuniti druge publikacije Odbora
podizanjem svijesti o revizijama koje su u posljednjih nekoliko godina obavili VRI‑jevi u Europskoj uniji.
Prvo izdanje zbirke posvećeno je zapošljavanju mladih i njihovu uključivanju na tržište rada. Riječ je o pitanju koje je
na samom vrhu popisa prioriteta većine država članica EU‑a i europskih institucija. Visoka stopa zaposlenosti jedna
je od ključnih ciljnih vrijednosti postavljenih u strategiji Europske unije „Europa 2020.” te države članice ulažu znatna
javna sredstva u borbu protiv nezaposlenosti mladih i otvaranje novih radnih mjesta. Vrhovne revizijske institucije
EU‑a svjesne su toga da se sredstva EU‑a često upotrebljavaju za potporu takvim ulaganjima kako bi se povećao
učinak nacionalnih projekata te je njihov cilj zajamčiti da se ta sredstva upotrebljavaju djelotvorno.
Zbirka revizija donosi općenit uvod u zapošljavanje mladih i ulogu EU‑a i država članica u tom području politike te
se u njoj daje pregled i sažetak odabranih revizija koje su VRI‑jevi EU‑a obavili od 2010. godine nadalje. Za više
informacija o tim revizijama, molimo da se obratite predmetnim VRI‑jevima.
Nadamo se da će Vam ova zbirka revizija poslužiti kao koristan izvor informacija.

Ivan Klešić
glavni državni revizor Republike Hrvatske
predsjednik Kontaktnog odbora

Klaus‑Heiner Lehne
predsjednik Europskog revizorskog suda
voditelj projekta
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Europski fond za regionalni razvoj (EFRR): cilj je Europskog fonda za regionalni razvoj osnažiti gospodarsku
i socijalnu koheziju u Europskoj uniji uklanjanjem glavnih regionalnih neravnoteža s pomoću financijske potpore
namijenjene ponajprije poduzećima u svrhu izgradnje infrastrukture i ulaganja u proizvodnju koja doprinose
otvaranju radnih mjesta.
Europski fond za strateška ulaganja (EFSU): mehanizam za potporu ulaganjima koji je uspostavljen uredbom
Europskog parlamenta i Vijeća i koji se provodi u okviru sporazuma Europske investicijske banke i Europske komisije
o mobiliziranju financijskih sredstava za strateške projekte diljem EU‑a.
Europski socijalni fond (ESF): cilj mu je ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju unutar Europske unije
poboljšavanjem mogućnosti za zapošljavanje i rad (uglavnom s pomoću mjera osposobljavanja) te poticanjem
visoke razine zaposlenosti i otvaranja većeg broja boljih radnih mjesta.
Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi ili ESIF): Europski fond za regionalni razvoj, Europski
socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo
i ribarstvo, koji su za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. obuhvaćeni zajedničkim krovnim
pravilima (Uredba (EU) br. 1303/2013 – „Uredba o zajedničkim odredbama”). Zajednički im je cilj smanjiti regionalne
nejednakosti u EU‑u.
Garancija za mlade: sve države članice obvezale su se da će zajamčiti da sve mlade osobe u dobi do 25 godina
prime kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja, naukovanje ili stažiranje u roku od četiri mjeseca od
prelaska u nezaposlenost ili prestanka formalnog obrazovanja. Temelji se na preporuci Vijeća koja je usvojena
u travnju 2013. na temelju prijedloga Europske komisije.
Mladi: u području (ne)zaposlenosti mladih mlade osobe definiraju se kao osobe u dobi od 15 do 25 godina, ili,
u nekim državama članicama, od 15 do 29 godina.
Mobilnost radne snage: pravo na slobodno kretanje radnika koje uživaju svi građani Europske unije, kako je
definirano člankom 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Uključuje pravo radnika na kretanje i boravak,
pravo ulaska i boravka za članove obitelji te pravo na rad u drugoj državi članici i pravo da se s njima postupa kao
s građanima te države članice. U nekim se državama članicama primjenjuju određena ograničenja za građane novih
država članica.
Odbor za zapošljavanje (EMCO): glavni savjetodavni odbor Vijeća u području zapošljavanja i socijalnih pitanja
povezanih sa zapošljavanjem.
Operativni program: program ulaganja koje države članice izvršavaju s pomoću sredstava EU‑a i koji je odobrila
Europska komisija. Sastoji se od niza povezanih prioriteta koji uključuju mjere u okviru kojih se projekti sufinanciraju
tijekom sedmogodišnjeg razdoblja obuhvaćenog višegodišnjim financijskim okvirom.
Ostvarenje: promjena nastala na temelju intervencije koja je u pravilu povezana s njezinim ciljevima (primjerice,
stažisti koji su se zaposlili). Ishodi mogu biti očekivani ili neočekivani te pozitivni ili negativni.
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Rezultat: u procjeni uspješnosti riječ je o mjerljivim neposrednim posljedicama projekta ili programa.
Skupina NEET: osobe koje nisu zaposlene, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (engl. neither in employment,
education or training). Ovoj skupini pripadaju nezaposlene i neaktivne osobe.
Stopa nezaposlenosti mladih postotak je nezaposlenih osoba u dobnoj skupini 15 – 24 u odnosu na ukupnu radnu
snagu (zaposlene i nezaposlene) u toj dobnoj skupini.
Stopa zaposlenosti mladih: stopa zaposlenosti mladih ključan je pokazatelj za praćenje stanja na tržištu rada. Za
dobnu skupinu 15 – 29 godina računa se kao udio zaposlenih osoba u dobi 15 – 29 godina u ukupnom stanovništvu
u toj skupini.
Učinak: u procjeni uspješnosti ovaj pojam označava dugoročne društvene i gospodarske posljedice uočljive
u određenom razdoblju nakon dovršetka provedbe projekta ili programa.
Udio nezaposlenih mladih postotak je nezaposlenih mladih osoba u odnosu na ukupno stanovništvo u toj dobnoj
skupini (ne samo aktivno, nego i neaktivno stanovništvo, kao što su učenici/studenti).

Pokrate, kratice i skraćeni nazivi

ADEM:

luksemburška Služba za zapošljavanje

EFRR:

Europski fond za regionalni razvoj

EMCO:

Odbor za zapošljavanje

ESF:

Europski socijalni fond

ESZ:

Europska strategija zapošljavanja

EU:

Europska unija

ISSAI:

Međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija

IZM:

Inicijativa za zapošljavanje mladih
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NEET:

osobe koje nisu zaposlene, ne obrazuju se i ne osposobljavaju

NPR:

Nacionalni program reformi

OMK:

otvorena metoda koordinacije

p. b.

postotni bod

Sud:

Europski revizorski sud

UEU:

Ugovor o Europskoj uniji

UFEU:

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

VRI:

vrhovna revizijska institucija
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Kontaktni odbor samostalan je, neovisan i nepolitički skup čelnika vrhovnih revizijskih institucija (VRI) država
članica Europske unije (EU) i Europskog revizorskog suda (Sud). Odbor djeluje kao platforma za raspravu
o pitanjima od zajedničkog interesa koja su povezana s EU‑om.
U tom kontekstu Kontaktni odbor obvezuje se na poticanje dijaloga i suradnje u području revizije i povezanih
aktivnosti. U okviru odbora utvrđuju se i promiču zajednička stajališta o novim pitanjima u vezi s revizijom
i odgovornošću te se pruža potpora njegovim članicama kao i VRI‑jevima zemalja kandidatkinja za članstvo
u EU‑u i potencijalnih zemalja kandidatkinja.
Poboljšanjem suradnje među svojim članicama Kontaktni odbor doprinosi djelotvornoj vanjskoj reviziji
i odgovornosti u EU‑u te pomaže u unaprjeđenju financijskog upravljanja EU‑om i primjeni načela dobrog
upravljanja u korist svojih građana.
Kontaktni odbor osnovan je 1960. godine. Vrhovne revizijske institucije svake se godine izmjenjuju kao
predsjedavatelji Odbora. Ne postoji službeno sjedište ili tajništvo odbora, a administrativnu potporu pruža
mu Europski revizorski sud.
Informacije o Kontaktnom odboru dostupne su na poveznici www.contactcommittee.eu.

Sažetak
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Položaj mladih na tržištu rada, na koji su dramatično utjecale posljedice gospodarske i financijske krize koja je
započela 2008., velik je izazov za Europsku uniju i njezine države članice. Nezaposlenost mladih dosegnula je
vrhunac 2013. godine te, unatoč tome što je otada zabilježila pad, u većini država članica i dalje predstavlja ozbiljan
problem: 2016. godine 4,2 milijuna mladih Europljana nije moglo pronaći posao, a udio onih koji se suočavaju
s dugotrajnom nezaposlenošću i dalje je visok.
Borba protiv nezaposlenosti mladih zadatak je kojem bi se ponajprije trebale posvetiti državne i regionalne vlasti.
Ipak, Europska unija podupire i, po potrebi, nadopunjava napore koje te vlasti ulažu u borbu protiv nezaposlenosti.
Sve veći broj programa za borbu protiv nezaposlenosti mladih i sve veći iznosi javnih ulaganja u tom području
potaknuli su vrhovne revizijske institucije mnogih država članica da u svoje programe rada uključe upravo reviziju
u vezi s nezaposlenošću mladih.
U uvodnom dijelu ove zbirke revizija pruža se opći pregled, kao i opis povijesnog razvoja politike zapošljavanja
u Europskoj uniji. Zatim slijedi opis nekih od glavnih pitanja u vezi s nezaposlenošću mladih.
U drugom dijelu zbirke iznose se sažetci rezultata odabranih revizija koje su proveli VRI‑jevi trinaest država članica
(Belgija, Bugarska, Njemačka, Francuska, Mađarska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, Slovačka
i Ujedinjena Kraljevina) i Europski revizorski sud u posljednje četiri godine. Odabranim revizijama bili su obuhvaćeni
važni aspekti uspješnosti, pri čemu se naglasak stavljao na učinkovitost, djelotvornost i/ili ekonomičnost provedenih
politika, programa i projekata zapošljavanja.
U trećem dijelu ove zbirke revizija iznose se najvažnije informacije o odabranim revizijama koje su obavili VRI‑jevi
trinaest država članica i Europski revizorski sud.

DIO 1. – Područje politike
zapošljavanja
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Pravna osnova i povijesni razvoj

1.

EU dijeli odgovornost za područje zapošljavanja i socijalne politike s državama članicama. Aktivnosti EU‑a
obuhvaćaju koordiniranje i praćenje nacionalnih politika, razmjenu najbolje prakse i donošenje zakonodavstva
u područjima prava radnika i koordinacije uređenja sustava socijalne sigurnosti. Glavno zakonodavstvo o politici
zapošljavanja u EU‑u razvijalo se dugi niz godina te su glavni koraci u tom razvoju opisani u poglavlju u nastavku.

Pravna osnova za politike zapošljavanja na razini EU‑a

2.

Pravna je osnova za politiku zapošljavanja na razini EU‑a članak 3. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji
(UEU): „Unija uspostavlja unutarnje tržište. Ona radi na održivom razvoju Europe koji se temelji na uravnoteženom
gospodarskom rastu i stabilnosti cijena, visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune
zaposlenosti i društvenog napretka…”.

3.

Osim toga, u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) navodi se da „Države članice i Unija, […],
rade na razvoju usklađene strategije zapošljavanja te, posebice, na promicanju kvalificirane, obrazovane
i prilagodljive radne snage i tržišta rada koja se mogu prilagoditi gospodarskim promjenama […]. Države članice
svojim politikama zapošljavanja doprinose ostvarivanju [tih] ciljeva […]”1 .

4.

Nadalje, Unija2 doprinosi „visokom stupnju zaposlenosti tako što potiče suradnju među državama
članicama, podupire njihovo djelovanje i, ako je potrebno, dopunjuje ga”. Isto tako, „promicanje zapošljavanja”
zajednički je cilj EU‑a i država članica u područjima socijalnih pitanja i zapošljavanja3.

5.

Gore navedeni članci Ugovora proizašli su iz dugotrajnog procesa razvoja koji je započeo sklapanjem
Ugovora iz Rima (1957.). Ugovorom iz Maastrichta (1992.) uveden je Sporazum o socijalnoj politici i Socijalni protokol
(ili Socijalno poglavlje 4) u obliku priloga Ugovoru. Sporazumom su potvrđena načela utvrđena nekoliko godina
ranije Poveljom Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika (1989.)5. Međutim, tek je Ugovorom iz
Amsterdama (1997.) službeno uvedeno promicanje visoke razine zaposlenosti i socijalne zaštite kao jedna od zadaća
povjerenih Europskoj zajednici. Na slici 1. u nastavku prikazuju se glavne etape razvoja zakonodavstva i politike
zapošljavanja od 1957. godine nadalje, s posebnim naglaskom na Inicijativi za zapošljavanje mladih.

1
2
3
4
5

Članci 145. i 146. UFEU‑a.
Članak 147. UFEU‑a.
Članak 151. UFEU‑a.
Protokol br. 14 o socijalnoj politici.
Poveljom su kao temeljna socijalna prava radnika prepoznata sljedeća prava: sloboda kretanja, zaposlenje i primitci od rada, poboljšanje životnih i
radnih uvjeta, socijalna zaštita, sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja, strukovno osposobljavanje, jednako postupanje prema
muškarcima i ženama, informiranje i savjetovanje te sudjelovanje radnika, zdravstvena zaštita i sigurnost na radu, zaštita djece i adolescenata,
prava starijih osoba, prava osoba s invaliditetom.
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Slika 1. – Glavno zakonodavstvo i inicijative politika u području zapošljavanja (1957. – 2017.) (Sud)
Zakonodavstvo i inicijative politika (za mlade)
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Ugovor iz Amsterdama (1997.) i Europska strategija zapošljavanja

6.

Ugovorom iz Amsterdama (1997.) napravljen je ključan korak u pogledu uključenosti EU‑a u područje
zapošljavanja i socijalne politike. U Ugovor je uvedena nova glava pod nazivom „Zapošljavanje”6, čime se među
ciljeve EU‑a uključio cilj promicanja visoke razine zaposlenosti te je EU‑u omogućeno da donosi smjernice i iznosi
preporuke za države članice, u okviru „koordinirane strategije”7, odnosno Europske strategije zapošljavanja (ESZ)8,
koja se temelji na otvorenoj metodi koordinacije (OMK). Tada je po prvi puta u Ugovore izričito uključena borba
protiv socijalne isključenosti.

7.

Taj novi pristup primjene otvorene metode koordinacije podrazumijevao je suradnju između EU‑a
i država članica na temelju smjernica o zajedničkoj politici i ciljnih vrijednosti utvrđenih na razini EU‑a te njihovo
prenošenje u nacionalne i regionalne politike. Kako bi se nadopunio OMK, uspostavljen je proces redovitog
praćenja, evaluacije i istorazinskog ocjenjivanja u svrhu potpore uzajamnom učenju9. U Ugovor je uključena
i odredba o osnivanju Odbora za zapošljavanje (EMCO)10 koji ima savjetodavnu ulogu promicanja koordinacije među
državama članicama u području politika zapošljavanja i tržišta rada.

Lisabonska strategija (2000.) i integrirane smjernice za zapošljavanje

8.

Lisabonska strategija, pokrenuta u ožujku 2000. predstavlja daljnji korak prema prepoznavanju važnosti
zapošljavanja i socijalnih pitanja za rast i konkurentnost EU‑a te proširenju otvorene metode koordinacije na druga
područja politika. U Lisabonskoj strategiji poziva se na otvaranje novih i boljih radnih mjesta i na veću socijalnu
koheziju do 2010. godine. Glavni instrumenti za postizanje ovog cilja uključivali su proširenje otvorene metode
koordinacije na širok spektar područja politika, uključujući mirovine, zdravstvo i skrb, što je poznato pod nazivom
„socijalni OMK”, kao i jačanje upravljačke i koordinacijske uloge Europskog vijeća.

9.

Provedba Lisabonske strategije nastavljena je 2005. godine nakon preispitivanja koje je obavljeno
u sredini razdoblja njezine provedbe te se naglasak stavio na postizanje jačeg, dugotrajnog rasta i otvaranje većeg
broja boljih radnih mjesta11. Uspostavljena je nova struktura upravljanja koja se temeljila na partnerskom pristupu
između država članica i institucija EU‑a. Nakon preispitivanja Lisabonske strategije u sredini razdoblja njezine
provedbe 2005. godine, smjernice za zapošljavanje koje su usvojene u okviru Europske strategije zapošljavanja
(ESZ) uključene su u integrirane smjernice za rast i zapošljavanje.

6
7
8
9
10
11

GLAVA VIII. konsolidirane inačice Ugovora (prijašnja glava VI. a).
Europski parlament (2015.), Socijalna politika i politika zapošljavanja:opća načela, Informativni članci o Europskoj uniji.
Članci 145. – 150. UFEU‑a.
Europski parlament (2016.), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance (Uključivanje pokazatelja
zaposlenosti i socijalnih pokazatelja u makroekonomski nadzor).
Članak 150. UFEU‑a.
COM(2005)24 Working together for growth and jobs: A new start for the Lisbon strategy (Zajedničkim radom do rasta i zaposlenja: novi početak
za Lisabonsku strategiju).
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Ugovor iz Lisabona (2007.) i strategija Europa 2020. (2010.): ciljna vrijednost u području
zapošljavanja

10.

Ugovorom iz Lisabona 2007. godine uvedene su druge važne izmjene socijalnih ciljeva EU‑a i ciljeva EU‑a
u području zapošljavanja. U novoj „horizontalnoj socijalnoj klauzuli” naglašava se da: „pri utvrđivanju i provedbi
svojih politika i aktivnosti, Unija uzima u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zapošljavanja,
jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja,
osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi”12.

11.

Tri godine kasnije, odnosno 2010. godine, zapošljavanje je postalo jedan od pet glavnih ciljeva
predviđenih strategijom Europa 2020. – općom strategijom EU‑a za pametan, održiv i uključiv rast. U skladu s tim
glavnim ciljem ukupna stopa zaposlenosti osoba u dobi od 20 do 64 godine trebala bi do 2020. godine porasti na
75 %. Taj cilj prate i s njim su povezana druga dva glavna cilja:
οο socijalna uključenost i borba protiv siromaštva; čija je svrha smanjiti broj ljudi koji su izloženi riziku od
siromaštva i socijalne isključenosti za najmanje 20 milijuna
οο obrazovanje; čija je svrha smanjiti udio mladih koji rano napuštaju školovanje na 10 % te povećati
postotak osoba u dobi 30 – 34 godine s visokim ili istovrijednim obrazovanjem na najmanje 40 %.

12.

Od 2010. godine glavni socijalni ciljevi i ciljevi u području zapošljavanja iz strategije Europa 2020. služe
kao referentni ciljevi za EZS. EZS se provodi u okviru procesa europskog semestra, koji pruža okvir za koordinaciju
i praćenje napretka u pogledu makroekonomskih, fiskalnih i socijalnih politika te politika zapošljavanja u godišnjim
ciklusima koji se ponavljaju, i to promicanjem koordinacije politika u bliskoj suradnji država članica i institucija EU‑a.
Konkretno, provedba EZS‑a, koju svojim radom podržava Odbor za zapošljavanje (EMCO), može se podijeliti
u sljedeća četiri koraka u europskom semestru:
οο Smjernice za zapošljavanje skup su zajedničkih prioriteta i ciljnih vrijednosti politika zapošljavanja
koje predlaže Komisija, dogovaraju nacionalne vlade, a donosi Vijeće EU‑a. Smjernice za zapošljavanje
isprva su usvojene s općim smjernicama ekonomskih politika u obliku paketa integriranih smjernica iz
2005. te su izmijenjene 2010. u okviru strategije Europa 2020.
οο Europska komisija sastavlja Zajedničko izvješće o zapošljavanju koje se temelji na (a) procjeni stanja
zapošljavanja u Europi, (b) provedbi smjernica za zapošljavanje i (c) procjeni pregleda ključnih
pokazatelja zapošljavanja i socijalnih pokazatelja. Objavljuje ga Europska komisija i donosi Vijeće
EU‑a. Zajedničko izvješće o zapošljavanju sada je sastavni dio Godišnjeg pregleda rasta.
οο Nacionalne programe reformi (NPR) podnose nacionalne vlade, a Komisija analizira njihovu
usklađenost sa strategijom Europa 2020. NPR‑ovi se temelje na smjernicama te služe kao polazište za
preporuke za pojedinačne zemlje.
οο Na temelju procjene NPR‑ova Komisija objavljuje niz izvješća za pojedinačne zemlje u kojima
analizira socioekonomske politike država članica i izdaje preporuke za pojedinačne zemlje13.

12
13

Članak 9. UFEU‑a.
Vidi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=hr.
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13.

Strategijom Europa 2020. predlaže se i pokretanje sedam vodećih inicijativa. Od toga tri inicijative
pripadaju područjima zapošljavanja i socijalnih pitanja:
οο Program za nove vještine i radna mjesta čiji je cilj obnavljanje politika fleksibilne sigurnosti u svrhu
boljeg funkcioniranja tržišta rada, čime bi se pomoglo osobama da razviju vještine koje će im biti
potrebne u budućnosti te poboljšala kvaliteta poslova i radni uvjeti.
οο Mladi u pokretu, inicijativa kojom se želi poboljšati mobilnost i unaprijediti obrazovanje
i osposobljavanje, pri čemu se mladima pomaže da se školuju u inozemstvu i olakšava pronalaženje
zaposlenja.
οο Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti koja pomaže u širenju najbolje
prakse i u okviru koje se stavljaju na raspolaganje financijska sredstva za potporu socijalnoj
uključenosti i borbi protiv diskriminacije.

14.

Europska komisija 2012. usvojila je Paket mjera za zapošljavanje14 – skup dokumenata o tom području
politike koji se bave dodirnim točkama politika EU‑a za zapošljavanje s nizom drugih područja politika čiji je cilj
pružiti potporu pametnom, održivom i uključivom rastu. U njemu su utvrđeni sektori tržišta rada u EU‑u s najvećim
potencijalom za rast te najdjelotvorniji načini na koje zemlje EU‑a mogu otvoriti veći broj radnih mjesta. Predložene
su mjere za potporu otvaranju radnih mjesta, obnovu dinamike na tržištu rada i poboljšanje upravljanja u EU‑u.
Paket mjera za zapošljavanje sadržavao je i Paket mjera za zapošljavanje mladih.

15.

Nova Junckerova Komisija 2014. godine utvrdila je deset prioriteta politika na kojima će se temeljiti
političke ovlasti Europske komisije tijekom njezina petogodišnjeg mandata. Kao prvi prioritet u tim političkim
smjernicama naveden je „novi poticaj za otvaranje radnih mjesta, rast i ulaganja”, a obuhvaćeno je i pokretanje
„Plana ulaganja za Europu”15.

16.

Nedavno su povodom socijalnog samita održanog u studenome 2017. Europski parlament, Vijeće
i Europska komisija zajedno izrazili svoju predanost europskom stupu socijalnih prava16, koji je prvi puta najavio
predsjednik Juncker u svojem govoru o stanju Unije iz 2015. godine i koji je Europska komisija predstavila
u travnju 2017. U okviru europskog stupa socijalnih prava iznosi se 20 ključnih načela i prava podijeljenih u tri
kategorije: jednake prilike i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključenost. Uz socijalni
stup postoji i „pregled socijalnih pokazatelja” za praćenje ostvarenog napretka.

14
15
16

COM(2012) 173 final.
Vidi:https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs‑growth‑and‑investment/investment‑plan‑europe‑juncker‑plan_hr.
COM(2017) 250.
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Politike i mjere EU‑a za zapošljavanje mladih

17.

U području zapošljavanja mladih mandat EU‑a i njegov manevarski prostor jednaki su onima u području
zapošljavanja odraslih koji su opisani u prethodnom dijelu teksta. Međutim, nadopunjuje ih opsežnija strategija
EU‑a za mlade. EU podupire zapošljavanje, zapošljivost i socijalnu uključenost mladih, posebno u okviru svojeg
plana za radna mjesta, rast i ulaganja te u okviru strategije Europa 2020., kao i s pomoću sredstava EU‑a u okviru,
primjerice, programa Erasmus +, Europskog socijalnog fonda (ESF) i Inicijative za zapošljavanje mladih17.

Strategija EU‑a za mlade (2010.)

18.

Strategijom EU‑a za mlade, koju su dogovorili ministri EU‑a, utvrđuje se okvir za suradnju u skladu
s člancima 6. i 165. UFEU‑a za razdoblje 2010. – 2018. Utvrđena su dva glavna cilja:
οο stvaranje više jednakih prilika za sve mlade u obrazovanju i na tržištu rada
οο poticanje mladih da aktivno sudjeluju u društvu18.

19.

Politikom EU‑a o mladima poseban se naglasak stavlja na povećanje socijalne uključenosti svih mladih,
veće sudjelovanje u demokratskom i građanskom životu te lakši prijelaz u odraslu dob, s posebnim naglaskom na
uključivanje na tržište rada19. Ciljevi se postižu primjenom dvojakog pristupa koji uključuje:
οο posebne inicijative za mlade, koje su namijenjene mladima i čija je svrha poticati neformalno učenje,
sudjelovanje, volonterske aktivnosti, rad s mladima, mobilnost i informiranje i
οο „uključivanje” međusektorskih inicijativa kako bi se zajamčilo da se pitanja mladih uzimaju u obzir
pri oblikovanju, provedbi i evaluaciji politika i aktivnosti u drugim područjima koja su izrazito važna za
mlade, kao što su obrazovanje, zapošljavanje ili zdravstvo i dobrobit.

20.

Strategijom EU‑a za mlade predlažu se inicijative u osam područja, uključujući zapošljavanje
i poduzetništvo. Države članice snose krajnju odgovornost za svoje politike u područjima zapošljavanja,
obrazovanja, osposobljavanja i pitanja mladih, ali je uloga Europske unije da pruža potporu državama članicama
u njihovim naporima, što i radi već dugi niz godina20. Strategiju provode države članice EU‑a uz potporu Europske
komisije.

17
18
19
20

Vidi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=hr.
Vidi: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth‑strategy_en.
Europska komisija (2015.), EU Youth Report 2015 (Izvješće EU‑a o mladima iz 2015.).
COM(2016) 640 final.
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Vodeća inicijativa „Mladi u pokretu” (2010.)

21.

Kao dio strategije Europa 2020. za „pametan, održiv i uključiv rast”, u okviru vodeće inicijative „Mladi
u pokretu” utvrđuje se sveobuhvatan paket mjera za obrazovanje i zapošljavanje mladih, uključujući Inicijativu
o mogućnostima za mlade21 (2011.) i Vaš prvi posao preko EURES‑a22. Opći su ciljevi ove vodeće inicijative
povećati razinu obrazovanja i zapošljivost mladih kako bi se smanjila nezaposlenost mladih i povećala stopa
zaposlenosti mladih.

22.

Inicijativa o mogućnostima za mlade, koju je Europska komisija usvojila 2011., posebno je namijenjena
mladima koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju te joj je svrha kombinirati konkretne aktivnosti koje
provode države članice i EU s prioritetima koji su utvrđeni u:
οο strategiji Europa 2020.
οο zaključcima Vijeća EU‑a o zapošljavanju mladih iz lipnja 2011. 23 i
οο preporukama Vijeća EU‑a o politikama za smanjenje stope ranog napuštanja školovanja24.

23.

Vaš prvi posao preko EURES‑a „ciljani je program mobilnosti”. Svrha je tog programa popuniti slobodna
radna mjesta u određenom sektoru, zanimanju, zemlji ili skupini zemalja ili pružati potporu radnicima sa
sklonostima mobilnosti, kao što su mlade osobe. Taj program, koji provode nacionalne službe za zapošljavanje,
namijenjen je mladim kandidatima (u dobi do 35 godina) i poslodavcima u 28 država članica EU‑a, Norveškoj
i Islandu te mu je svrha pronaći kandidatima zaposlenje, stažiranje ili naukovanje u drugoj državi članici.

21
22
23
24

COM(2011) 933 final.
Vidi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=hr.
Zaključci Vijeća 11 838/11 od 20. lipnja 2011. o promicanju zapošljavanja mladih.
SL C 191(2011.).
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Paket mjera za zapošljavanje mladih i akcijski tim za mlade (2012.)

24.

U prosincu 2012. Vijeće EU‑a iznijelo je posebne preporuke za većinu država članica EU‑a o načinima
borbe protiv nezaposlenosti mladih. Iste je godine Europska komisija predložila Paket mjera za zapošljavanje
mladih, skup mjera posebno osmišljenih za pomoć državama članicama u borbi protiv nezaposlenosti i socijalne
isključenosti mladih u kontekstu kontinuirano visoke stope nezaposlenosti mladih. Te su se mjere provodile
u obliku:
οο Garancije za mlade (travanj 2013.); obveze koju su preuzele sve države članice kako bi zajamčile da se
mladim osobama u dobi do 25 godina omogući jedno od sljedećeg:

••
••

kvalitetna ponuda za posao
nastavak obrazovanja
naukovanje
ili osposobljavanje

u roku od četiri mjeseca od prelaska u nezaposlenost ili prestanka formalnog obrazovanja. Temelji se na preporuci
Vijeća koja je usvojena u travnju 2013. nakon prijedloga Europske komisije.
οο Europski savez za naukovanje (srpanj 2013.), koji okuplja tijela javne vlasti, poduzeća, socijalne
partnere i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, predstavnike mladih i ostale ključne
dionike radi promicanja programa i inicijativa naukovanja diljem Europe. Zajednički je cilj povećati
kvalitetu i ponudu naukovanja u Europi, kao i predodžbu o njemu. Nedavno je kao važno pitanje
istaknuta mobilnost naučnika.
οο Kvalitativnog okvira za stažiranje (ožujak 2014.), preporuke Vijeća u okviru koje se predlažu
smjernice za stažiranje izvan formalnog obrazovanja u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovnog
sadržaja i pravednih radnih uvjeta.

25.

Europska komisija još je u veljači 2012., u suradnji s osam država članica u kojima su u to vrijeme stope
nezaposlenosti bile najviše, uspostavila akcijske timove za mlade25 čiji su članovi bili nacionalni stručnjaci
i dužnosnici EU‑a, a cilj im je bio utvrditi mjere za iskorištavanje sredstava EU‑a (uključujući sredstva iz ESF‑a) koja su
još bila dostupna u okviru programskog razdoblja 2007. – 2013. kako bi se pružila potpora mogućnostima za rad
mladih u malim i srednjim poduzećima.

25

Vidi tematsko izvješće Suda br. 3/2015: Jamstvo za mlade EU‑a: poduzeti su prvi koraci, no rizici u provedbi tek predstoje.
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Inicijativa za zapošljavanje mladih (2013.)

26.

U okviru Inicijative za zapošljavanje mladih (IZM) pruža se financijska potpora za provedbu Paketa mjera
za zapošljavanje mladih, a posebice programa „Garancija za mlade”. Tom se inicijativom nadopunjuju druge
aktivnosti koje se provode na nacionalnoj razini, posebice s pomoću potpore iz ESF‑a. Mjere te inicijative
namijenjene su izravno mladima. Njome se isključivo podupiru mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne
osposobljavaju (tzv. skupina NEET), uključujući dugotrajno nezaposlene mlade i one koji nisu prijavljeni kao tražitelji
posla u regijama u kojima je stopa nezaposlenosti mladih veća od 25 %.

27.

Ukupni proračun IZM‑a (za sve države članice EU‑a koje ispunjavaju uvjete) iznosi 6,4 milijarde eura za
razdoblje 2014. – 2020. (3,2 milijarde eura je iz posebne proračunske linije za zapošljavanje mladih, koje nadopunjuju
3,2 milijarde eura iz ESF‑a). Doprinos iz ESF‑a nadopunjuje se vlastitim financijskim sredstvima država članica koje
ispunjavaju uvjete za potporu iz inicijative. Europska komisija predložila je 14. rujna 2016. povećanje proračuna
IZM‑a26. U tu bi se svrhu za tu inicijativu tijekom razdoblja 2017. – 2020. trebalo osigurati dodatne 1,2 milijarde eura,
od čega je 233 milijuna uključeno u nacrt proračuna za 2018. 27, a 500 milijuna u izmjenu proračuna za 2017. 28

Noviji razvoj događaja (2013. – 2017.)

28.

Europska komisija još je 2013. predstavila komunikaciju29 u kojoj se navode koraci koje je potrebno
poduzeti bez odgode kako bi mladi ponovno pronašli zaposlenje ili se uključili u obrazovanje ili osposobljavanje.
Cilj joj je bio ubrzati provedbu programa „Garancija za mlade”, potaknuti ulaganja u mlade kroz ESF, ostvariti
pojačano ulaganje na početku razdoblja provedbe IZM‑a, poduprijeti mobilnost pri zapošljavanju unutar EU‑a
s pomoću EURES‑a30 i izraditi alate na razini EU‑a koji bi pomogli zemljama i poduzećima EU‑a da zaposle mlade
osobe.

29.

Komisija je 7. prosinca 2016. u svojoj komunikaciji31 pod nazivom „Ulaganje u mlade u Europi” predložila
davanje novog poticaja ulaganju napora za potporu mladima u obliku paketa za mlade, kojim se predlažu tri smjera
djelovanja:
οο bolje mogućnosti zapošljavanja
οο bolje mogućnosti zahvaljujući obrazovanju i osposobljavanju
οο bolje mogućnosti za solidarnost, mobilnost u svrhu obrazovanja i sudjelovanje.

26
27
28
29
30

31

COM(2016) 603 final.
Vidi: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01.
COM(2017) 222.
COM(2013) 447.
EURES je portal EU‑a za mobilnost pri zapošljavanju. Svrha mu je biti izvor informacija i savjeta te pružati usluge u području zapošljavanja i
posredovanja pri zapošljavanju (povezivanje ponude i potražnje) radnicima i poslodavcima, kao i svim građanima koji žele iskoristiti mogućnost
slobodnog kretanja osoba. Vidi https://ec.europa.eu/eures/public/hr/homepage.
COM(2016) 940 final.
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30.

U sklopu tog paketa Komisija je uspostavila Europske snage solidarnosti32 i predstavila još jednu
komunikaciju o poboljšanju i modernizaciji obrazovanja33.

Mladi: statistika o tržištu rada (2008. – 2016.)

31.

Položaj mladih na tržištu rada, na koji su dramatično utjecale posljedice gospodarske krize koja je
započela 2008., velik je izazov za Europsku uniju. Kriza je posebice jako pogodila upravo mlade osobe. Povećala se
razlika između onih s više i onih s manje mogućnosti. Neki su mladi sve više isključeni iz društvenog i građanskog
života, zbog čega im prijete gubitak volje za sudjelovanjem, marginalizacija pa čak i radikalizacija34.

32.

Mnogim mladima teško je pronaći dobar posao, što čini veliku prepreku na njihovu putu prema
osamostaljenju. Nezaposlenost mladih dosegnula je vrhunac 2013. godine te, unatoč tome što je otada zabilježila
pad, u većini država članica i dalje predstavlja ozbiljan problem: 2016. godine 4,2 milijuna mladih Europljana nije
moglo pronaći posao, a udio onih koji se suočavaju s dugotrajnom nezaposlenošću i dalje je visok.

Stopa nezaposlenosti mladih

33.

Stopa nezaposlenosti mladih izračunava se kao udio nezaposlenih mladih osoba u ukupnom aktivnom
mladom stanovništvu (vidi sliku 2.).

Slika 2.: Pojašnjenje stope nezaposlenosti mladih (Sud)

Stopa nezaposlenosti mladih: Nezaposleno/aktivno stanovništvo (zaposlene + nezaposlene osobe)
Zaposlene osobe

Nezaposlene osobe

Aktivno stanovništvo (radna snaga)
Mlado stanovništvo

32
33
34

COM(2016) 942 final.
COM(2016) 941 final.
Europska komisija (2015.), EU Youth Report 2015 (Izvješće EU‑a o mladima iz 2015.).

Neaktivne osobe
Neaktivne osobe

DIO 1. – Područje politike zapošljavanja

22

34.

Stopa nezaposlenosti mladih35 (u dobi 15 – 24) 2016. iznosila je 18,7 %, što je 4,9 postotnih bodova (p. b.)
manje od najviše razine dosegnute 2013. (23,6 %, vidi sliku 3.). Čini se da se stanje poboljšava od 2013., godine
u kojoj je stopa nezaposlenosti mladih dosegnula najveću dotad zabilježenu razinu u skupini zemalja EU28 u cjelini
i većini država članica EU‑a pojedinačno.

Slika 3. – Stopa nezaposlenosti mladih u skupini zemalja EU28 (u dobi 15 – 24) u razdoblju 2008. – 2016.
(izvor: Eurostat yth_empl_100)
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35.

Unatoč znakovima poboljšanja, stopa nezaposlenosti mladih i dalje je izrazito visoka. Nadalje,
nezaposlenost mladih i dalje je više nego dvostruko veća od ukupne stope nezaposlenosti, koja je za
EU28 2015. godine iznosila 7,5 %.

36.

U razdoblju 2013. – 2016. najveća su poboljšanja u postotnim bodovima zabilježena u Hrvatskoj
(– 18,7 p. b.), Mađarskoj (– 13,7 p. b.) i Slovačkoj (– 11,5 p. b.). Grčka je 2016. i dalje bila država članica s najvišom
stopom nezaposlenosti mladih (47,3 %), unatoč smanjenju od 11 postotnih bodova u odnosu na najvišu zabilježenu
razinu od 58,3 % iz 2013. Španjolska (44,4 %) i Italija (37,8 %) države su članice koje sa svojim stopama
nezaposlenosti mladih slijede Grčku.

37.

U apsolutnim vrijednostima, na razini EU‑a 2016. godine bilo je nezaposleno 1,4 milijuna mladih osoba
manje nego 2013. (smanjenje s 5,6 milijuna na 4,2 milijuna36).

35

36

Stopom nezaposlenosti za određenu dobnu skupinu izražava se broj nezaposlenih osoba u toj dobnoj skupini kao postotak u ukupnoj radnoj
snazi (u što su uključene i zaposlene i nezaposlene osobe). Eurostat, u skladu sa smjernicama Međunarodne organizacije rada, definira
nezaposlenu osobu kao osobu u dobi od 15 do 74 godine (ili od 16 do 74 godine u Španjolskoj, Italiji, Ujedinjenoj Kraljevini, Islandu i Norveškoj)
koja: a) je nezaposlena tijekom referentnog tjedna, b) može započeti raditi u sljedeća dva tjedna (ili je već pronašla posao koji će započeti unutar
sljedeća tri mjeseca) i c) je aktivno tražila zaposlenje u bilo kojem trenutku u protekla četiri tjedna.
Izvor: Eurostat, kod [une_rt_a].
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Stopa nezaposlenosti mladih po stupnju obrazovanja

38.

Stečeni stupanj obrazovanja važan je čimbenik u budućoj karijeri mladih osoba. Kako je prikazano na
slici 4., što je stupanj obrazovanja veći, to je manja zabilježena stopa nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti mladih
osoba s niskim stupnjem obrazovanja (26,5 %) dvostruko je veća od stope osoba s visokom ili višom stručnom
spremom (13,8 %). Slična se razlika (10 postotnih bodova) može utvrditi i za osobe sa srednjom stručnom spremom.

Slika 4. – Nezaposlenost mladih prema stupnju obrazovanja u skupini zemalja EU28 u razdoblju
2008. – 2016. (izvor: Eurostat, yth_empl_090)
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39.

Za usporedbu, promjene u sve tri skupine u razdoblju 2013. – 2016. upućuju na to da je ostvaren određeni
napredak (– 5 p. b.). Međutim, za sve stečene stupnjeve obrazovanja stope nezaposlenosti mladih 2016. i dalje su
bile više od onih zabilježenih 2008. godine. To znači da se stopa nezaposlenosti mladih još uvijek nije vratila na
razinu prije krize. Nadalje, podatci pokazuju da su se i mlade osobe s visokom ili višom stručnom spremom susretale
s poteškoćama pri pronalasku zaposlenja tijekom gospodarske krize. Povrh toga, gospodarska kriza znatno je
otežala situaciju mladima s diplomom u mnogim zemljama jer su oni često prekvalificirani za poslove koji se nude
na tržištu rada37.

37

Eurofound, Young people and NEETs in Europe: First Findings (Mladi i pripadnici skupine NEET u Europi: prvi nalazi). Luxembourg, Ured za
publikacije Europske unije.
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Dugotrajna nezaposlenost mladih
Slika 5.– Stopa dugotrajne nezaposlenosti mladih u skupini zemalja EU28, u razdoblju 2008. – 2016.
(izvor: Eurostat, yth_empl_120)
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40.

Situacija u kojoj se nalaze nezaposlene mlade osobe dodatno je otežana ako je riječ o osobama koje ne
mogu pronaći zaposlenje tijekom dužeg razdoblja. Dugotrajna razdoblja nezaposlenosti38 imaju znatne posljedice
na radnu budućnost mladih osoba: što je mlada osoba duže nezaposlena to joj je teže pristupiti tržištu rada.

41.

Od početka financijske i gospodarske krize 2008. godine, stopa dugotrajne nezaposlenosti mladih
(12 mjeseci ili duže) u skupini zemalja EU28 smanjila se za 1,9 postotnih bodova (s 3,5 % 2008. na 5,4 % 2016.).
Najviša je stopa zabilježena 2013. godine (8 %). Otad se bilježi pozitivan trend (– 2,6 p. b.), no stopa dugotrajne
nezaposlenosti mladih i dalje je daleko viša od razine u razdoblju prije krize (slika 5.).

42.

Na razini država članica, Grčka (25,1 %) i Italija (19,4 %) dvije su države članice s najvećim stopama
dugotrajne nezaposlenosti mladih 2016. U tim je dvjema zemljama zabilježen i najveći porast u odnosu na 2008.,
koji za 2013. za Grčku iznosi 17,3 postotnih bodova, a za Italiju 11,3 postotnih bodova. Ostale tri države članice čije su
stope dugotrajne nezaposlenosti mladih 2013. bile iznad 20 % (Španjolska, Hrvatska i Slovačka) 2016. godine
pokazale su izvanredan napredak.

38

Stopa dugotrajne nezaposlenosti udio je osoba koje su nezaposlene 12 mjeseci ili duže u odnosu na ukupan broj nezaposlenih osoba na tržištu
rada.
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Nezaposleni mladi kao postotak ukupnog mladog stanovništva (udio nezaposlenih
mladih osoba)

43.

Velik broj nezaposlenih mladih osoba nije dio aktivnog stanovništva koje služi kao referentna vrijednost
za izračun nezaposlenosti mladih (vidi sliku 6.). Naime, mnoge mlade osobe još uvijek su redovni učenici/studenti te
ne rade ni ne traže posao. Udjelom mladih nezaposlenih osoba uzima se u obzir i taj dio mladog stanovništva te se
prikazuje udio nezaposlenih mladih u odnosu na ukupno mlado stanovništvo (u što je uključeno zaposleno,
nezaposleno i neaktivno stanovništvo)39.

Slika 6. – Pojašnjenje udjela nezaposlenih mladih osoba

Udio nezaposlenih mladih osoba: Nezaposleno/mlado stanovništvo
Zaposlene osobe

Nezaposlene osobe

Aktivno stanovništvo (radna snaga)

Neaktivne osobe
Neaktivne osobe

Mlado stanovništvo

Slika 7.– Udio nezaposlenih mladih osoba u skupini zemalja EU28, u razdoblju 2008. – 2016. (izvor:
Eurostat, yth_empl_140)
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Za dodatna pojašnjenja, vidi statističke podatke Eurostata o nezaposlenosti: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/index.php/
Unemployment_statistics.
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44.

Udio nezaposlenih mladih osoba 2016. iznosio je 7,8 %, što je 0,9 postotnih bodova više nego 2008.
(6,9 %), ali i 2,1 postotni bod manje od najveće zabilježene razine iz 2013. (9,9 %, vidi sliku 7.). Na razini država
članica, analiza pokazuje koliko se stanje razlikuje diljem Europe, od jedne do druge zemlje.

45.

Španjolska (14,7 %), Grčka (11,7 %) i Hrvatska (11,6 %) države su članice s najvećim zabilježenim udjelima
nezaposlenih mladih osoba 2016. Ukupno gledajući, povećanje udjela nezaposlenih mladih osoba od najmanje
jednog postotnog boda od 2008. do 2016. godine zabilježeno je u 14 država članica. S druge strane, pad je u istom
razdoblju zabilježen u Ujedinjenoj Kraljevini (– 1,7 p. b.) i Njemačkoj (– 2,0 p. b.).

46.

Usporedba stopa nezaposlenosti i udjela nezaposlenih osoba upućuje na to da se mladi u Grčkoj,
Španjolskoj, Italiji i Cipru nalaze u izrazito teškoj situaciji. Nezaposlene mlade osobe u tim zemljama čine relativno
visok udio u ukupnoj radnoj snazi i u stanovništvu u dobi od 15 do 24 godine.

Stopa mladih koji pripadaju skupini NEET

47.

Osim skupine mladih osoba koje su nezaposlene (odnosno, koje mogu započeti s radom i aktivno traže
posao), postoji još jedna velika i važna skupina mladih osoba koje su manje motivirane za proaktivnost, zbog čega
im je dodatno otežan pristup tržištu rada. Riječ je o neaktivnim mladima koji se ne obrazuju i ne osposobljavaju,
a nazivaju se neaktivnim pripadnicima skupine NEET. Te dvije skupine („nezaposleni” i „neaktivni” pripadnici
skupine NEET) u dobnoj skupini od 15 do 24 godine, zajedno čine zasebnu skupinu koja se naziva „skupina NEET”40.
Stopom mladih koji pripadaju skupini NEET mjeri se postotak mladih osoba koje nisu zaposlene, koje se ne obrazuju
i ne osposobljavaju u ukupnom mladom stanovništvu, na sličan način kao i udio nezaposlenih mladih osoba.

48.

Glavna je razlika u odnosu na stopu nezaposlenosti mladih ta da se stopom mladih koji pripadaju skupini
NEET uzima u obzir velika skupina „neaktivnih” mladih osoba. Iz tog je razloga stopa mladih koji pripadaju skupini
NEET niža nego stopa nezaposlenosti mladih u smislu postotaka, dok je u apsolutnim vrijednostima broj pripadnika
skupine NEET veći od broja nezaposlenih mladih osoba.

40

Vidi tematsko izvješće Suda br. 5/2017:Nezaposlenost mladih – donose li politike EU‑a promjene?Procjena programa „Garancija za mlade” i
Inicijative za zapošljavanje mladih.
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Slika 8. – Stopa nezaposlenosti mladih u odnosu na stopu mladih koji pripadaju skupini NEET
Stopa nezaposlenosti mladih:

Stopa mladih koji pripadaju skupini NEET:

Nezaposlene osobe
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Nezaposlene osobe koje se
osposobljavaju
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Nezaposlene osobe koje
se osposobljavaju

Aktivno mlado stanovništvo
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Izvor: Europski revizorski sud.

49.

Od 2008. do 2013. godine stopa mladih koji pripadaju skupini NEET na razini skupine EU28 povećala se za
2,1 postotni bod na 13,0 %. Zatim se 2016. smanjila za 1,5 postotnih bodova na 11,5 %. Stanje se razlikuje od jedne
do druge države članice. Kako je prikazano na slici 9., 10 država članica 2016. godine zabilježilo je stopu mladih koji
pripadaju skupini NEET višom od prosjeka skupine EU28. Italija (19,9 %), Bugarska (18,2 %) i Rumunjska (17,4 %)
2016. godine bile su države članice s najvišim stopama mladih koji pripadaju skupini NEET.

50.

Za usporedbu, države članice koje su zabilježile najveći porast od 2008. do 2016. bile su Cipar (+ 6,0 p. b.),
Rumunjska (+ 5,8 p. b.) i Hrvatska (+5,3 p. b.).
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Slika 9. – Stopa mladih koji pripadaju skupini NEET na razini država članica, 2016. (izvor: Eurostat,
yth_empl_150)
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51.

Prekretnica se dogodila 2013.: gotovo sve države članice 2013. dosegnule su najveću zabilježenu stopu
mladih koji pripadaju skupini NEET te otad bilježe polagan napredak.

52.

Međutim, 2016. samo je u osam država članica stopa mladih koji pripadaju skupini NEET bila niža nego
2013. (Belgija, Danska, Irska, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina).

Stopa zaposlenosti mladih

53.

Pokazatelji o kojima je dosad bila riječ pružaju pregled stanja u vezi s mladim nezaposlenim ili neaktivnim
stanovništvom, dok pokazatelj zaposlenosti mladih pomaže utvrditi povećava li se ili ne postotak mladih osoba koje
su zaposlene. Stopa zaposlenosti mladih izračunava se kao postotak zaposlenih mladih osoba u odnosu na ukupno
mlado stanovništvo (vidi sliku 10.).
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Slika 10. – Pojašnjenje stope zaposlenosti mladih

Stopa zaposlenosti mladih: Zaposleno/mlado stanovništvo
Zaposlene osobe

Nezaposlene osobe

Aktivno stanovništvo (radna snaga)

Neaktivne osobe
Neaktivne osobe

Mlado stanovništvo

54.

Unatoč tome što je od 2013. zabilježen neznatni napredak, na razini skupine EU28 razlika između
vrijednosti iz 2008. i 2016. i dalje je negativna. Stopa zaposlenosti mladih 2008. iznosila je 37,3 %, dok je 2016. bila
niža za 3,6 postotnih bodova (33,7 %, vidi sliku 11.).

Slika 11. – Stopa zaposlenosti mladih, u razdoblju 2008. – 2016. (izvor: Eurostat, yth_empl_020)
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55.

Stanje se i u ovom slučaju bitno razlikuje među državama članicama: samo je devet država članica
(Danska, Njemačka, Estonija, Malta, Nizozemska, Austrija, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina) imalo stopu
zaposlenosti mladih višu od prosjeka skupine EU28, dok je u velikoj većini (preostalih 19 država članica) stopa bila
ispod prosjeka.

56.

U četiri države članice (Bugarska, Grčka, Španjolska i Italija) stopa zaposlenosti mladih u stvarnosti je
manja od 20 %, što znači da je zaposlena samo jedna mlada osoba ili manje od jedne mlade osobe od njih pet.

57.

Za usporedbu, 2016. samo je u sedam država članica stanje bilo bolje nego 2008., a to su bile Češka
Republika, Estonija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Poljska i Švedska.

58.

Stanje dodatno otežava visok postotak ugovora na određeno vrijeme 41 među mladim radnicima
u nekoliko država članica. Ugovori na određeno vrijeme važan su korak u prijelazu s obrazovanja na tržište rada.
Međutim, relativno visoke stope zaposlenosti na određeno vrijeme među mladima također se mogu smatrati
pokazateljem profesionalne nesigurnosti42.

59.

Na razini skupine EU28 mladi zaposlenici na određeno vrijeme čine 43,8 % ukupnog broja zaposlenika.
U deset država članica udio mladih osoba s ugovorima na određeno vrijeme bio je još i veći. Te su zemlje Njemačka,
Španjolska, Francuska, Italija, Hrvatska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovenija i Švedska.

41
42

Ugovor na određeno vrijeme ugovor je koji će isteći kada se ispune određeni objektivni kriteriji, kao što je dovršetak radnog zadatka ili povratak
na posao zaposlenika kojem je privremeno osigurana zamjena (Eurostat).
Europska komisija (2015.), EU Youth Report 2015 (Izvješće EU‑a o mladima iz 2015.).
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Uvod

60.

Nezaposlenost mladih opravdano je pri vrhu dnevnog reda Europske komisije i vlada mnogih država
članica. Pozornost koja se pridaje nezaposlenosti mladih dovela je do pokretanja mnogobrojnih inicijativa na
nacionalnoj razini i na razini EU‑a. Te inicijative uključuju široki spektar dionika koji djeluju u području obrazovnih
i socijalnih usluga. Zanimanje za ovo pitanje dovelo je i do povlačenja velikih iznosa javnih sredstava kako bi se
povećali izgledi mladih osoba da pronađu zaposlenje. Sve veći broj programa za borbu protiv nezaposlenosti
mladih, kao i javna sredstva uložena u to pitanje, potaknuli su vrhovne revizijske institucije da svojim radom
obuhvate i takve vrste mjera.

61.

U ovom se dijelu zbirke revizija iznosi sažetak rezultata odabranih revizija koje su obavili VRI‑jevi trinaest
država članica 43 i Europski revizorski sud u posljednje četiri godine. Revizorski sud obavio je svoje revizije u sedam
država članica 44 . Zemljopisna pokrivenost revizijama koje su predstavljene u ovoj zbirci prikazana je na slici 12.

Slika 12. – Revizije koje su obavili VRI‑jevi EU‑a i koje su opisane u ovoj zbirci
Revizije koje su obavili VRI-jevi država članica i Sud
Revizije koje su obavili VRI-jevi država članica
Revizije koje je obavio Sud
Revizije koje nisu opisane u ovoj zbirci revizija

43
44

Belgija, Bugarska, Njemačka, Francuska, Mađarska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, Slovačka i Ujedinjena Kraljevina.
Irska, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Portugal i Slovačka.
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62.

Revizije obuhvaćene ovom zbirkom odnose se na pitanja u vezi s uspješnošću koja su utjecala na
predmetne politike i projekte ili su uključivale važne aspekte procjene uspješnosti. To znači da su VRI‑jevi stavljali
naglasak na učinkovitost, djelotvornost i/ili ekonomičnost provedenih politika, programa i projekata.

Revizijska metodologija

63.

VRI‑jevi obavljaju svoje revizije u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (ISSAI) i relevantnim
provedbenim standardima izrađenima na nacionalnoj razini kako bi se zajamčila kvaliteta revizija i povezanih
izvješća.

64.

Revizijska metodologija i postupci odabrani su i primjenjivali su se zasebno kako bi se zajamčilo da se
revizijski zadatci obavljaju što je djelotvornije moguće. U relevantnim slučajevima, i u skladu s podjelom nadležnosti
unutar države članice, VRI‑jevi su svoje revizije obavljali u suradnji s regionalnim revizijskim institucijama. Dvije
revizije opisane u ovom izvješću obavljene su u okviru međunarodne koordinirane revizije (vidi doprinose
bugarskog VRi‑ja i mađarskog VRI‑ja).

65.

U relevantnim slučajevima, revizori su pregledali politike EU‑a i primjenu pravnog okvira u različitim
državama članicama te ispitali dokaze specifične za nacionalni kontekst. Važan dio posla bile su analize velikih
skupova podataka (Mađarska, Luksemburg i Slovačka). Nadalje, VRI‑jevi su provjerili sredstva dodijeljena iz
nacionalnih proračuna.

66.

Neke od revizija uključivale su međunarodnu analizu. Primjerice, francuski VRI analizirao je provedbu
pomoći u sedam regija i usporedio tamošnje rashode sa sličnim rashodima u Njemačkoj, Švicarskoj, Danskoj,
Nizozemskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

67.

Analiza dokumenata nadopunjena je razgovorima s relevantnim nacionalnim i regionalnim tijelima.
Revizori su također obavili razgovore s pojedincima koji su bili korisnici mjera zapošljavanja. Organizirana je
provedba upitnika kako bi se dobio uvid u širok spektar mišljenja ili obuhvatio velik broj sudionika.
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Razdoblje obuhvaćeno revizijom

68.

Reviziju učinka strukturnih mjera i utjecaja određenih programa teško je obaviti u ranoj fazi. Revizije
obuhvaćene ovom zbirkom bile su usmjerene na višegodišnje programe koji su se provodili u razdoblju 2010. – 2016.
i obično su obuhvaćale trogodišnje razdoblje.

69.

U tablici u nastavku prikazan je pregled glavnog cilja/područja na koje su revizije koje su obavili VRI‑jevi
bile usmjerene. Neke su revizije bile usmjerene na više područja. Na primjer, evaluacija programa zapošljavanja
često se nadopunjavala procjenom ciljeva politika i relevantnog sustava praćenja. Tri takve revizije (Malta, Portugal
i Sud) obuhvaćale su provjeru uporabe sredstava iz ESF‑a i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Razlog je taj
što se strukturni fondovi često upotrebljavaju za povećanje učinka nacionalnih programa.

70.

Osim gore navedenoga, dvije revizije obuhvaćaju posebne projekte kojima se mladim osobama izravno
nudio posao u javnom sektoru (Italija, Poljska). Riječ je bila o stažiranju u tijelima javne uprave ili na poslovima
zaštite kulturne baštine.
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Tablica – Pregled revizija koje su obavili europski VRI‑jevi i koje su opisane u ovoj zbirci

Belgija
Bugarska
Njemačka
Francuska
Italija
Litva
Luksemburg
Mađarska
Malta
Poljska
Portugal

Slovačka

Ujedinjena
Kraljevina
Europski revizorski
sud

Usklađivanje obrazovnog sustava s tržištem
rada
Praćenje razvoja karijere i migracija osoba
sa sveučilišnom diplomom
Potpora mladim osobama čije vještine nisu
usklađene s potrebama na tržištu rada
Pristup zapošljavanju za mlade osobe –
pružanje prilika, prilagodba državne
potpore
Revizija nacionalnog projekta „500 mladih
za kulturu”
Iskorištavanje prilika za strukovno
osposobljavanje
Posebna izvješća iz 2011. i 2014. o mjerama
za borbu protiv nezaposlenosti
Koordinirana revizija sustava za praćenje
karijere osoba s diplomom
Doprinos strukturnih fondova strategiji
Europa 2020. u područjima zapošljavanja
i obrazovanja
Stažiranje i praksa za nezaposlene osobe
u uredima javne uprave
Revizija strateškog plana za promicanje
zapošljivosti mladih – „Impulso Jovem”
Revizija o učinkovitoj i djelotvornoj uporabi
sredstava izdvojenih iz državnog proračuna
za pripremu osoba s diplomama odabranih
sveučilišta za uspjeh na tržištu rada te
o ostvarenju odabranih gospodarskih
pokazatelja i pokazatelja koji se primjenjuju
u procesu učenja i podučavanja
Ostvarivanje vrijednosti programom
stručne prakse
Nezaposlenost mladih – donose li politike
EU‑a promjene? Procjena programa
„Garancija za mlade” i Inicijative za
zapošljavanje mladih

Sredstva EU‑a

Projekti izravnog
zapošljavanja

Sustavi praćenja

Potpora pri traženju
zaposlenja

Naziv revizije

Obrazovni sustav

VRI

Provedba politike
zapošljavanja

Glavno područje na koje je revizija bila usmjerena

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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Provedba politika zapošljavanja
Revizijski ciljevi

71.

Sedam VRI‑jeva obavilo je reviziju provedbe politika ili programa zapošljavanja. U većini slučajeva
u pravilu su provjeravali je li relevantno zakonodavstvo bilo djelotvorno i je li omogućavalo prikladnu potporu
precizno definiranim ciljnim skupinama. Procjenjivali su i djelovanje postojećih sustava upravljanja, praćenja
i kontrole.

72.

U tri slučaja, vrhovne revizijske institucije procjenjivale su je li potpora EU‑a usmjerena preko operativnih
programa u državama članicama bila djelotvorno osmišljena i provedena i je li doprinijela ostvarenju strateških
ciljeva EU‑a u području zapošljavanja i obrazovanja (strategija Europa 2020.).

Glavna revizijska opažanja

73.

Djelotvornost i učinkovitost programa i mjera obuhvaćenih revizijom uvelike su se razlikovale. Pitanja
koja su se smatrala problematičnima u jednom projektu nisu se smatrala razlogom za zabrinutost u okviru drugih
revizija.

74.

Revizori su utvrdili da se u programima koji su se provodili na razini cijelih država nisu uzimale u obzir
stvarne potrebe mladih, kao ni iskustva stečena provedbom prijašnjih programa. Stoga se učinkovitost državne
potpore mladim tražiteljima posla znatno razlikovala. Jedna je revizija pokazala da su učinci intenzivnog
i kratkoročnog pristupa bolji od dugoročne potpore.

75.

Mnogi sudionici na tržištu rada nudili su potporu i rješenja za mlade, što je dovelo do pokretanja
prevelikog broja programa. Katkad su se nove mjere morale natjecati s već postojećim i atraktivnijim mjerama. To je
dovelo do situacija u kojima su naučnici kojima se pružala potpora u obliku početničkog osposobljavanja bili
korisnici nekoliko programa potpore. Štoviše, relevantna tijela nisu mogla objasniti zašto je bilo potrebno takvo
preklapanje potpore. To pokazuje da agencije za zapošljavanje nisu dobro procijenile jesu li kriteriji prihvatljivosti za
potporu osposobljavanju uistinu bili zadovoljeni u svim slučajevima. U drugom slučaju revizori su zaključili da bi se
financiranje agencija trebalo temeljiti na njihovim postignućima i značajkama njihovih ciljnih skupina.

76.

U određenim slučajevima, za upravljanje, praćenje i kontrolu programa nije korišten učinkovit sustav
prikupljanja informacija i upravljanja. Revizori su također izrazili sumnju u pogledu količine sredstava koje su države
članice dodijelile za provedbu pojedinih aktivnosti. U konačnici, nedostatci u sustavima upravljanja informacijama
doveli su do djelomičnog raskoraka između mjera koje su bile predviđene i onih koje su se provodile.
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Prilagodba obrazovnih sustava
Revizijski ciljevi

77.

U četiri revizije analizirao se problem nezaposlenosti mladih iz perspektive djelotvornosti obrazovnih
sustava. To je konkretno uključivalo usklađivanje opisa zadataka, planiranja i sadržaja kurikuluma sa stvarnim
potrebama tržišta rada.

78.

U jednom su slučaju revizori procjenjivali jesu li centri za osposobljavanje ispunjavali potrebe tržišta rada
i jesu li se upotrebljavali kako je planirano. U jednom drugom slučaju provjeravali su učinkovitost uporabe javnih
sredstava – odnos između broja sveučilišnih studenata i bespovratnih sredstava izdvojenih iz nacionalnih proračuna.
Evaluacijom se ispitalo i kako bespovratna sredstva doprinose uspjehu osoba s diplomom na tržištu rada.

Glavna revizijska opažanja

79.

Akcijskim planovima za srednjoškolsko obrazovanje postigli su se ograničeni rezultati zbog nedostatka
dobro razrađenih kriterija. Slijedom toga, broj programa osposobljavanja koji su uspješno prilagođeni potrebama
tržišta i dalje je ograničen. Revizori su utvrdili da su određeni kvalifikacijski standardi i obrazovni alati bili
nedosljedni ili nekompatibilni. Nadalje, nije bilo mnogo poticaja za pružanje takvih programa osposobljavanja.

80.

U Litvi su revizori utvrdili da u polovici tijela obuhvaćenih revizijom u prethodne dvije godine nije
povećan broj polaznika programa osposobljavanja, unatoč ulaganjima u poboljšanje infrastrukture za
osposobljavanje. Razlog djelomično leži u tome što se više od polovice tih centara upotrebljavalo manje od pet sati
dnevno.

81.

Revizori u Slovačkoj utvrdili su da je na sveučilištima diplomirao prevelik broj osoba koje nisu mogle
pronaći posao u svojoj struci te nije bilo dovoljno poveznica s potrebama na tržištu rada. Nedostatak tih poveznica
posebno je bio vidljiv u pogledu financiranja visokog obrazovanja. Umjesto da se financiranje sveučilišta temeljilo
na uspjehu koji su osobe s diplomama tih sveučilišta ostvarile na tržištu rada, većina sredstava dodjeljivala se
isključivo na temelju broja upisanih studenata.

82.

Međutim, bilo je i pozitivnih nalaza. Poslodavci u nekim državama članicama (Belgija, Ujedinjena
Kraljevina) općenito su bili zadovoljni kvalitetom osposobljavanja prilagođenog potrebama tržišta rada. U nekim su
slučajevima i polaznici programa osposobljavanja bili zadovoljni kurikulumima – u jednom istraživanju provedenom
u Slovačkoj gotovo su sve osobe ocijenile kvalitetu sveučilišnog obrazovanja koje su dovršile visokom, iako je tek
polovica njih izjavila da bi opet studirala isti predmet. S druge strane, praktikanti u Ujedinjenoj Kraljevini bili su
manje zadovoljni kvalitetom pruženog osposobljavanja.
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Jačanje mjera za traženje zaposlenja
Revizijski ciljevi

83.

U pet revizija u kojima se procjenjivala sposobnost centara za zapošljavanje i sličnih projekata da olakšaju
pronalaženje zaposlenja (npr. program obavljanja stručne prakse u Ujedinjenoj Kraljevini), VRI‑jevi su naglasak
stavili na djelotvornost i učinkovitost inicijativa koje su pokrenute kako bi se potaknulo zapošljavanje mladih.

84.

Tim je revizijama obično obuhvaćeno više pitanja, kao što su prikladnost okvira politika i relevantni
sustavi praćenja. Stoga su određena opažanja iznesena u drugim dijelovima ove analize relevantna i za ovaj dio.

Glavna revizijska opažanja

85.

Bilo je teško procijeniti postignuća opisanih revizija jer je često bilo teško uspostaviti poveznicu između
mjera i zapošljivosti sudionika. Učinkovitost državne potpore pružene mladim tražiteljima posla znatno se
razlikovala. Na primjer, revizori u luksemburškom VRI‑ju utvrdili su da se na temelju prikupljenih podataka ne mogu
donijeti zaključci jer se u njima nisu navodili podatci o zapošljivosti tražitelja posla. Francuski revizori izjavili su da se
učinkovitost državne potpore pružene mladim tražiteljima posla uvelike razlikovala i da regionalni dionici moraju
uložiti zajedničke napore kako bi ostvarili djelotvorniju suradnju i poboljšali daljnje korake koji se poduzimaju
u pogledu mladih nezaposlenih osoba.

86.

Revizija obavljena u Portugalu pokazala je da mjere upravljanja i kontrole u planu poboljšanja
zapošljivosti mladih nisu bile popraćene učinkovitim prikupljanjem podataka i prikladnim sustavom upravljanja.
Slijedom toga, nisu ni blizu ispunjeni očekivani ciljevi zbog različitih kašnjenja i postojanja konkurentnih
i privlačnijih programa stažiranja.

87.

Kad je riječ o programima stručne prakse obuhvaćenima revizijom u Ujedinjenoj Kraljevini, nadležno
ministarstvo nije definiralo kako će iskoristiti povećanje broja stručnih praksi za poboljšanje produktivnosti. Proces
izrade novih standarda u pogledu osposobljavanja zahtijevao je da poslodavci ulažu znatne resurse te je trajao duže
od predviđenog. Poslodavci su izrazili visoku razinu zadovoljstva kvalitetom pruženog osposobljavanja i stečenim
koristima, no praktikanti su se nešto manje pozitivno izrazili o kvaliteti pruženog osposobljavanja. Osim toga,
prosvjetna inspekcija smatrala je da jedna petina pružatelja usluga osposobljavanja treba poboljšati kvalitetu svojih
usluga.
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Sustavi praćenja
Revizijski ciljevi

88.

Praćenje postupka prikupljanja podataka i upravljanje tim postupkom ključni su elementi procesa
donošenja odluka na temelju dokaza. Njima se omogućava prikladna procjena trenutačnog stanja u provedbi svake
politike ili programa i oni su neophodni za odlučivanje o budućim poboljšanjima.

89.

Revizije koje su obavili bugarski i mađarski VRI‑jevi bile su usmjerene na mjere osmišljene za daljnje
praćenje karijera osoba s diplomom. VRI‑jevi su procijenili djelotvornost mehanizama za praćenje karijera i migracija
osoba sa sveučilišnom diplomom.

90.

U okviru drugih revizija provjeravalo se jesu li postojeći sustavi praćenja bili pravilno uspostavljeni i jesu li
mogli pružati točne i pouzdane informacije o upravljanju. Pouzdano praćenje smatralo se neophodnim
preduvjetom za uvođenje alata za pomoć pri donošenju odluka s pomoću kojeg obrazovne ustanove koje nude
prilagođeno osposobljavanje mogu primati povratne informacije. Pouzdane informacije bile su neophodne i kao
pomoć u usmjeravanju mladih osoba pri njihovu odabiru budućeg zanimanja.

Glavna revizijska opažanja

91.

Uspostava stabilnog i pouzdanog sustava praćenja u složenom okruženju zadatak je koji predstavlja
određeni izazov. U nekim su se slučajevima sustavi praćenja upotrebljavali djelotvorno. To je pak pokazalo da su
relevantne organizacije dobro obavljale svoje zadatke, u skladu s ciljnim vrijednostima za sve faze projekta. Takvi
sustavi pružaju djelotvornu potporu procesu donošenja odluka, primjerice, pružanjem podataka koji se odnose na
vrstu zaposlenja osoba s diplomom. Zahvaljujući pouzdanim informacijama neke od obrazovnih ustanova
obuhvaćenih revizijama postigle su ili čak i premašile predviđene ciljeve.

92.

Unatoč naporima koje su uložila nadležna tijela i svemu što je ostvareno tim naporima, VRI‑jevi su utvrdili
i manje uspješne slučajeve u kojima mjere nisu uvijek bile djelotvorne. Te pogreške i nedostatci mogu se podijeliti
u sljedeće kategorije:
οο pogreške u izradi – postupci ili odgovornosti za prikupljanje, objedinjavanje, analizu ili procjenu
podataka o sudionicima nisu bili precizno definirani. Na primjer, nije bilo jasno koliko su nacionalnih
sredstava države članice dodijelile pojedinim mjerama. Osim toga, nije bilo moguće donijeti zaključke
na temelju brojčanih podataka jer se u njima nisu navodili i podatci o zapošljivosti tražitelja posla
οο Nepravilna uporaba – za upravljanje provedbom programa te njegovo praćenje i kontrolu nije
korišten učinkovit sustav prikupljanja informacija i upravljanja. Slijedom toga, podatci se nisu
upotrebljavali pri utvrđivanju, primjerice, broja studenata koji će biti primljeni na sveučilišne studije
οο neažurirani ili nerelevantni podatci – uspostava pokazatelja uspješnosti provodila se samo u početnim
fazama. Postojala su ograničenja u praćenju određenih kategorija osoba s diplomom. Rascjepkani
i nepotpuni podatci negativno su utjecali na mogućnost ažuriranja početnih procjena mjera
zapošljavanja mladih.
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Programi kojima se nudi izravno zaposlenje
Revizijski ciljevi

93.

U okviru ove zadnje vrste projekata obuhvaćenih revizijom mladim osobama izravno se pružala
mogućnost zaposlenja. U okviru jednog od njih pružala se mogućnost stažiranja u tijelima javne uprave (u Poljskoj),
a u okviru drugog projekta pružala se mogućnost zaposlenja na poslovima očuvanja talijanske kulturne baštine.
U oba slučaja revizori su procijenili na koji su način projekti provedeni i koji su rezultati postignuti.

Glavna revizijska opažanja

94.

Zapošljavanje stažista u Poljskoj nije bilo transparentno – većina javnih tijela nije objavila informacije
o slobodnim radnim mjestima i postupcima zapošljavanja na svojim internetskim stranicama. Nadalje, neka od njih
nisu bila pripremljena za primanje velikog broja stažista te su sudionicima nekad povjeravani najjednostavniji
zadatci, kao što je fotokopiranje. Osim toga, sustav mentorstva nije uvijek dobro funkcionirao – postojali su slučajevi
u kojima je mentor bio zadužen za prevelik broj korisnika, što je značilo da mentorstvo katkad nije bilo istinski
korisno.

95.

Projekt kulturne baštine provodio se u skladu sa svojim ciljevima, a to su pružanje osposobljavanja
mladim osobama i obnova kulturne baštine, što se često postizalo ponovnim pokretanjem obustavljenih inicijativa.
Revizori su iznijeli kritike i na račun složenosti pravila i birokratskih postupaka, nedostatka opreme ili zastarjele
opreme, manjak financijskih sredstava i nedovoljnog vremena za dovršetak složenih zadataka. U nekim slučajevima
dolazilo je do česte izmjene stažista, što je dovodilo do povećanja radnog opterećenja i manjka osoblja.

96.

Općenito gledajući, projekti su općenito dobro prihvaćeni i sudionici u oba projekta cijenili su priliku koja
im je pružena.

Objavljivanje

97.

Sva izvješća uključena u ovu zbirku objavljena su na relevantnim internetskim stranicama VRI‑jeva. Kako
bi izvješća dobila veću medijsku pozornost, objava izvješća obično je bila popraćena priopćenjem za medije.

98.

U skladu sa svojim komunikacijskim pristupima, neki su VRI‑jevi predstavili izvješća ključnim dionicima,
a to su obično bili nacionalni parlamenti ili specijalizirani odbori te relevantna vladina tijela i agencije.

99.

Osim toga, neki od VRI‑jeva svoja su izvješća predstavljali i na međunarodnim konferencijama
i seminarima. To je obično bilo slučaj kada je bila riječ o upotrebi fondova EU‑a ili kada je revizija bila obavljena
u okviru međunarodne suradnje.
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Praćenje provedbe preporuka iznesenih na temelju revizije

100.

Svi VRI‑jevi poštuju načelo i dobru praksu praćenja provedbe preporuka koje su iznijeli. Pristup ovisi
o internim pravilima svakog pojedinog VRI‑ja. Takvo se praćenje može obavljati u obliku praćenja provedbe svake
preporuke ili u okviru drugog revizijskog zadatka.

101.

Praćenje provedbe preporuka obično se obavljalo u razdoblju od šest mjeseci do tri godine od roka za
provedbu preporuka, u skladu s internim pravilima VRI‑jeva. Neki VRI‑jevi ne obvezuju se na određeni raspored
u kojem će pratiti provedbu preporuka iznesenih na temelju svojih revizija.

102.

Od svih VRI‑jeva čije su revizije obuhvaćene ovom zbirkom, jedan je već dovršio svoje praćenje provedbe
preporuka, a jedan ni ne planira obaviti dodatne provjere u tom pogledu.
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Europski revizorski sud

EUROPSKI
REVIZORSKI
SUD

Nezaposlenost mladih – donose li politike EU‑a
promjene? Procjena programa „Garancija za
mlade” i Inicijative za zapošljavanje mladih

Pregled

103.

U ovom se izvješću ispituje napredak ostvaren programom „Garancija za mlade”, koji je uspostavljen na
temelju preporuke Vijeća kako bi se zajamčilo da sve osobe mlađe od 25 godina prime ponudu za posao,
obrazovanje, naukovanje ili osposobljavanje u roku od četiri mjeseca od prestanka školovanja ili gubitka posla.
Izvješće obuhvaća i evaluaciju Inicijative za zapošljavanje mladih (IZM), kojom je povećan iznos financijske potpore
za one koji su suočeni s najvećim poteškoćama. Revizijom je utvrđeno da je ostvaren ograničen napredak i da
rezultati nisu u skladu s očekivanjima.

104.

Odobreni proračun za IZM iznosi 6,4 milijarde eura, od čega 3,2 milijarde eura proizlaze iz posebne nove
linije u proračunu EU‑a, dok dodatne 3,2 milijarde eura čine sredstva dodijeljena državama članicama iz Europskog
socijalnog fonda (ESF).

Način provedbe revizije

105.

Glavni subjekti obuhvaćeni revizijom bili su Europska komisija i provedbena tijela u sedam država članica:
Irska, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Portugal i Slovačka. Obuhvaćena tijela, bila su, među ostalim, izravno
uključena u provedbu programa u okviru Garancije za mlade i/ili upravljanje operativnim programima IZM‑a ili
ESF‑a čija je svrha bila riješiti problem nezaposlenosti mladih.

106.

Dokazi su prikupljeni pregledima dokumentacije na razini EU‑a i nacionalnim razinama te razgovorima
s predstavnicima nadležnih nacionalnih tijela. Revizori su obavili analizu prikupljenih dokaza i ispitali uzorak
pojedinaca koji su ostvarili koristi od ponuda subvencioniranih iz IZM‑a.

107.

Na ovaj je zadatak ukupno utrošeno 190 radnih tjedana od faze planiranja do objave izvješća. Revizorski
tim sastojao se od voditelja radnog zadatka i devet revizora. Tim je sastavljen na takav način da se revizorima
omogući obavljanje revizijskih postupaka u svim odabranim državama članicama.

108.

Revizija je provedena u razdoblju od rujna 2015. do ožujka 2017.
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Glavna opažanja

109.

Iako je sedam posjećenih država članica postiglo napredak u provedbi programa „Garancija za mlade”
i ostvareni su određeni rezultati, stanje u trenutku provođenja revizije, više od tri godine nakon donošenja
Preporuke Vijeća, nije bilo u skladu s početnim očekivanjima koja su iznesena u vrijeme pokretanja tog programa,
čiji je cilj bio svim pripadnicima skupine NEET (mladim osobama koje nisu zaposlene, ne obrazuju se i ne
osposobljavaju) pružiti kvalitetnu ponudu za posao, stažiranje, naukovanje ili nastavak obrazovanja u roku od četiri
mjeseca.

110.

Nijedna od posjećenih država članica još nije bila zajamčila da se svim pripadnicima skupine NEET pruži
prilika da prihvate ponudu u roku od četiri mjeseca, čime bi se doprinijelo njihovu održivom uključivanju na tržište
rada. Jedan je od važnih čimbenika koji su tome doprinijeli taj što resursima koji su bili dostupni isključivo iz
proračuna EU‑a nije bilo moguće obuhvatiti cjelokupnu skupinu NEET.

111.
mlade.

Isto tako, nije bilo jasno koliko su nacionalnih sredstava države članice izdvojile za provedbu Garancije za

112.

Osim toga, zaključak revizije je da je doprinos Inicijative za zapošljavanje mladih postizanju ciljeva
programa „Garancija za mlade” u pet posjećenih država članica u vrijeme revizije bio vrlo ograničen.

Preporuke

113.
bi:

U skladu s glavnim pitanjima obuhvaćenima preporukama države članice i Komisija među ostalim trebale

➤➤ upravljati očekivanjima utvrđivanjem realističnih i ostvarivih ciljeva i ciljnih vrijednosti
➤➤ prije uvođenja programa obaviti procjene nedostataka i analize tržišta i
➤➤ poboljšati svoje sustave praćenja i izvješćivanja.
Nadalje, države članice trebale bi:
cjeloviti pregled troškova provedbe programa „Garancija za mlade” i prilagoditi programe
➤➤ izraditi
u skladu s dostupnim financijskim sredstvima i
da ponude odgovaraju profilu sudionika i potražnji na tržištu rada te da dovode do
➤➤ zajamčiti
zapošljavanja.
U konačnici, Komisija bi trebala:
da države članice pokažu na koji će se način mjerama namijenjenim zapošljavanju mladih
➤➤ zajamčiti
koje se provode s pomoću financijskih sredstva EU‑a pružiti odgovarajuće rješenje za njihove potrebe.
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Objava i praćenje provedbe preporuka

114.

Izvješće je objavljeno početkom travnja 2017. te su tada u Bruxellesu održani informativni sastanci
s predstavnicima medija i dionicima. Izvješće je zatim krajem travnja 2017. predstavljeno Odboru Europskog
parlamenta za proračunski nadzor (CONT) i Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL), kao i Radnoj skupini
Europskog vijeća za socijalna pitanja.

115.

Osim toga, u svibnju 2017. održana je konferencija na visokoj razini u prostorijama Europskog parlamenta
u Bruxellesu na kojoj se raspravljalo o zaključcima izvješća. Priznati stručnjaci iz institucija EU‑a, predstavnici struke,
mladih i poslodavaca, kao i drugi javni i privatni dionici razmjenjivali su stajališta i zamisli o programima
zapošljavanja mladih u EU‑u te raspravljali o mogućim budućim načinima na koje bi se relevantnima mjerama
moglo potaknuti zapošljavanje mladih.

116.

Praćenje provedbe preporuka iz izvješća provest će se tri godine nakon objave izvješća kao dio
uobičajenog postupka.

Očekivani učinak

117.

Svrha je izvješća i preporuka iznesenih u njemu doprinijeti poboljšanju politike u sljedećim područjima:
οο bolja izrada politika, bolje usmjeravanje mjera i postavljanje realističnijih ciljeva na temelju iscrpne
analize potreba za slične inicijative politika na razini EU‑a u budućnosti
οο veća transparentnost sredstava EU‑a i nacionalnih javnih sredstava koja se izdvajaju za Garanciju za
mlade u državama članicama
οο ciljaniji odabir projekata u državama članicama kako bi se više vodilo računa o utvrđenim potrebama,
na način da se pruža potpora prilagođena pojedincu koja odgovara potrebama tržišta rada, čime bi se
zajamčila održivost postignutih rezultata i
οο primjena sveobuhvatnih, pravodobnijih i pouzdanijih metoda prikupljanja podataka u državama
članicama kako bi se omogućile analize i izmjene politika na temelju dokaza prikupljenih u okviru već
provedenih projekata.
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Revizorski sud Kraljevine Belgije
Cour des Comptes / Rekenhof / Rechnungshof
Revizijsko izvješće o usklađivanju obrazovnog
sustava s tržištem rada

Pregled

118.

Belgijski Revizorski sud 2014. godine obavio je reviziju usklađivanja obrazovnog sustava s tržištem rada.
Revizorski sud ispitao je usklađivanje srednjoškolskog obrazovanja s tržištem rada, koje je tek trebalo optimizirati.
Velik broj učenika uključenih u velike tehničke i strukovne kurikulume završio je treći razred srednje škole
s kvalifikacijama koje nisu bile onoliko korisne na tržištu rada koliko su mogle biti. Iako se odlukom
o kvalifikacijskom okviru iz 2009. djelomično zajamčilo bolje usklađivanje, javili su se određeni problemi u njegovoj
provedbi, i to u pogledu opsega, rasporeda i nedostatka informacija.

Način provedbe revizije

119.

VRI je svoju reviziju učinkovitosti (prema terminologiji Europskog revizorskog suda: revizija uspješnosti)
utemeljio na sljedećim pitanjima:
οο Koja je opća politika flamanske vlade o usklađivanju obrazovanja s tržištem rada?
οο Je li osposobljavanje koje se pruža prilagođeno potrebama tržišta rada?
οο Stavlja li se naglasak u sadržaju osposobljavanja na znanje i vještine učenika potrebne za obavljanje
određene struke?

120.

U reviziji se iznose problemi i politike povezani s usklađivanjem te se ističu dva aspekta u vezi s odabirom
predmeta koji se podučavaju u srednjim školama, uključujući planiranje i sadržaj. VRI je za potrebe revizije
pregledao pravila i propise, službene dokumente i administrativne spise. Ispitao je kurikulume za razdoblja
2007. – 2010., 2010. – 2014. i 2014. – 2015. Revizorski tim od dva revizora obavio je razgovore s osobljem Ministarstva
obrazovanja, Agencije za osiguravanje kvalitete u obrazovanju i osposobljavanju, Obrazovnog inspektorata,
Agencije za obrazovne usluge i predstavnicima sedam sektora zapošljavanja.
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Glavna opažanja
Flamanska politika obrazovanja i tržišta rada

121.

Flamanska politika o usklađivanju obrazovnog sustava s tržištem rada sastoji se od nekoliko sastavnih
dijelova: akcijskog plana za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, flamanskog kvalifikacijskog okvira,
učenja na radnom mjestu, konsolidiranog učenja i rada, poboljšanja strukovnog osposobljavanja, strukovnog stupa
(„beroepskolom”) i regionalnih tehnoloških centara. Dosad je akcijski plan za znanost, tehnologiju, inženjerstvo
i matematiku polučio ograničene rezultate. Kako bi provela reformu srednjoškolskog obrazovanja, flamanska vlada
započela je pregled programa osposobljavanja. U dokumentu o politici obrazovanja za razdoblje 2009. – 2014.
istaknuti su posebni nedostatci i problemi u vezi s usklađivanjem srednjoškolskog i visokog obrazovanja s tržištem
rada.

Uloga flamanske vlade

122.

Flamanska vlada može uvesti nove programe osposobljavanja kao odgovor na socijalne, obrazovne
i tehnološke promjene i potrebe tržišta rada. Vlada određuje postupke i kriterije za odobravanje novih programa
osposobljavanja, na temelju postojećih potreba te se novi prijedlozi dostavljaju odboru koji čine predstavnici
službenih tijela i stručnjaci. Revizori su, međutim, utvrdili da često nisu postojali dobro razrađeni kriteriji. Postoje
pravila o osmišljavanju i izmjeni programa osposobljavanja, ali ne i obvezujuća pravila o postupanju u slučaju
zastarjelih programa. Definirane su dvije vrste kvalifikacija: stručne i obrazovne.

Postupak i zakonodavstvo

123.

Bilo koji sudionik na tržištu rada može odboru za validaciju podnijeti prijedloge za nove programe. Vlada
je 2006. odlučila obaviti evaluaciju srednjoškolskog obrazovanja pregledom svih usmjerenja i racionalizirati
postojeću ponudu programa. Izrađen je glavni plan reforme srednjoškolskog obrazovanja na temelju ključnih
kompetencija, pri čemu je u nove programe osposobljavanja uključen ažurirani sadržaj kako bi se pospješilo
usklađivanje te su vrste obrazovanja zamijenjene obrazovnim područjima zadržavši pritom strukturu podjele po
razredima. Zakonodavstvo na snazi osmišljeno je na način da su novi programi osposobljavanja prilagođeni tržištu
rada. Međutim, VRI je utvrdio da je ponuda programa koji su uspješno prilagođeni tržištu i dalje bila ograničena.
Nadalje, utvrdio je da flamanska vlada nije davala dovoljno poticaja za provedbu tih programa. U budućnosti će se
obrazovne kvalifikacije temeljiti na posebnim završnim kvalifikacijama i stručnim kvalifikacijama kako škole i druge
ustanove ne bi provodile programe osposobljavanja za struke za koje više ne postoji potražnja na tržištu rada.

124.

VRI je utvrdio da su sektori tržišta rada u načelu zadovoljni s kvalitetom osposobljavanja prilagođenog
tržištu rada, uz povremene kvalitativne nedostatke i, prije svega, nedostatak stručnog kadra sa završenom srednjom
tehničkom školom.

125.

Namjera flamanske vlade bila je bolje uskladiti osposobljavanje s tržištem rada potpunom provedbom
odluke o kvalifikacijskom okviru iz 2009., koja je izmijenjena 2011., i provedbom akcijskog plana za znanost,
tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, za koji se očekuje da će dugoročno polučiti bolje rezultate. Međutim, do
današnjeg dana odluka se provodila sporo te u njoj, unatoč izmjenama, još uvijek postoje problematična pitanja.
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Preporuke
vlada i uprava trebale bi nastaviti s pregledom programa osposobljavanja kako bi se donijelo jasno
➤➤ Flamanska
mišljenje o njihovoj relevantnosti u odnosu na trenutačno tržište rada

➤➤ vlada bi trebala ažurirati ili obustaviti zastarjele programe osposobljavanja
bi se uvesti regulirani sustav kojim će se zajamčiti da će škole obustaviti osposobljavanje prilagođeno
➤➤ trebao
tržištu rada ako se utvrdi da ono ne odgovora potrebama tržišta rada te bi se škole trebale poticati na pružanje
potrebnih programa osposobljavanja

➤➤ trebala bi postojati općenita zakonska pravila o kvalifikacijama
➤➤ obrazovno osoblje trebalo bi biti ranije uključeno u osmišljavanje stručnih kvalifikacija
➤➤ vlada bi mogla provjeriti upotrebu deskriptora za završne kvalifikacije
bi trebala poduzeti mjere kako bi zajamčila da postoje prikladni dokazi o relevantnosti stručnih
➤➤ vlada
kvalifikacija
➤➤ profili stručnih kompetencija koje potvrde flamanske vlasti trebali bi biti potpuni i ispunjavati utvrđene potrebe.
Objava i praćenje provedbe preporuka

126.

Revizijsko izvješće predstavljeno je flamanskom parlamentu i objavljeno u studenome 2014. Izvješće
i priopćenje za medije dostupni su na internetskim stranicama belgijskog VRI‑ja (www.rekenhof.be).

127.

Ministrica obrazovanja podržala je izvješće i postavila pitanje zašto, prema navodima VRI‑ja, nije jasno
kako bi se pristup utemeljen na kompetencijama i deskriptorima mogao primijeniti na osobni razvoj. Također se
zapitala je li moguće partnere na tržištu rada ranije uključiti u proces definiranja stručnih kvalifikacija. Izjavila je i da
postoji potreba za sveobuhvatnim pristupom uvođenju promjena u raspoloživi niz obrazovnih mogućnosti.

Očekivani učinak

128.

Očekuje se da će provedene preporuke doprinijeti boljem usklađivanju obrazovnog sustava s potrebama
tržišta rada. U budućnosti će u kurikulumima morati biti jasno navedene završne i stručne kvalifikacije. Međutim,
pristup utemeljen na kompetencijama sa sobom nosi i određene rizike te nije jasno kako će se taj pristup uklopiti
u širu svrhu obrazovanja, u smislu društvenog i osobnog razvoja.
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Državni ured za reviziju Republike Bugarske
Сметна палата на Република България
Revizija praćenja razvoja karijere i migracija
osoba sa sveučilišnom diplomom

Pregled

129.

U ovom se revizijskom izvješću procjenjuje djelotvornost mehanizama za praćenje razvoja karijere
i migracija osoba sa sveučilišnom diplomom.

130.

Uspješnost aktivnosti praćenja procjenjivala se prema sljedećim kriterijima:
οο jasna pravila za praćenje karijera osoba sa sveučilišnom diplomom
οο uspostavljen je sustav za praćenje karijera
οο preduvjeti za praćenje migracijskih procesa
οο stvarno praćenje tih procesa među osobama s visokoškolskom diplomom.

Način provedbe revizije

131.

Revizijom je obuhvaćeno razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2015. i ispitane su aktivnosti koje je
niz državnih tijela i ustanova provodio s ciljem praćenja razvoja karijere i migracijskih procesa osoba s diplomom.

Glavna opažanja

132.

Pitanje potrebe za prikupljanjem informacija o razvoju karijere osoba s diplomom obrađeno je u nizu
dokumenata na razini EU‑a i na nacionalnoj razini. Važećim pravnim instrumentima u načelu je utvrđeno da različita
tijela zadužena za provedbu visokog obrazovanja i politika zapošljavanja moraju međusobno surađivati razmjenom
informacija, no nisu utvrđeni postupci i odgovornosti u pogledu prikupljanja, objedinjavanja, analize i procjene
podataka o osobama s diplomom.
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133.

Sveučilišta su uspostavila sustave s pomoću kojih prate razvoj karijere osoba s diplomom. U većini
sveučilišta metode prikupljanja i korišteni izvori nisu bili dovoljno pouzdani, što znači da prikupljanje podataka nije
bilo iscrpno i ažurirano.

134.

Bugarski sustav ocjenjivanja sveučilišta pouzdan je alat za praćenje karijera osoba s diplomom jer se služi
podatcima iz objektivnih i centraliziranih izvora. Postoje ograničenja u pogledu praćenja određenih kategorija
osoba s diplomom: osoba koje su diplomirale u inozemstvu, osoba koje ne plaćaju socijalne doprinose
i nezaposlenih osoba koje nisu prijavljene u službi za zapošljavanje.

135.

S obzirom na to da su podatci o osobama s diplomom koji se dobivaju s pomoću sustava ocjenjivanja
pouzdani, Ministarstvo obrazovanja i znanosti moglo bi ih upotrebljavati za odlučivanje o financiranju visokog
obrazovanja i politici upisa, ali to nije činilo tijekom razdoblja obuhvaćenog revizijom. Ministarstvo je 2016.
uspostavilo vezu između upisa na sveučilište i financiranja te razvoja karijera, što je doprinijelo jačanju uloge
sustava ocjenjivanja u tom pogledu.

136.

Europski parlament i Komisija istaknuli su ozbiljnost problema nejednake mobilnosti i „odljeva mozgova”
s kojima se suočavaju države članice te su naglasili potrebu za rješavanjem tih problema na nacionalnoj razini i na
razini EU‑a. Bugarska politika upravljanja migracijskim procesima među osobama s diplomom izražena je u nizu
strateških dokumenata i usmjerena je na dva glavna područja – pozivanje osoba koje su otišle iz Bugarske da se
u nju vrate i privlačenje visokokvalificiranih inozemnih državljana u zemlju.

137.

Mjere za praćenje razvoja karijere i migracije osoba sa sveučilišnom diplomom nisu djelotvorne iz
sljedećih razloga:
οο politika o migracijama visokokvalificiranih radnika izrazito je fragmentirana
οο za tijela zadužena za upravljanje migracijskim procesima nisu utvrđeni jasni ciljevi, posebne mjere ni
odgovornosti za praćenje karijera osoba s diplomom
οο prikupljanje i analiza informacija o migracijama radnika na nacionalnoj razini nisu dovoljno uređeni
οο sustavi za praćenje migracija osoba s diplomom nepouzdani su, kako na razini čitave države, tako i na
razini zaduženih državnih tijela.

138.

Unatoč određenim ograničenjima, bugarski sustav ocjenjivanja sveučilišta pokazao se vrlo djelotvornim
u praćenju razvoja karijere osoba s diplomom na nacionalnoj razini.
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Preporuke

139.

Na temelju revizije iznesene su preporuke navedene u nastavku.
Ministarstvo rada i socijalne politike trebalo bi:
procjenu učinka politike upravljanja migracijskim procesima među visokokvalificiranim
➤➤ provesti
radnicima, kao i analizu potrebe za promjenama u tom području politike

➤➤ provesti analizu:
οο značajki i ograničenja raspoloživih informacija o migracijama visokokvalificiranih radnika
i mogućih načina uklanjanja tih ograničenja
οο mogućnosti za uspostavljanje mehanizma za prikupljanje, razmjenu i konsolidaciju informacija
o migracijama visokokvalificiranih radnika kako iz Bugarske, tako i iz drugih zemalja, te
mogućnosti za uspostavu logične veze.
zakonske akte kojima se uspostavlja posebno tijelo ili struktura zadužena za prikupljanje
➤➤ sastaviti
i analizu informacija o procesima migracija radne snage u Bugarskoj
nacionalni sustav praćenja procesa migracija radne snage, uključujući migracije osoba sa
➤➤ uspostaviti
sveučilišnom diplomom
prikladan mehanizam za razmjenu informacija o radnim migracijama na razini
➤➤ dogovoriti
ministarstava i službi, uključujući informacije o visokokvalificiranim radnicima, u svjetlu Novog
programa vještina za Europu koji je Komisija donijela 2016. i rezolucije Europskog
parlamenta 2015/2281(INI).

Ministarstvo obrazovanja i znanosti trebalo bi:
pokazatelje iz akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja visokog obrazovanja
➤➤ preispitati
u Republici Bugarskoj
posebne značajke i ciljeve nacionalnog plana „obrazovanjem do karijere”, zajedno
➤➤ odrediti
s pokazateljima za praćenje njegove provedbe
zakonodavne akte o funkcioniranju bugarskog sustava ocjenjivanja sveučilišta kako bi se
➤➤ sastaviti
zajamčila njegova stabilnost i pouzdanost
funkcionalnost registra apostila u svrhu proširenja njegovih kapaciteta u pogledu
➤➤ poboljšati
razvrstavanja i izvlačenja podataka potrebnih za donošenje politika
međuresornog odbora o obrazovnim pitanjima u vezi s bugarskim državljanima
➤➤ uu okviru
inozemstvu, pratiti provedbu politike obrazovanja za bugarske zajednice i pojedince izvan zemlje

u pogledu rezultata mjera za poticanje osoba čiji su korijeni u Bugarskoj da nastave svoje obrazovanje
na bugarskim sveučilištima te na taj način procijeniti učinak tih mjera

➤➤ pružiti pomoć ministru rada i socijalne politike provođenjem analiza navedenih u odlomcima 1. i 2.
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Objava i praćenje provedbe preporuka

140.

Revizijsko izvješće usvojeno je odlukom bugarskog Državnog ureda za reviziju 24. travnja 2017.,
dostavljeno je bugarskom parlamentu i o njemu je objavljeno priopćenje za medije. Predstavljeno je
31. svibnja 2017. na seminaru o strategiji Europa 2020. održanom na Malti.

141.

Praćenje provedbe preporuka obavit će se po isteku roka za njihovu provedbu (travanj 2018.).

Očekivani učinak

142.

Očekuje se da će revizija dovesti do veće djelotvornosti aktivnosti kojima se prati razvoj karijere
i migracija osoba sa sveučilišnom diplomom te da će poslužiti kao potpora nadležnim tijelima.
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Savezni revizorski sud Republike Njemačke
Bundesrechnungshof
Revizija potpore mladim osobama čije vještine
nisu usklađene s potrebama na tržištu rada

Pregled

143.

Savezna agencija za zapošljavanje u Njemačkoj pruža savjete i financijsku potporu osobama koje se žele
zaposliti ili osposobljavati u Njemačkoj te pronalazi prikladna mjesta za njih. Riječ je o neovisnoj javnoj agenciji koja
se financira doprinosima poslodavaca i zaposlenika i koja prima bespovratna sredstva i naknade iz saveznog
proračuna.

144.

Novim zakonodavstvom koje je uvedeno 2011. lokalnim uredima Savezne agencije za zapošljavanje
omogućeno je da ponude bespovratna sredstva poslodavcima koji mladim osobama suočenima s poteškoćama
u pristupu tržištu rada pružaju potporu u obliku početničkog osposobljavanja na radnom mjestu. Cilj je takvog
osposobljavanja pružiti mladim osobama s odgovarajućim kvalifikacijama temelj za stjecanje stručnih vještina.
Njime se odgovarajućoj ciljnoj skupini želi omogućiti pristup stručnom osposobljavanju u poduzećima. Financijska
potpora također bi trebala služiti kao poticaj poslodavcima da nude osposobljavanje na radnom mjestu, čime bi se
trebali povećati kapaciteti za osposobljavanje u poduzećima.

145.

Njemački VRI ima ovlasti za reviziju Savezne agencije za zapošljavanje. Revizijom je ispitano je li se novo
zakonodavstvo pokazalo djelotvornim, kao i postoje li problemi u vezi s potporom.

146.

U razdoblju 2011. – 2015. lokalne agencije za zapošljavanje pružile su potporu u iznosu od gotovo
174 milijuna eura za početničko osposobljavanje, odnosno prosječno otprilike 35 milijuna eura godišnje.

Način provedbe revizije

147.

Glavni subjekti nad kojima je provedena revizija bili su Savezna agencija za zapošljavanje i pet agencija za
zapošljavanje u četirima saveznim državama (Länder).

148.

Revizorski tim odabrao je lokalne agencije za zapošljavanje prema regiji i broju dodjela bespovratnih
sredstava. Tim je sastavio i ispitao uzorak tih dodjela bespovratnih sredstava. Revizori su također ispitali procese
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u području IT‑a i statističke podatke te obavili razgovore sa specijaliziranim i rukovodećim osobljem iz lokalnih
agencija za zapošljavanje.

149.

Revizorski tim proveo je ukupno 154 radna dana prikupljajući dokaze na terenu.

150.

Tom revizijom, koja je provedena u lipnju i srpnju 2015. godine, obavljena je temeljita provjera mjera
financiranih tijekom 2013. i 2014. godine. Revizorski tim ispitao je jesu li lokalne agencije za zapošljavanje:
οο pravilno provjeravale prijave poslodavaca za bespovratna sredstva korištena za isplatu naknada
naučnicima
οο pružale usluge mentorstva mladim osobama tijekom njihova početničkog osposobljavanja
οο pratile uspjeh potpore.

151.

Revizori su također ispitali u kojoj je mjeri Savezna agencija za zapošljavanje nadzirala lokalne agencije za
zapošljavanje pri pružanju potpore za početničko osposobljavanje.

Glavna opažanja

152.

Postupak prijave
οο U gotovo jednom od svakih deset ispitanih slučajeva lokalne agencije za zapošljavanje nisu na
odgovarajući način procijenile jesu li ispunjeni kriteriji prihvatljivosti za potporu u obliku početničkog
osposobljavanja, ili to nisu učinile pravodobno. U nekim slučajevima potpora je pružena osobama čiji
profil nije bio u skladu s ciljem samog osposobljavanja ili koje su prethodno već dovršile stručno
osposobljavanje u inozemstvu.
οο Za polovicu ispitanih slučajeva nisu postojali valjani „ugovori o uključivanju na tržište rada”, čije je
sklapanje zakonski obvezno. U dodatnih 26 % ispitanih slučajeva agencije u valjanim ugovorima
o uključivanju na tržište rada nisu navele da je potpora u obliku početničkog osposobljavanja jedna
od pogodnosti koju je mlada osoba ostvarila.
οο Potpora za početničko osposobljavanje pogodnost je na koju se primjenjuju diskrecijska prava. U svim
ispitanim slučajevima agencije su financirale početničko osposobljavanje u najvećem mogućem
iznosu i u najdužem dopuštenom trajanju, odnosno 12 mjeseci. Ni u jednom od tih slučajeva nisu
pruženi dokazi o tome zašto je bio potreban najveći mogući iznos potpore.
οο U nekim su slučajevima naučnici koji su primili potporu u obliku početničkog osposobljavanja
istodobno ostvarivali koristi od drugih mjera za lakši pronalazak posla. U nekim su se slučajevima
druge mjere provodile pod pokroviteljstvom istog poslodavca, što znači da je taj poslodavac
ostvarivao koristi u okviru obaju mjera. Međutim, nije dopušteno istodobno financiranje dviju mjera
na osnovi punog radnog vremena.
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Usluge mentorstva na razini lokalnih agencija za zapošljavanje

U polovici programa početničkog osposobljavanja u trajanju od najmanje tri mjeseca agencije ni na koji način nisu
stupile u kontakt s naučnicima. Isto tako, u više od četvrtine slučajeva nisu stupile u kontakt ni s poslodavcem.

154.

Daljnje praćenje

Organizacija koja prima potporu mora dostaviti pravovaljanu potvrdu o prenesenom znanju i vještinama. U većini
slučajeva u kojima nakon početničkog osposobljavanja nije uslijedilo strukovno osposobljavanje nisu dostavljene
nikakve potvrde. U nekim slučajevima agencije nisu zadržale presliku potvrde.

Preporuke

155.

Postupak prijave
agencije dužne su, prije odobrenja bespovratnih sredstava, obaviti savjetovanje osobno
➤➤ Lokalne
s budućim naučnikom kako bi ocijenile ispunjenost pravnih zahtjeva i dokumentirale ishod. Savezna

agencija za zapošljavanje dužna je pri nadzoru lokalnih agencija zajamčiti da one pažljivo
provjeravaju jesu li ispunjeni svi uvjeti prihvatljivosti prije nego što se započne s financiranjem bilo
kakvog početničkog osposobljavanja. Agencije bi trebale zajamčiti da profil budućih naučnika dobro
odgovara struci za koju se žele osposobljavati.

agencije trebale bi poboljšati svoje administrativne prakse i sklapati ugovore o uključivanju
➤➤ Lokalne
na tržište rada sa svim osobama koje se žele osposobljavati, kako je propisano zakonom. U ugovorima
o uključivanju na tržište rada trebalo bi utvrditi ciljeve i propisati što se očekuje od agencija i od
budućih naučnika, kao i koje će se pogodnosti ostvariti.

agencija za zapošljavanje trebala bi zajamčiti da sve agencije pravilno primjenjuju svoja
➤➤ Savezna
diskrecijska prava. To znači, među ostalim, da bi im trebala pružiti više pojedinosti o njihovoj dužnosti
primjene diskrecijskih prava, o tome što znači primjenjivati diskrecijska prava, kao i o njihovoj
dužnosti razboritog upravljanja financijskim sredstvima. Nadalje, Agencija bi trebala sprječavati
nepropisno dvostruko financiranje.

156.

Usluge mentorstva na razini lokalnih agencija za zapošljavanje

Agencije bi naučnicima i poslodavcima tijekom cijelog početničkog osposobljavanja trebale pružati intenzivnije
usluge mentorstva nego što je to dosad bio slučaj kako bi se izbjegla odustajanja te bi trebale pružati potporu
naučnicima u kasnijem traženju strukovnog osposobljavanja.

157.

Daljnje praćenje

Pri kasnijem pronalaženju odgovarajućih mjesta za naučnike potrebno je bolje iskoristiti informacije o znanju
i vještinama koji su preneseni tijekom početničkog osposobljavanja.
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Objava i praćenje provedbe preporuka

158.

Završno revizijsko izvješće objavljeno je na internetskim stranicama VRI‑ja Savezne Republike Njemačke
13. srpnja 2017.
(https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen).

159.

VRI Savezne Republike Njemačke zadržava pravo da provjerava pružaju li Savezna agencija za
zapošljavanje i lokalne agencije potporu na odgovarajući način.

Očekivani učinak
Od lokalnih agencija za zapošljavanje očekuje se da pružaju odgovarajuću i isplativu potporu za početničko
osposobljavanje. Od Savezne agencije za zapošljavanje očekuje se da u okviru obavljanja praćenja zajamči da se
potpora pruža na odgovarajući način. Cilj je da se potporom za početničko osposobljavanje na radnom mjestu
naučnicima koji se suočavaju s poteškoćama u pronalasku posla uistinu omogući pristup stručnom osposobljavanju
u poduzećima.
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Revizorski sud Francuske Republike
Cour des comptes
Pristup zapošljavanju za mlade osobe – pružanje
prilika, prilagodba državne potpore

Pregled

160.

Zbog strukture tržišta rada u Francuskoj mlade su osobe u posebno nepovoljnom položaju te je njihova
stopa nezaposlenosti dvostruko veća u odnosu na šire stanovništvo. Potrebno im je više vremena za pronalazak
stabilnog zaposlenja, češće se suočavaju s nesigurnošću radnog mjesta i nedobrovoljnim radom na nepuno radno
vrijeme te se među njima bilježi visoka stopa siromaštva. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća različiti subjekti
provodili su niz mjera pomoći kako bi se poboljšalo to stanje, uključujući financijsku potporu poduzećima koja
zapošljavaju mlade osobe, potporu koju pruža francuska služba za zapošljavanje i omogućavanje pristupa
osposobljavanju.

161.

Troškovi sustava državne potpore iznosili su 2015. godine 10,5 milijardi eura te se povećavaju, ali
ostvareni rezultati u pogledu pristupa dugotrajnom zapošljavanju nisu u skladu s utvrđenim ciljnim vrijednostima ili
mobiliziranim resursima.

Način provedbe revizije

162.

Revizija je provedena u suradnji s francuskim regionalnim revizorskim sudovima. Subjekti nad kojima je
provedena revizija bili su francuska ministarstva koja su nadležna za zapošljavanje, nacionalno obrazovanje i visoko
obrazovanje, francuska agencija za nezaposlene i druge organizacije koje djeluju u području poduzetništva
i zapošljavanja. Analizirano je pružanje potpore u sedam francuskih regija te je obavljena međunarodna usporedba
s Njemačkom, Švicarskom, Danskom, Nizozemskom i Ujedinjenom Kraljevinom. Gospodarska komora Francuske
Republike također je provela upitnik kojim su od otprilike tisuću rukovoditelja poduzeća prikupljena mišljenja
o državnoj potpori i zapošljavanju mladih.

163.

Za reviziju su korišteni podatci o zapošljavanju mladih osoba u dobnoj skupini 15 – 25 godina za razdoblje
2010. – 2015. te je naglasak stavljen na djelotvornost i učinkovitost mjera poduzetih s ciljem poticanja zapošljavanja
mladih. Revizija je obuhvaćala analizu statističkih podataka o zapošljavanju, dodijeljenih proračunskih sredstava
i izvršenja ugovora, kao i obavljanje razgovora s pojedincima.
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Glavna opažanja

164.

Pristup zapošljavanju za mlade osobe pogoršao se i u pogledu količine i u pogledu kvalitete. Mlade osobe
suočavaju se sa sve većim poteškoćama, što vodi do većih stopa nezaposlenosti i neusklađenosti njihovih
kvalifikacija i poslova koje obavljaju, koji često nisu stabilni.

165.

Poteškoće su znatno veće za mlade osobe koje nemaju priznate kvalifikacije, dugoročno nezaposlene
osobe, osobe koje su migrirale u Francusku, kao i osobe koje žive u najsiromašnijim urbanim i ruralnim područjima,
zbog čega bi politike za poticanje zapošljavanja mladih u prvom redu trebale biti usmjerene na te skupine. Zbog
dvojne naravi tržišta rada, na kojem su zaposlene osobe zaštićene, a nezaposlene osobe mogu pronaći samo
kratkoročne i nestabilne poslove, osobe koje se na njega tek uključuju u nepovoljnijem su položaju u odnosu na one
koji su već zaposleni. Učinkovitost državne potpore za mlade tražitelje posla uvelike se razlikuje ovisno
o instrumentu politike koji je korišten: intenzivnim i kratkoročnim pristupima postiže se bolji učinak nego
dugoročnom potporom koju pružaju vladine agencije.

166.

Pri financiranju državnim sredstvima prednost bi trebalo dati onim instrumentima politika koji su se
pokazali najdjelotvornijima te je potrebno poboljšati koordinaciju među brojnim subjektima koji sudjeluju
u pružanju potpore za zapošljavanje mladih. Programi koji se provode na razini čitave države često se osmišljavaju
bez uzimanja u obzir stvarnih potreba mladih osoba ili iskustva iz provedbe prethodnih programa te je osmišljen
prevelik broj programa. Različiti regionalni dionici moraju uložiti zajedničke napore kako bi ostvarili djelotvorniju
suradnju i poboljšali praćenje mladih nezaposlenih osoba. Rezultati se često ne uzimaju dovoljno u obzir pri izradi
programa i raspodjeli resursa te bi se financiranje agencija trebalo temeljiti na rezultatima koje su ostvarile
pružanjem potpore i značajkama njihovih ciljnih skupina.

Preporuke

167.

Revizorski sud Francuske Republike iznio je dvije smjernice:
državnu potporu u većoj mjeri na mlade osobe koje se suočavaju s najvećim poteškoćama
➤➤ usmjeravati
u pristupu zapošljavanju

➤➤ davati prednost brzim odgovorima i intenzivnim mjerama,
168.

te 12 preporuka:

➤➤ smanjiti trajanje subvencioniranih ugovora
prelazak sa subvencioniranih ugovora na osposobljavanje na temelju kojeg se stječu
➤➤ pojednostavniti
kvalifikacije
➤➤ postupno preraspodijeliti proračun sa subvencioniranih ugovora na intenzivnije programe potpore
➤➤ uvesti provjere prisutnosti sudionika u programima za koje se isplaćuju naknade
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jedinstveno zajedničko tijelo za svaki program, slično onome koje već postoji za Garanciju za
➤➤ utvrditi
mlade, koje će donositi odluke o uključivanju mladih osoba u program i njihovu praćenju
i poboljšati upravljanje lokalnim uredima za zapošljavanje objedinjavanjem
➤➤ racionalizirati
administrativnih i financijskih jedinica te jedinica za upravljanje projektima u centraliziranu jedinicu
višegodišnje ugovore za sve lokalne urede za zapošljavanje u kojima se utvrđuju ciljevi i okvir
➤➤ sastaviti
za evaluaciju uspješnosti

➤➤ određivati u koje će se programe uključiti mlade osobe na temelju zajedničkog skupa kriterija
➤➤ zajamčiti praćenje pojedinačnog napretka i rezultata programa na temelju zajedničkog identifikatora
➤➤ smanjiti broj programa potpore i pojednostavniti njihov sadržaj
subjektima koji provode programe veću slobodu u uporabi vlastitih resursa za organizaciju
➤➤ dati
sadržaja potpore i u zamjenu za to isplaćivati naknade povezane s uspješnošću
➤➤ promicati pristup osposobljavanju za mlade osobe koje traže posao.
169.

Općenito govoreći, Revizorski sud Francuske Republike preporučio je da se prednost ne daje
subvencioniranim ugovorima koji vode do učinka mrtvog tereta i u privatnom i u javnom sektoru te bolje
iskorištavanje tradicionalnih oblika osposobljavanja u kojima se kombiniraju teorija i praksa.

Objava i praćenje provedbe preporuka

170.

Izvješće je objavljeno u rujnu 2016., a 5. listopada 2016. objavljeno je priopćenje za medije. Dostupno je
na internetskim stranicama Revizorskog suda Francuske Republike: https://www.ccomptes.fr/fr/publications/
lacces‑des‑jeunes‑lemploi‑construire‑des‑parcours‑adapter‑les‑aides.

171.

Praćenje provedbe preporuka Revizorskog suda Francuske Republike predviđeno je za kraj 2017. godine.

Očekivani učinak

172.

Racionalizacija i poboljšano upravljanje programima za zapošljavanje mladih u Francuskoj s ciljem
poboljšanja gospodarskih i društvenih prilika za mlade osobe u Francuskoj koje će se u budućnosti uključivati na
tržište rada.
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Revizorski sud Talijanske Republike
Corte dei Conti
Revizija nacionalnog projekta „500 mladih za
kulturu”

Pregled

173.

Ministarstvo kulturne baštine i turizma odobrilo je 6. prosinca 2013. poseban program za popisivanje,
katalogizaciju i digitalizaciju kulturne baštine. Izrađen je plan osposobljavanja u tri faze koji se trebao provoditi
nakon odabira 500 mladih osoba za sudjelovanje u jednogodišnjem osposobljavanju u tom području.

174.

Slijedom toga, projekt je imao dvostruku svrhu. Kao prvo, bio je usmjeren na smanjenje nezaposlenosti
mladih, u skladu s preporukom Europske unije od 22. travnja 2013. i, kao drugo, njime se željelo zaštititi, unaprijediti
i oživjeti kulturnu baštinu kojoj prijeti propadanje i potaknuti turistički sektor uporabom resursa za hitne mjere.

175.

Plan je obuhvaćao tri različita projekta na nacionalnoj razini. Prvi projekt, nazvan „Teritorij: izvrsnost”, bio
je usmjeren na predstavljanje kulturnih/turističkih staza na internetu, uključujući spomenike, arheološka nalazišta,
arhitekturu i zbirke. U okviru drugog projekta, nazvanog „Veliki rat i mirovni procesi: mjesta i sadržaj”, nudili su se
internetski tečajevi o mjestima i povijesnim svjedočanstvima koji su dio kolektivnog sjećanja na Prvi svjetski rat.
Treći projekt u okviru programa osposobljavanja bio je povezan s nematerijalnom kulturnom baštinom, s naglaskom
na audiovizualne izvore.

176.

Talijansko Ministarstvo kulturne baštine izdvojilo je za provedbu projekta „500 mladih za kulturu”
sredstva u iznosu od 2,5 milijuna eura za financijsku godinu 2014., koja su se potom trebala nadopuniti sredstvima iz
proračuna EU‑a.

177.

Revizijom su ispitani aspekti povezani s planiranjem, kriteriji za odabir projekata, postupci odabira
sudionika, koraci u postupcima, stanje provedbe programa osposobljavanja (s vremenskog, financijskog
i računovodstvenog stajališta) te upravljački učinak aktivnosti.

Način provedbe revizije

178.

Revizijom je u prvom redu obuhvaćen odabir sudionika, koji je provodilo Ministarstvo kulturne baštine
i turizma, te aktivnosti provedene u vezi s katalogizacijom i digitalizacijom kulturne baštine koja je bila u procesu
propadanja.
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179.

Revizijska metodologija u osnovi se sastojala od pregleda i analize dokumentacije. Revizor koji je bio
odgovoran za reviziju (magistrato) poslao je Ministarstvu kulturne baštine dva dopisa kako bi zatražio informacije
o provedenim aktivnostima, primijenjenim postupcima, vremenskim okvirima raznih faza i uporabi dostupnih
financijskih sredstava.

180.

Budući da se osposobljavanje provodilo diljem cijele zemlje, glavna organizacija za kontakt u vezi
s raspravnim postupkom bio je Odjel za središnju upravu u okviru predmetnog ministarstva i relevantan Središnji
ured za proračun (vanjski računovodstveni ured Ministarstva gospodarstva i financija) pri Ministarstvu kulturne
baštine.

181.

Revizorski tim činili su revizor odgovoran za predmetnu reviziju (magistrato) i pet pomoćnih službenika.

182.

Financijska revizija i revizija učinkovitosti provedene su u razdoblju od travnja 2016. (kada je prvi dopis
poslan Ministarstvu kulturne baštine) do listopada 2016., a obuhvaćale su razdoblje 2013. – 2015.

Glavna opažanja

183.

Programom je ostvaren niz pozitivnih rezultata.

184.

Projekti su odabrani u skladu s ciljevima osposobljavanja mladih osoba i obogaćivanja digitalne baštine.
Do 30. travnja 2016. u baze podataka triju središnjih instituta unesen je niz inventara, kataloga i digitaliziranih stavki.
Instituti su program smatrali korisnim te su dobili priliku za pokretanje inicijativa od kojih se prethodno bilo
odustalo.

185.

Cjelokupno gledajući, ocjene sudionika bile su vrlo pozitivne. Od 140 sudionika njih 119 ocijenilo je tečaj
„izvrsnim”.

186.

S druge strane, najvažnije kritike odnosile su se na poteškoće u upravljanju odabirom sudionika, o čemu,
među ostalim, svjedoči to što je velik broj sudionika odustao od programa te je zamijenjen drugim sudionicima.
Glavni razlozi za to uključuju isplaćivanje stipendija male vrijednosti, raspoređivanje na mjesta izvan matične regije
sudionika i nedovoljnu stabilnost.

187.

Daljnje kritike bile su povezane sa sporim napretkom projekata zbog prekomjerno birokratskih
postupaka. Od 144 projekta njih 28 nije bilo ni upola završeno do 30. lipnja 2016., što je bio predviđen rok.

188.

Dionici su pružili povratne informacije popunjavanjem obrasca, pri čemu su se požalili na nedovoljnu (ili
zastarjelu) opremu, manjak financijskih sredstava, nedovoljno vremena za dovršetak složenih zadataka,
organizacijske nedostatke, povećano radno opterećenje i manjak osoblja.

189.

S računovodstvenog stajališta, ostvarene su znatne uštede, i to u iznosu od 18,5 % dodijeljenih sredstava,
koja bi, da su upotrijebljena u cijelosti, omogućila osposobljavanje većeg broja mladih osoba.
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Preporuke

190.

U okviru takvih programa u budućnosti bi trebalo:

➤➤ istražiti sve mogućnosti na privatnom tržištu rada
➤➤ poboljšati vještine sudionika
➤➤ kartirati turističke/kulturne staze
sporazume s regijama po dovršetku programa s ciljem osnivanja novih i inovativnih
➤➤ sklopiti
poduzeća.

Objava i praćenje provedbe preporuka

191.

Središnje vijeće za reviziju učinkovitosti odobrilo je izvješće 29. rujna 2016.

192.

Uz službenu objavu i objavu na internetskim stranicama, izvješće je 7. listopada 2016. poslano parlamentu
i vladi. Uz izvješće je objavljeno i odgovarajuće priopćenje za medije.

193.

Revizorski sud Talijanske Republike zaprimio je od relevantnih tijela povratne informacije o praćenju
provedbi preporuka iz travnja 2017. Jedina relevantna točka odnosila se na mogućnost da se mladi sudionici
u budućnosti uvrštavaju na popis stručnjaka u području kulturne baštine.

Očekivani učinak

194.

Izvješće i povezane preporuke trebali bi dovesti do poboljšanja politike osposobljavanja mladih,
vremenskog okvira provedbe projekata, poticaja za korisnike i poveznica s tržištem rada i time doprinijeti sličnim
inicijativama koje će se provoditi u budućnosti.
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Državni ured za reviziju Republike Litve
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Izvješće o javnoj reviziji: Iskorištavanje prilika za
strukovno osposobljavanje

Pregled

195.

Politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te ispunjavanje potreba tržišta rada čimbenici su koji
su važni za konkurentnost države i dugoročno blagostanje u njoj.

196.

Tek 33 % mladog stanovništva u Litvi odlučilo se 2014. godine za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
(prosjek u EU‑u iznosi 50 %), dok su ostali po dovršetku općeg obrazovanja odmah podnijeli zahtjev za upis u visoka
učilišta ili pristupili tržištu rada bez strukovnog osposobljavanja. Otprilike 22 % stanovništva zaposlilo se bez
stjecanja kvalifikacija potvrđenih svjedodžbom.

197.

Tijekom razdoblja pružanja financijske potpore EU‑a 2007. – 2013. najviše pozornosti i financijskih
sredstava usmjeravalo se na tri područja aktivnosti u vezi sa strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem:
obrazovnu infrastrukturu, poboljšanje kvalifikacija predavača i ažuriranje obrazovnih materijala. Privlačnost
i kvaliteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ovisi o kombinaciji tih triju stavki.

198.

U razdoblju 2012. – 2015. u Litvi su otvorena ukupno 42 centra za praktično osposobljavanje u određenim
sektorima, u koje je uloženo 118 milijuna eura. Ti su centri osnovani u okviru 33 od 74 ustanove strukovnog
obrazovanja i osposobljavanja (45 %) te su opremljeni najnovijom opremom za praktično osposobljavanje s ciljem
obučavanja bilo kojeg stanovnika u Litvi koji želi steći određene kvalifikacije ili nadograditi postojeće. Odlučeno je
da će se strukovni predavači podučiti tehnološkim vještinama, koji su važan dio rada u novim centrima za praktično
osposobljavanje, te je stoga za njih organizirano stjecanje prakse u raznim poduzećima.

199.

Kako bi se zajamčilo da usluge koje pružaju obrazovne ustanove odgovaraju potrebama tržišta rada i da
su fleksibilne, uložilo se u formuliranje kvalifikacija i ažuriranje materijala za strukovno obrazovanje, što je dovelo do
izrade 10 novih kvalifikacijskih standarda, 60 modularnih programa strukovnog osposobljavanja i 14 sektorskih
obrazovnih alata. Relevantne ustanove morat će prijeći na modularni sustav strukovnog obrazovanja
i osposobljavanja do 2021. godine.

200.

Postotak mladih osoba koje se obrazuju u ustanovama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
i odraslih osoba koje sudjeluju u programima cjeloživotnog učenja u Litvi jedan je od najnižih u Europskoj uniji.
Potaknut tom činjenicom, Državni ured za reviziju analizirao je doprinose li ulaganja u strukovno obrazovanje
i osposobljavanje povećanju njihove kvalitete i privlačnosti.
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201.

Cilj revizije bio je procijeniti jesu li centri za osposobljavanje uspostavljeni na način da ispunjavaju
potrebe tržišta rada koje se mijenjaju, jesu li centri korišteni u skladu sa svojom svrhom, jesu li programi strukovnog
obrazovanja i osposobljavanja modernizirani i jesu li se redovito osvježavale tehničke vještine predavača.

Način provedbe revizije

202.

Subjekti nad kojima je provedena revizija bili su Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Litve, kao
i Centar za kvalifikacije, strukovno obrazovanje i razvoj osposobljavanja.

203.

Od 33 ustanove strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za reviziju je odabrano njih 18 (55 %) u kojima
je bilo smješteno 26 centara za osposobljavanje od njih ukupno 42 u Litvi (62 %). Proveden je upitnik među otprilike
400 polaznika koji su se osposobljavali u centrima i otprilike 200 strukovnih predavača koji su bili zaposleni u njima
te su obavljeni razgovori s predstavnicima sedam partnerskih poduzetničkih struktura i triju učilišta.

204.

Revizijom je obuhvaćeno razdoblje 2012. – 2014., a kako bi se obavila analiza učinka korišteni su i podatci
iz 2015. godine.

Glavna opažanja

205.

Revizijom je otkriveno da se oprema u različitim ustanovama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
koristila na različite načine i da nije uvijek bila dostupna svim dobnim skupinama. Novi kvalifikacijski standardi,
modularni programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovni alati nisu uvijek bili dosljedno razvijeni
te su često bili nekompatibilni.

206.

U poboljšanje infrastrukture za strukovno obrazovanje i osposobljavanje uloženo je ukupno 118 milijuna
eura, ali u otprilike polovici ustanova obuhvaćenih revizijom broj polaznika uvodnih programa osposobljavanja
u centrima nije se povećao tijekom prethodnih dviju godina.
οο U 60 % tih centara resursi nisu korišteni više od pet sati dnevno jer neke ustanove nisu uvele nove
programe strukovnog osposobljavanja u svoju ponudu, nisu utvrđeni posebni ciljevi u pogledu
promidžbe nove opreme centara i nisu pronađena rješenja za financiranje programa osposobljavanja
novih polaznika ili predavača.
οο Nije postojala dosljedna metoda određivanja naknada za usluge osposobljavanja.
οο Otprilike 500 000 eura izdvojeno je za razvoj kvalifikacijskih standarda, ali ti se standardi nisu
primjenjivali. Otprilike 1 milijun eura izdvojen je za razvoj modularnih programa strukovnog obrazovanja
i osposobljavanja, ali registrirana su tek 24 programa od njih 60, od čega je 2015. godine u ustanovama
strukovnog obrazovanja i osposobljavanja probno uvedeno tek devet programa. Razlozi su ležali u tome
što nije postojao dosljedan proces provedbe projekata, dokumentacija u kojoj se opisuju kvalifikacijski
standardi nije bila sveobuhvatna te nije obavljena cjelovita procjena standarda prije registracije,
a programi više nisu bili u skladu s relevantnim zakonodavstvom jer je ono u međuvremenu izmijenjeno.
οο Tek je nekolicina strukovnih predavača sudjelovala u projektnim aktivnostima, a osposobljavanje nije
nastavljeno nakon završetka projekta.
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Preporuke

207.

Na temelju revizije iznesen je niz preporuka upućenih objema ustanovama koje su obuhvaćene revizijom,
prema kojima bi, među ostalim, trebalo:
opravdanost nabave opreme za osposobljavanje i izdvajanja sredstava za obnovu te
➤➤ ocjenjivati
usklađenost takvih mjera s potrebama tržišta rada

➤➤ iznositi detaljne preporuke za povećanje djelotvorne uporabe centara za osposobljavanje
➤➤ izračunavati naknade u svrhu ostvarivanja prihoda
➤➤ zajamčiti da su standardi, programi i alati kompatibilni, dosljedni i registrirani
zahtjeve za odbore za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te rokove za ono što je
➤➤ utvrditi
potrebno postići
programe u skladu s novim zakonodavstvom i standardima kako bi se zajamčila njihova
➤➤ ažurirati
relevantnost

➤➤ organizirati osposobljavanje za strukovne predavače.
Objava i praćenje provedbe preporuka

208.

Revizijsko izvješće objavljeno je zajedno s priopćenjem za medije 28. veljače 2016. Dostupno je na
internetskim stranicama Državnog ureda za reviziju Republike Litve, uz sažetke na engleskom i litavskom jeziku.
Državni ured za reviziju predstavio je rezultate revizije i litavskom Parlamentarnom odboru za reviziju, kao
i tamošnjem Parlamentarnom odboru za obrazovanje, znanost i kulturu.

209.

Provodi se uobičajeni postupak praćenja provedbe preporuka kako bi se provjerila provedba svake
preporuke.

Očekivani učinak

210.

Odgovarajuća provedba preporuka omogućit će povećanje uporabe centara za praktično
osposobljavanje, raspoloživost većih iznosa sredstava za obnovu opreme, bolju usklađenost programa stručnog
obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada, dodatno osposobljavanje strukovnih predavača te bolju
uporabu planiranog dodatnog ulaganja od otprilike 57 milijuna eura u infrastrukturu centara za praktično
osposobljavanje i ažuriranje obrazovnih materijala.
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Revizorski sud Velikog Vojvodstva Luksemburga
Cour des Comptes du Grand‑Duché
de Luxembourg

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg

Izvješće o mjerama za borbu protiv
nezaposlenosti iz 2011. i izvješće o praćenju
provedbe povezanih preporuka iz 2014. godine

Pregled

211.

Izvorno posebno izvješće Revizorskog suda Velikog Vojvodstva Luksemburga obuhvaćalo je razdoblje
2006. – 2009. i objavljeno je 2011. godine. Cilj revizije bio je ocijeniti mjere za zapošljavanje mladih nakon triju
godina njihove provedbe, a posebno ugovor o potpori pri zapošljavanju i početni ugovor o zapošljavanju, koji su
uvedeni zakonom od 22. prosinca 2006.

212.

Izvješćem o praćenju iz 2014. godine obuhvaćeno je razdoblje 2012. – 2014. te je ono uključivalo dio
o Garanciji za mlade. S obzirom na to da je početak provedbe Garancije za mlade bio predviđen za lipanj 2014.,
revizijom je provjereno jesu li dionici poduzeli odgovarajuće korake za djelotvorno pokretanje te inicijative.

213.

U razdoblju 2007. – 2009. državno financiranje za mjere zapošljavanja mladih, odnosno ugovor o potpori
za zapošljavanje i početni ugovor o zapošljavanju, iznosilo je otprilike 12,3 milijuna eura, a sredstva su isplaćena iz
Fonda za zapošljavanje.

214.

U razdoblju 2012. – 2014. rashodi predviđeni državnim proračunom prihoda i rashoda za te mjere iznosili
su otprilike 68 milijuna eura.

215.

Glavni cilj posebnog izvješća objavljenog 2011. bio je preispitati odluke i mjere koje je izglasao
Zastupnički dom (luksemburški parlament) u okviru zakona od 22. prosinca 2006. o promicanju očuvanja radnih
mjesta i uvođenju posebnih mjera u području sigurnosti i politike o okolišu.

216.

Jedna od svrha tzv. „akta 5611” bila je preispitati zakonodavstvo o mjerama za promicanje zapošljavanja
mladih s glavnim ciljem povećanja djelotvornosti tih mjera u pogledu cjelovitog uključivanja mladih osoba na
tržište rada.

217.

Predloženim zakonodavnim izmjenama okončana je praksa uporabe ugovora o radu na određeno vrijeme
na pomoćnim radnim mjestima za mlade osobe, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Jedine mjere koje su se
provodile 2006. godine bile su ugovor o potpori pri zapošljavanju (javni sektor) i početni ugovor o zapošljavanju
(privatni sektor).
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218.

Izvješće o praćenju iz 2014. objavljeno je na zahtjev Zastupničkog doma. Predsjednik luksemburškog
Zastupničkog doma obavijestio je tamošnji Revizorski sud o želji odbora za nadzor nad izvršenjem proračuna da
Revizorski sud provjeri mjere koje je Ministarstvo rada i zapošljavanja poduzelo kao odgovor na opažanja
i preporuke iznesene u njegovu posebnom izvješću.

Način provedbe revizije

219.

Glavni subjekti nad kojima je provedena revizija bili su Ministarstvo rada, zapošljavanja te socijalnog
i solidarnog gospodarstva (MTEESS) i Služba za zapošljavanje (ADEM). Luksemburški Revizorski sud obavio je
razgovore s rukovodećim osobljem obiju ustanova i analizirao dostavljenu dokumentaciju kako bi utvrdio, prikupio
i potvrdio informacije potrebne za iznošenje opažanja i preporuka u posebnim izvješćima.

220.

Tim su činili potpredsjednik luksemburškog Revizorskog suda i tri revizora.

221.

Izvorna revizija obavljena je u razdoblju od svibnja do listopada 2010. Revizija provedena u svrhu praćenja
provedbe preporuka provedena je u razdoblju od prosinca 2013. do lipnja 2014.

Glavna opažanja

222.

Tijekom revizije mjera za zapošljavanje mladih iz 2011. godine luksemburški Revizorski sud utvrdio je da
se na temelju dostupnih brojčanih podataka ne mogu donijeti zaključci zbog nedostatka informacija o zapošljivosti
tražitelja posla nakon provedbe mjera. Relevantna tijela navela su da ne raspolažu potrebnim alatima za procjenu
djelotvornosti mjera. U okviru revizije iz 2014. godine luksemburški Revizorski sud utvrdio je da nije obavljena
ažurirana procjena provedbe mjera za zapošljavanje mladih. Rad na utvrđivanju pokazatelja uspješnosti bio je tek
u početnoj fazi.

223.

Luksemburški Revizorski sud također je utvrdio da se u okviru Garancije za mlade upotrebljavao
sporazum o suradnji, alat koji nije korišten od 2006. godine i koji se primjenjivao samo u pilot projektima.

224.

Tamošnji Revizorski sud također je uputio na činjenicu da bi pokretanjem Garancije za mlade
u lipnju 2014. manjak osoblja u Službi za zapošljavanje mogao postati još problematičniji, čime bi se moglo dodatno
ugroziti postizanje ciljeva iz sporazuma o suradnji.

Preporuke

225.

U izvješću luksemburškog Revizorskog suda iz 2011. istaknuta je potreba za sustavom procjene na temelju
pokazatelja uspješnosti. Prema mišljenju luksemburškog Revizorskog suda ciljeve i uspješnost novih organizacija
potrebno je utvrditi od samog početka kako bi se moglo procijeniti napredak u borbi protiv nezaposlenosti.
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226.

Luksemburški Revizorski sud također je predložio provedbu višegodišnjeg plana na razini novog tijela.
Time bi se pružio okvir za opću politiku, strateške odluke, srednjoročne aktivnosti i zadaće te potrebne financijske
i ljudske resurse.

227.

U izvješću iz 2014. luksemburški Revizorski sud ponovio je svoje preporuke u vezi s potrebom za
procjenom mjera za zapošljavanje mladih, a preporučio je i da bi se o djelotvornosti mjera, kao što su ugovor
o potpori pri zapošljavanju i početni ugovor o zapošljavanju, trebalo raspravljati na nacionalnoj i međunarodnoj
razini.

228.

Nadležni ministar trebao bi biti dužan na određene unaprijed utvrđene datume, primjerice dvije godine
nakon početka provedbe, obavijestiti Zastupnički dom o kvantitativnom (broj korisnika koji su sklopili ugovor takve
vrste) i kvalitativnom (broj korisnika koji su pronašli posao) napretku u provedbi donesenih mjera.

229.

Luksemburški Revizorski sud smatra da je mjere potrebno procijeniti nakon određenog razdoblja kako bi
se uveli eventualni ispravci ili kako bi se mjere ukinule ako njima nisu postignuti očekivani rezultati.

Objava i praćenje provedbe preporuka

230.

Posebna izvješća o mjerama za borbu protiv nezaposlenosti predstavljena su Zastupničkom domu redom
7. travnja 2011. i 13. listopada 2014.

231.

Izvješća su zatim objavljena na internetskim stranicama Revizorskog suda Velikog Vojvodstva
Luksemburga, a objavljena su i priopćenja za medije.

232.

Povjerenstvo luksemburškog Zastupničkog doma za izvršenje proračuna prati provedbu preporuka iz
posebnih izvješća tamošnjeg Revizorskog suda i podnosi izvješća o mjerama koje su relevantna tijela poduzela kao
odgovor na iznesene preporuke. Izvješće o praćenju provedbe preporuka predstavljeno je 30. ožujka 2015.

233.

Programom rada luksemburškog Revizorskog suda predviđena je i izrada posebnog izvješća o Garanciji
za mlade u budućnosti.
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Državni ured za reviziju Mađarske
Állami Számvevőszék
Koordinirana revizija sustava za praćenje karijere
osoba s diplomom

Pregled

234.

U rezoluciji Europskog parlamenta od 20. travnja 2012. o modernizaciji europskih sustava visokog
obrazovanja istaknuta je potreba za praćenjem zapošljavanja osoba koje su tek stekle diplomu kako bi se utvrdilo
u kojoj se mjeri visokim obrazovanjem ispunjavaju potrebe tržišta rada. Europski parlament pozvao je države članice
da prikupe i objave podatke koji pokazuju poveznice između kvalifikacija za različita zanimanja i mogućnosti
zapošljavanja u tim zanimanjima.

235.

U nekoliko dokumenata Europskog parlamenta i Europske komisije upućuje se na rizik od „odljeva
mozgova” – posebice u državama članicama u središnjoj, istočnoj i južnoj Europi – kao rezultat toga da se sve veći
broj osoba nakon stjecanja diplome odlučuje zaposliti u inozemstvu. Iz tog su razloga u okviru Mreže za strategiju
Europa 2020. VRI‑jevi Mađarske, Rumunjske i Bugarske dogovorili provedbu zajedničke revizije. Tu reviziju
učinkovitosti, koja se bavila pitanjem djelotvornosti, koordinirao je Državni ured za reviziju Mađarske.

236.

Cilj revizije bio je istaknuti dobru praksu u pogledu sustava za praćenja karijere, s posebnim naglaskom
na praćenje karijera osoba s diplomom koje su se zaposlile u drugim državama članicama.

237.

Revizija koju je na tu temu proveo Državni ured za reviziju u Mađarskoj bila je usmjerena na uvođenje
i rad sustava za praćenje karijere osoba s diplomom, koji se provodi u okviru javnih natječaja EU‑a. Riječ je o sustavu
potpore pri donošenju odluka kojim se visokim učilištima koja nude programe osposobljavanja pružaju povratne
informacije o kvaliteti i pohađanju njihovih programa i koji služi za usmjeravanje mladih pri donošenju odluka
o karijeri.

Način provedbe revizije

238.

Revizijom je obuhvaćeno razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. listopada 2015., a subjekti nad kojima je
provedena revizija bili su Ministarstvo ljudskih resursa (EMMI), Ured za obrazovanje i šest odabranih mađarskih
sveučilišta.
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239.

Revizija je provedena u skladu sa stručnim revizijskim standardima i načelima revizije učinkovitosti.
Evaluacija informacija i dokumenata u svrhu odgovaranja na revizijska pitanja obuhvaćala je sljedeće procese:
proučavanje, formuliranje pitanja (zahtjev za informacije), usporedbu i analizu. Revizija je provedena evaluacijom
odgovora na pitanja te su u okviru nje korišteni podatci iz potvrda i uzete u obzir pravne odredbe koje su bile na
snazi u razdoblju obuhvaćenom revizijom.

Glavna opažanja

240.

Mađarski sustav za praćenje karijere osoba s diplomom obuhvaća dvije razine. Središnje tijelo organizira
prikupljanje, integriranje i analizu podataka na razini cijele države, uspostavlja bazu podataka, razvija metodologiju
i pruža potporu relevantnim ustanovama, a visoka učilišta prikupljaju i analiziraju pojedinačne podatke i pripremaju
izvješća za središnje tijelo.

241.

Tim decentraliziranim sustavom omogućeno je pružanje podataka o vrsti zaposlenja osoba s diplomom,
a sveučilišta mogu uključiti vlastita pitanja u upitnik. Decentralizacijom je povećana motivacija za održavanje
sustava i uporabu primljenih podataka, a iz nje je proizašao i niz primjera dobre prakse.

242.

U Mađarskoj se podatci iz tog sustava upotrebljavaju za donošenje odluka i na razini vlade i na razini
sveučilišta. U elektroničkom informacijskom sustavu koji je uveden na temelju podataka iz sustava za praćenje
karijere osoba s diplomom studenti koji se pripremaju za prijemne ispite na visokim učilištima mogu pronaći
detaljne informacije o mogućnostima za zapošljavanje nakon stjecanja diplome. Internetske stranice koje sadržavaju
te informacije dobro su posjećene.

243.

Sva visoka učilišta uključena u reviziju dostigla su ili premašila predviđeni broj korisnika podataka iz
sustava. Osim toga, u četirima ustanovama u upitnicima je sudjelovalo 90 % osoba s diplomom, čime su one
dosegnule ciljnu vrijednost u pogledu sudjelovanja, a dva su sveučilišta i premašila tu ciljnu vrijednost.

244.

Međutim, ciljne skupine među kojima se provodio upitnik s vremenom su bile sve manje spremne na
odaziv. Padom stope odaziva smanjuje se pouzdanost podataka i ugrožava održivost sustava.

245.

Državni ured za reviziju zaključio je da su uključene institucije dobro obavile svoje zadaće, u skladu
s ciljnim vrijednostima za sve faze: planiranje, koordinacija, razvoj i praćenje. Centralizirano planiranje, a posebice
planiranje za različita zanimanja, dovelo je do izrade korisnih metoda i smjernica. Aktivna i bliska suradnja između
centraliziranih institucija i relevantnih ustanova također je doprinijela uspješnom uvođenju sustava za praćenje
karijere osoba s diplomom.

Preporuke

246.

Na temelju revizije preporučeno je da se u bazu podataka za praćenje karijera osoba s diplomom uključi
više pouzdanih informacija o osobama s diplomom koje rade u inozemstvu, da bi Ministarstvo ljudskih resursa
trebalo dodatno poticati osobe s diplomom da se odazovu na elektroničke upitnike te da bi se prikupljeni podatci
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trebali razmjenjivati u obliku koji omogućuje rudarenje podataka. Revizijom je također utvrđen niz konkretnih
primjera dobre prakse te se preporučuje njihova daljnja primjena.

Objava i praćenje provedbe preporuka

247.

Državni ured za reviziju Mađarske objavio je svoje revizijsko izvješće 6. listopada 2016., a usto je pripremio
analizu predmetne teme na temelju rezultata revizije.

248.

Analizom su u prvom redu obrađena dva ključna pitanja postavljena tijekom revizije: zašto osobe
s diplomom nisu bile spremne odazvati se na upitnik koji im je upućen i zašto se nisu iskoristili podatci o zaposlenju
osoba koje su nedavno stekle diplomu i zaposlile se u inozemstvu. Iako nije upitno da se stopa odaziva može
povećati poboljšanjem tehničkih uvjeta i smanjenjem duljine upitnika, analiza je ipak pokazala da je važnije ojačati
povezanost između visokih učilišta i osoba s diplomom. Također se navodi da bi trebalo staviti veći naglasak na
povećanje pouzdanosti baze podataka sustava za praćenje karijere osoba s diplomom tijekom rada i razvoja tog
sustava, čime bi se omogućilo detaljnije ispitivanje značajki profila osoba s diplomom koje su se zaposlile
u inozemstvu.

Očekivani učinak

249.

Na temelju revizijskih preporuka trebala bi se pokrenuti inicijativa na europskoj razini u svrhu praćenja
osoba s diplomom i povećanja znanja o njihovoj karijeri ili daljnjem obrazovnom napretku, kao i u svrhu doprinosa
poboljšanjima u usmjeravanju karijere, izradi programa, institucijskim strategijama i donošenju politika. Upitnik bi
trebalo osmisliti na drugačiji način i povećati razinu osviještenosti osoba s diplomom o njezinu postojanju. Trebalo
bi izraditi precizniju infografiku i baze podataka za različita zanimanja, uz interaktivnu razmjernu informacija koja
omogućava rudarenje podataka.

DIO 3. – Kratak pregled izvješća VRI‑jeva

70

Državni ured za reviziju Republike Malte
Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)
Doprinos strukturnih fondova strategiji
Europa 2020. u područjima zapošljavanja
i obrazovanja

Pregled

250.

U ovom se izvješću ispituje jesu li projekti i druge aktivnosti u okviru operativnih programa ESF‑a i EFRR‑a
osmišljeni i provedeni na način da djelotvorno doprinose provedbi strategije Europa 2020. u područjima
zapošljavanja i obrazovanja, kao i potkrjepljuju li početni rezultati tih intervencija takvo tumačenje. Kontaktni odbor
vrhovnih revizijskih institucija (VRI) povjerio je tu zadaću radnoj skupini za strukturne fondove. Predmetna
usporedna revizija provedena je u suradnji s VRI‑jevima deset država članica.

251.

Ukupni godišnji javni rashodi u području obuhvaćenom revizijom iznose 113 645 000 eura (uključujući
obrazovanje i zapošljavanje), od čega se iznos od 20 800 000 eura (os 1 ESF‑a) odnosi na zapošljavanje (općenito, ne
samo zapošljavanje mladih).

Način provedbe revizije

252.

Glavni subjekt nad kojim je provedena revizija bilo je upravljačko tijelo na Malti, a revizijom je
obuhvaćeno razdoblje 2014. – 2016. Kako bi postigao ciljeve koje je utvrdio, Državni ured za reviziju Republike Malte
poslužio se nizom izvora informacija. Obavljeno istraživanje uključivalo je pregled literature u vezi s Europskom
unijom (EU), dubinsku analizu relevantnog pravnog okvira i dokumentacije izrađene posebno u kontekstu Malte.
Korištena literatura u vezi s EU‑om bila je strategija Europa 2020., kao i dokumenti sa smjernicama o prioritetima
ulaganja, okvir uspješnosti te primjena pravnog okvira u različitim državama članicama.

253.

Za ovu je reviziju posebno relevantno bilo važeće zakonodavstvo kojim se uređuju razni aspekti funkcija
operativnih programa (OP). Konkretnije, relevantni pravni okvir uključivao je tri Uredbe EU‑a iz 2013. godine
(1301/2013, 1303/2013 i 1304/2013) u kojima se donose zajedničke i opće odredbe o Europskom fondu za regionalni
razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj te Fondu za
pomorstvo i ribarstvo.

254.

Dokumentacija koja se posebno odnosi na kontekst Malte obuhvaćala je malteški Sporazum
o partnerstvu, Nacionalni program reformi iz 2015., preporuke Vijeća i preporuke za Maltu, donesene operativne
programe, pravila prihvatljivosti i ex ante evaluacije, kao i internu dokumentaciju koju je sastavio Odjel za
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koordinaciju planiranja i prioriteta (u svojstvu upravljačkog tijela) u svojem radu na postizanju glavnih ciljeva
utvrđenih u strategiji Europa 2020.

255.

Državni ured za reviziju Republike Malte obavio je u okviru ove revizije polustrukturirane razgovore
s osobljem upravljačkog tijela. Osim obavljenih razgovora, tamošnji Državni ured za reviziju tražio je da mu se
prema potrebi dostave popratna dokumentacija i pojašnjenja. Razgovori su obavljeni u skladu s relevantnim
standardnim vodičem koji je donijela radna skupina. Riječ je o dokumentu koji je podijeljen u tri glavna dijela
u kojima se obrađuju sljedeće teme:
οο opće informacije u svrhu davanja općeg pregleda operativnih programa povezanih s obrazovanjem
i zapošljavanjem u različitim državama članicama
οο način na koji su osmišljeni operativni programi, s ciljem stjecanja uvida u proces sastavljanja
operativnih programa obuhvaćenih revizijom i njihovu usklađenost s ciljevima strategije Europa 2020.
οο provedba operativnih programa, čime su obuhvaćeni odobreni projekti koji su odabrani za pregled,
i to s ciljem utvrđivanja mjere u kojoj su ti projekti doprinijeli ili će u budućnosti doprinijeti postizanju
glavnih ciljeva strategije Europa 2020.

256.

Rad na terenu obavljen je u razdoblju od svibnja do studenoga 2016.

Glavna opažanja

257.

Kad je riječ o pripremi operativnih programa, Državni ured za reviziju Republike Malte utvrdio je da su
sastavljeni nakon opsežnih preispitivanja prioriteta, rizika i izazova na nacionalnoj razini, pri čemu su u taj proces
uključena sva tamošnja ministarstva pod koordinacijom Odjela za izradu programa kako bi se zajamčila određena
razina ujednačenosti u pristupu. Nadalje, preporuke iznesene u ex ante evaluacijama u većini su slučajeva uzete
u obzir na odgovarajući način. Malteški Državni ured za reviziju zaključio je da su operativni programi jasno
usklađeni s nacionalnim potrebama, preporukama Vijeća te utvrđenim rizicima i izazovima.

258.

Tamošnji Državni ured za reviziju općenito je smatrao da će odabrani pokazatelji doprinijeti cjelokupnom
ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020. Međutim, postojala je nekolicina nedostataka u pogledu posebnih
prioriteta ulaganja za koje nisu dostavljeni detaljni radni postupci te su informacije bile nejasne. Državni ured za
reviziju Republike Malte smatrao je da je pokazatelje rezultata za operativni program I. moguće dostići unatoč
nedostatku određenih pojedinosti, a pokazatelje rezultata za operativni program II. smatrao je realističnima
i općenito ambicioznima.

259.

Kad je riječ o potencijalnoj učinkovitosti i djelotvornosti projekata, postojale su jasne poveznice između
projekata i njihovih posebnih ciljeva i pokazatelja rezultata te su pružene odgovarajuće smjernice.

260.

Sustavi koji su se upotrebljavali za praćenje pokazatelja bili su primjereni te su omogućavali pravodobno
prikupljanje i analizu podataka. U odborima za praćenje bila su zastupljena sva relevantna tijela osim tijela za
reviziju, od kojeg su se informacije tražile na ad hoc osnovi.
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261.

Podnositeljima prijava pružene su dostatne smjernice o operativnim programima i projektima te načinu
prijave te su oni imali mogućnost sudjelovanja na informativnim sastancima.

262.

Utvrđeni su primjeri dobre prakse u uspostavi međuresornog odbora za koordinaciju i pomoćnih
sektorskih pododbora kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristili resursi i smanjila preklapanja i udvostručavanje
napora. Odbori su pružili strateški doprinos i izradili smjernice za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Preporuke

263.

Kao što je već istaknuto u prethodno navedenim opažanjima, malteški Državni ured za reviziju uputio je
na određene nedostatke u vezi s pokazateljima, no osim toga nije iznio nikakve opće preporuke koje bi bile
dovoljno značajne ili koje bi se odnosile na šira područja rizika i zbog toga zahtijevale daljnju raspravu. Valja
napomenuti da je analiza koju je provodio malteški Državni ured za reviziju u stvarnosti bila ograničena jer se
revizija obavljala u ranoj fazi programskog razdoblja.

Objava i praćenje provedbe preporuka

264.

Izvješće je objavljeno u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Državnog ureda za reviziju
Republike Malte 1. veljače 2017. Uz izvješće je objavljeno i priopćenje za medije. Dosad nije obavljeno praćenje
provedbe preporuka.

Očekivani učinak

265.

Malteški Državni ured za reviziju smatra da bi u slučaju izmjene operativnih programa trebalo uzeti
u obzir nalaze i zaključke iznesene u izvješću.
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Vrhovni ured za reviziju Republike Poljske
Najwyższa Izba Kontroli
Stažiranje i praksa za nezaposlene osobe
u uredima javne uprave

Pregled

266.

Uredi javne uprave uspostavili su prikladne ustrojstvene strukture za stažiranje namijenjene studentima
i osobama s diplomom te praksu za nezaposlene 45. Međutim, njihova kvaliteta nije uvijek bila u skladu sa
zahtjevima. Posljedično, to je nepovoljno utjecalo na njihovu korisnost u tome da pomognu sudionicima da
pronađu posao. Istodobno, nezaposlenost osoba s diplomom jedan je od ključnih problema tržišta rada, koji je,
u skladu s Nacionalnom strategijom za razvoj ljudskog kapitala do 2020. godine, među ostalim, posljedica
neusklađenosti postojećih potreba s jedne strane te razine i opsega stažiranja i prakse s druge.

Način provedbe revizije

267.

Revizijom su obuhvaćena 24 javna subjekta: 17 ureda javne uprave (dva ministarstva, pet regionalnih
ureda, pet općinskih/lokalnih tijela i pet okružnih tijela) te sedam sveučilišta iz šest regija.

268.

Subjekti su odabrani na temelju najvećeg broja stažiranja i praksi za nezaposlene koji su organizirani
2013. i 2014. godine te u prvoj polovici 2015. godine.

269.

Opsegom revizije obuhvaćena su stažiranja i praksa za studente i nezaposlene.

270.

Revizijom je obuhvaćeno razdoblje od 1. siječnja 2013. do dovršetka revizijskih aktivnosti u svakom
subjektu obuhvaćenom revizijom, a provedena je u razdoblju od 17. rujna do 31. prosinca 2015.

45

U Poljskoj se praksa odnosi na proces tijekom kojeg nezaposlena osoba stječe praktične vještine obavljanjem poslova na radnom mjestu bez
sklapanja ugovora o zapošljavanju.
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Glavna opažanja

271.

Uredi javne uprave općenito su bili dobro pripremljeni za stažiranje i praksu. U dvama iznimnim
slučajevima predmetna tijela prihvatila su prevelik broj sudionika i prekoračila svoj organizacijski kapacitet.
Stažiranja su se obavljala na temelju ugovora ili sporazuma sklopljenih između ureda i visokih učilišta, a praksa na
temelju ugovora između ureda javne uprave i ureda za zapošljavanje. Praktikanti i stažisti dodijeljeni su mentorima,
međutim, bilo je slučajeva u kojima je mentorima dodijeljen velik broj osoba (do 12 osoba). U slučaju sveučilišnih
mentora mentorstvo je katkad bilo tek formalnost jer su neka stažiranja obavljena tijekom razdoblja praznika, kad
su mentori bili na dopustu. Bilo je slučajeva u kojima je jedan mentor bio odgovoran za osobito velik broj studenata
(u ekstremnim slučajevima taj je broj tijekom akademske godine bio veći od 800).

272.

Većina posjećenih ureda mentorima nije isplaćivala naknade za osposobljavanje, iako su relevantnim
propisima (Uredba o strukovnom naukovanju) takve naknade predviđene u slučaju da mentor nije (barem
djelomično) oslobođen radnih dužnosti tijekom razdoblja stažiranja. Revizori su istaknuli da nije pravedno da je
postojećim zakonodavstvom predviđeno da mentori studenata u javnim učilištima ispunjavaju uvjete za dodatna
financijska sredstva, ali ne i mentori studenata u privatnim učilištima (koji, primjerice, mogu raditi na istom mjestu
i obavljati iste poslove).

273.

Razmjena informacija između sveučilišta i ureda javne uprave ne funkcionira u potpunosti, posebno
u slučaju programa stažiranja. Mentori u uredima nisu imali nikakav kontakt s predstavnicima sveučilišta, a neka
stažiranja nisu bila obuhvaćena opsegom programa.

274.

Nakon početnog razdoblja prilagodbe nezaposlene mlade osobe obavljale su u okviru prakse poslove
koji su bili slični poslovima koje obavljaju zaposlenici u uredu. U slučaju stažiranja i prakse sudionicima su povjereni
najjednostavniji, često isključivo mehanički poslovi, kao što je fotokopiranje (to je bio slučaj za jednu trećinu
praktikanata).

275.

Revizori Vrhovnog ureda za reviziju također su utvrdili druge nedostatke u devet ureda (više od 50 %). Ti
nedostatci odnosili su se na osposobljavanje u području zdravlja i sigurnosti; primjerice, osposobljavanje su vodile
osobe koje nisu bile za to ovlaštene. U dvama uredima osobne podatke obrađivali su praktikanti i stažisti koji nisu
imali odgovarajuće ovlaštenje za to, što je protivno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
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276.

U ministarstvima i regionalnim uredima nad kojima je provedena revizija tek je 75 osoba sudjelovalo
u stažiranju tijekom razdoblja obuhvaćenog revizijom, odnosno jedna četvrtina broja sudionika predviđenog
vladinim pilot programom stažiranja. Predmetna mjera osmišljena je kako bi uredi postali otvoreniji prema
stažistima i kako bi se omogućila kvalitetna stažiranja.

277.

Praksa za nezaposlene osobe u uredima javne uprave tek je u 52,5 % slučajeva dovela do zapošljavanja
u roku od tri mjeseca nakon njezina dovršetka jer uredi nisu mogli zajamčiti zapošljavanje zbog natječajnih
postupaka.

278.

Konačna mišljenja o stažistima u trima uredima bila su generičke naravi: njihov je sadržaj bio sličan te su
sastavljena na temelju obrasca, čime se ograničava njihova korisnost za moguće buduće poslodavce.

Preporuke

279.

Rad Vrhovnog ureda za reviziju potvrdio je da postoji potreba za užom suradnjom između tijela koja
preporučuju stažiranja i prakse sa subjektima na razini kojih se oni provode, kao i da bi javna tijela trebala
poduzimati odgovarajuće mjere u svrhu:

➤➤ objave slobodnih mjesta, zajedno s pravilima i kriterijima za prijem
programa stažiranja/prakse od tijela koja preporučuju stažiranja i praksu u svim
➤➤ zahtijevanja
slučajevima
➤➤ pravedne procjene stažiranja i prakse, kao i utvrđivanja posebnih vještina koje su stažisti stekli
studentima da sudjeluju u programima dobrovoljnog stažiranja, primjerice
➤➤ omogućavanja
programima stažiranja za osobe s diplomom
➤➤ evaluacije stažiranja i prakse organiziranih u određenom uredu.
280.

Vrhovni ured za reviziju također je utvrdio da se mentorima studenata u privatnim učilištima nisu
isplaćivale naknade te je podnio odgovarajući prijedlog premijeru.
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Objava i praćenje provedbe preporuka

281.

Predsjednik Vrhovnog ureda za reviziju odobrio je informacije o rezultatima revizije 6. lipnja 2016. te je
priopćenje za medije o rezultatima revizije objavljeno 18. kolovoza 2016. na internetskim stranicama Vrhovnog
ureda za reviziju.

282.

Revizori su na temelju revizije sastavili ukupno 60 zaključaka na temelju kojih su čelnici subjekata
obuhvaćenih revizijom odobrili provedbu odgovarajućih mjera.

Očekivani učinak

283.

Očekuje se da će izvješće i zaključci koji iz njega proizlaze doprinijeti poboljšanju prakse i stažiranja
povećavanjem transparentnosti odabira kandidata za praksu i stažiranje, kao i povećanju broja kvalitetnih praksi
i stažiranja te opsega i intenziteta suradnje između visokih učilišta i organizacija koje nude praksu.
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Revizorski sud Portugalske Republike
Tribunal de Contas
Revizija strateškog plana za promicanje
zapošljivosti mladih – „Impulso Jovem”

Pregled

284.

Revizija je pripremljena na zahtjev portugalskog parlamenta s općim ciljem procjene sustava upravljanja
i kontrole te provedbe strateškog plana „Impulso Jovem”, uključujući:
οο utvrđivanje značajki inicijativa za promicanje zapošljivosti mladih obuhvaćenih strateškim planom
„Impulso Jovem”, u smislu organizacijske strukture, procesa donošenja odluka te sustava upravljanja
i kontrole
οο analizu ciljeva plana i primjerenosti resursa koji su izdvojeni za njegovu provedbu
οο procjenu mjere u kojoj su postignuti ciljevi plana „Impulso Jovem” (lipanj 2012. – prosinac 2013.),
u smislu njegove fizičke i financijske provedbe.

285.

Revizijom je obuhvaćeno razdoblje od lipnja 2012. do prosinca 2013.

286.

Ciljna vrijednost koju je trebalo dostići u skladu sa strateškim planom „Impulso Jovem” bila je mobilizacija
932,3 milijuna eura iz europskih fondova (204,7 milijuna eura iz ESF‑a i 727,6 milijuna eura iz EFRR‑a).

Način provedbe revizije

287.

Glavni subjekt obuhvaćen revizijom bilo je nacionalno tijelo za zapošljavanje i osposobljavanje „Instituto
do Emprego e Formação Profissional (IEFP)”, no u okviru revizije obavljeni su razgovori i s osobljem tijela za
ovjeravanje za ESF i EFRR, upravljačkih i posredničkih tijela za glavne povezane operativne programe te drugih
javnih tijela uključenih u provedbu i izvršenje strateškog plana „Impulso Jovem”.

288.

Revizija je pripremljena u skladu s općeprihvaćenim metodama i tehnikama opisanima u priručniku za
reviziju i postupke Revizorskog suda Portugalske Republike.
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289.

Kako bi se potvrdili uvjeti prihvatljivosti i provjerili postupci kontrole i praćenja plana „Impulso Jovem” te
izvršena plaćanja, odabrani su nestatistički uzorci.

290.

Obavljenom provjerom uzete su u obzir sve osi i mjere obuhvaćene strateškim planom te je uključena
revizija projekata za svaku os.

291.

Revizija je provedena pod odgovornošću jednog od članova Revizorskog suda Portugalske Republike te
je odobrena na plenarnoj sjednici njegova II. vijeća. Svi ostali članovi dostavili su svoje primjedbe.

292.

Revizorski tim činila su tri revizora koje je koordinirao jedan glavni revizor.

293.

Revizija je provedena u razdoblju od prosinca 2013. do studenoga 2016.

Glavna opažanja

294.

Za potporu upravljanju provedbom plana „Impulso Jovem” te njegovom praćenju i kontroli nije korišten
učinkovit sustav prikupljanja informacija i upravljanja.

295.

Rezultati pokazuju da je tijekom provedbe došlo do velikog odmaka od prvotno predviđenih mjera.
Razlozi nisu ležali samo u složenom gospodarskom okruženju, već i u činjenici da su postojale prepreke koje su
sprječavale provedbu određenih novih mjera, zbog čega je također odgođena provedba povezanih popratnih
mjera. Još jedan čimbenik koji je doprinio takvim rezultatima bio je to što se taj plan tijekom osmišljavanja prvih
faza njegove provedbe natjecao s postojećim i privlačnijim „programom stažiranja” s manjim troškovima
sudjelovanja za korisnike i/ili nositelje, zahvaljujući čemu su se u okviru tog programa nudila stažiranja na dulje
razdoblje te je obuhvaćao lisabonsku regiju.

296.

Prvotno je prognozirano da će se u provedbu plana „Impulso Jovem” uložiti 932,3 milijuna eura, dok je
odobreno ulaganje iznosilo 444,3 milijuna eura, a uložena sredstva dostupna za izvršenje iznosila su 187,4 milijuna
eura, čime se dobiva stopa izvršenja od 42,2 %.

297.

Kad je riječ o udjelu u ukupnom broju nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina upisanih u centrima za
zapošljavanje na dan 31. prosinca 2012. (171 994 osoba), mlade osobe zaposlene u okviru plana „Impulso Jovem”
(93 989) činile su otprilike 54,6 % ukupnog broja, pri čemu njih 23 % (39 736) više nije bilo upisano u centrima za
zapošljavanje.

298.

Nacionalno tijelo za zapošljavanje i osposobljavanje (IEFP) nije raspolagalo informacijama o razini
zapošljivosti za različita područja osposobljavanja.
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Preporuke

299.

Uzimajući u obzir da je nacionalni plan za provedbu Garancije za mlade, koji je uključen u novo
programsko razdoblje 2014. – 2020., naslijedio plan „Impulso Jovem”, iznesene su sljedeće preporuke u skladu
s kojima bi trebalo:

➤➤ zajamčiti objedinjen i jasno strukturiran globalni informacijski sustav
➤➤ ocjenjivati rezultate u pogledu zapošljivosti po područjima osposobljavanja
status mladih osoba s niskim stupnjem obrazovanja, razinu njihova uspjeha u dovršetku
➤➤ pratiti
osposobljavanja i njihovo uključivanje na tržište rada
➤➤ pojačati provjere na terenu u odnosu na provjere obavljene za plan „Impulso Jovem”.
Objava i praćenje provedbe preporuka

300.

Izvješće je 6. siječnja 2017. dostavljeno portugalskom parlamentu te je objavljeno u elektroničkom obliku
na internetskim stranicama Revizorskog suda Portugalske Republike. Uz izvješće je objavljen i memorandum.

301.

Praćenje provedbe preporuka iz izvješća provodi se šest mjeseci nakon objave izvješća kao dio
uobičajenog postupka. Sve dok se ne provedu sve preporuke (ili do njihova konačnog odbacivanja uz relevantno
popratno obrazloženje ili isteka njihove valjanosti iz drugih objektivnih razloga) revizorski tim nastavit će svake
godine obavljati novu procjenu statusa provedbe preostalih preporuka.

Očekivani učinak

302.

Očekuje se da će izvješće i njegove preporuke dovesti do:
οο poboljšanja u informacijskom sustavu koji se koristi za potporu upravljanju i donošenju odluka
o politikama
οο boljeg poznavanja poveznica između područja osposobljavanja i zapošljivosti
οο boljeg praćenja uključivanja mladih osoba s niskim stupnjem obrazovanja na tržište rada
οο boljih postupaka kontrole za takve vrste bespovratnih sredstava.
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Vrhovni ured za reviziju Slovačke Republike
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Revizija o učinkovitoj i djelotvornoj uporabi
sredstava izdvojenih iz državnog proračuna za
pripremu osoba s diplomama odabranih
sveučilišta za uspjeh na tržištu rada te
o ostvarenju odabranih gospodarskih pokazatelja
i pokazatelja koji se primjenjuju u procesu učenja
i podučavanja
Pregled

303.

Ova je revizija bila usmjerena na kretanje broja osoba koje studiraju na sveučilištima u odnosu na
bespovratna sredstva dodijeljena iz državnog proračuna. Također je ispitano kako bespovratna sredstva doprinose
uspjehu osoba s diplomom na tržištu rada.

304.

Na slovačkom tržištu rada 2013. godine bilo je dostupno tek otprilike tisuću radnih mjesta za osobe sa
sveučilišnom diplomom. U drugom tromjesečju 2013. godine preko 27 000 osoba sa sveučilišnom diplomom bilo je
nezaposleno. Revizijom je utvrđeno da se slovačkim sustavom visokog obrazovanja stvara višak osoba s diplomom
te da nema poveznica između potreba tržišta rada i vrsta kvalifikacija koje proizlaze iz sveučilišnog obrazovanja.

Način provedbe revizije

305.

Glavni subjekti nad kojima je provedena revizija bili su slovačko Ministarstvo obrazovanja i deset
slovačkih javnih sveučilišta.

306.

Obavljene su analiza, sinteza, usporedba i kategorizacija gospodarskih i drugih podataka. Provjerene su
stope uspjeha studenata na odabranim fakultetima te je proveden upitnik o zapošljavanju koji se temeljio na
podatcima ureda za zapošljavanje. Upitnik je osmišljen za osobe sa sveučilišnom diplomom s ciljem prikupljanja
informacija o njihovu uspjehu na tržištu rada i njihovu zadovoljstvu kvalitetom obrazovanja. Pregledana
dokumentacija uključivala je završni izvještaj za dio proračuna koji je dodijeljen Ministarstvu obrazovanja, godišnja
izvješća o izvršenju proračuna sveučilišta, godišnja izvješća o radu, sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava itd.

307.

Cilj revizije bio je ispitati jesu li učinkovito i djelotvorno upotrijebljena sredstva izdvojena iz državnog
proračuna za pripremu osoba s diplomama odabranih sveučilišta za uspjeh na tržištu rada, i to postavljanjem
sljedećih šest pitanja: koliko su djelotvorno korištena državna financijska sredstva kako bi se povećala zapošljivost
osoba s diplomom, jesu li postignuti ciljevi isplate tih sredstava, koliko su brzo tražitelji posla pronašli zaposlenje,
koje su poveznice između broja osoblja i rezultata studenata, jesu li studenti zadovoljni obrazovanjem te u kojoj su
mjeri poslodavci uključeni u obrazovanje.

308.

Revizija je provedena u razdoblju od 27. svibnja do 6. prosinca 2013.
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Glavna opažanja

309.

Općenito gledajući, sa sveučilišta je diplomirao prevelik broj osoba koje nisu mogle pronaći posao
u svojoj struci te nije bilo dovoljno poveznica s potrebama tržišta rada. Raspodjela dodjele sredstava iz državnog
proračuna pojedinačnim sveučilištima tek djelomično ovisi o u uspjehu osoba s diplomom na tržištu rada.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se sveučilištima u prvom redu na temelju broja studenata, pri čemu 10 % do 20 %
sredstava ostaje neiskorišteno te se stoga prenosi u sljedeću godinu. Velik broj studenata po profesoru vodio je do
većeg broja nezaposlenih studenata po profesoru. U razdoblju 2010. – 2012. preko 15 % osoba s diplomom nije
uspjelo pristupiti tržištu rada, što je za posljedicu imalo kratkoročnu neučinkovitu uporabu sredstava iz državnog
proračuna u iznosu od 55 570 000 eura. Rezultati upitnika provedenog u okviru revizije pokazali su da je više od
60 % osoba s diplomom smatralo da primjenjuju znanje stečeno na sveučilištu, a 26,3 % njih bilo je stalno
zaposleno. Više od 90 % ocijenilo je kvalitetu svojeg sveučilišnog obrazovanja visokom, ali tek bi se njih 52 %
odlučilo ponovno studirati isti predmet.

Preporuke

310.

Iznesen je niz preporuka s ciljem rješavanja pitanja nezaposlenosti osoba s diplomom i jamčenja veće
usmjerenosti na to da se studentima pruže osposobljavanje i vještine potrebni za tržište rada, i to boljim
informiranjem, suradnjom i poticajima. U nastavku su navedene glavne preporuke:
sveobuhvatno preispitivanje metodologije za dodjelu bespovratnih sredstava i razmotriti
➤➤ obaviti
davanje prednosti onim sveučilištima čiji su studenti nakon stjecanja diplome dokazivo uspješniji na
tržištu rada

procijeniti ciljeve i utvrditi nove ciljeve u potprogramu 077 11 – Pružanje sveučilišnog
➤➤ ponovno
obrazovanja i upravljanje sveučilištima
obrazovanja i javnih sveučilišta trebalo bi surađivati s Agencijom za socijalno osiguranje
➤➤ Ministarstvo
i Ministarstvom rada u svrhu izrade alata s pomoću kojih će se dobiti ažurirani i pouzdani podatci za
praćenje uspjeha osoba s diplomom na tržištu rada

obrazovanja trebalo bi prilagoditi okvir za raspodjelu sredstava kako bi se pružila
➤➤ Ministarstvo
potpora sveučilištima čiji su studenti nakon stjecanja diplome postigli dokaziv uspjeh na tržištu rada

➤➤ preispitati nacionalni plan reformi za sljedeće razdoblje
informacijski sustav službi za zapošljavanje u svrhu povezivanja sveučilišta s uredima za
➤➤ proširiti
zapošljavanje kako bi sveučilišta dobila internetski pristup podatcima o statusu osoba koje su stekle
njihove diplome na tržištu rada

opise profila osoba s diplomom i kategorizirati pojedinačna područja studija u skladu sa
➤➤ uskladiti
sustavom studijskih programa

➤➤ uvesti pokazatelj za praćenje broja studenata koji ne dovrše studij
➤➤ povećati koeficijent ponderiranja za uspjeh na tržištu rada.
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Objava i praćenje provedbe preporuka

311.

Izvješće je objavljeno 7. siječnja 2014. i predstavljeno premijeru, ministru obrazovanja te relevantnim
slovačkim parlamentarnim odborima.

312.

Provedba iznesenih preporuka provjerit će se u okviru budućih revizija.

Očekivani učinak

313.

Izvješće i preporuke trebali bi doprinijeti povećanju učinkovite i djelotvorne uporabe proračunskih
sredstava izdvojenih za visoko obrazovanje i poboljšanju stope zaposlenosti osoba sa sveučilišnom diplomom.
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Državni ured za reviziju Ujedinjene Kraljevine
UK National Audit Office
Ostvarivanje vrijednosti programom stručne
prakse

Pregled

314.

U izvješću je ispitano može li Ministarstvo obrazovanja dokazati da se programom stručne prakse, koji
u sve većoj mjeri vode poslodavci, ostvaruje vrijednost za uloženi novac.

315.

Niz uzastopnih vlada smatrao je da su stručne prakse ključan način razvoja vještina, i time ključan dio
planova za rast i povećanje produktivnosti, a usto se njima poboljšavaju mogućnosti razvoja karijera mladih osoba
i povećava raznolikost na radnom mjestu. Smatra se da, bez intervencije vlade, poslodavci ne bi ulagali ekonomski
optimalnu količinu sredstava u osposobljavanja, uključujući stručne prakse.

316.

Posljednjih godina zabilježen je znatan porast broja stručnih praksi te je Ministarstvo obrazovanja radilo
na dodatnom proširenju programa stručne prakse i povećavanju mjere u kojoj taj program vode i financiraju
poslodavci. U politiku je, kao jedna od znatnih izmjena u načinu pružanja potpore u okviru tog programa, uključen
cilj poticanja novih stručnih praksi, donošenja novih standarda za stručne prakse na razini skupina poslodavaca
i osiguravanja temeljnog financiranja ubiranjem naknada od poslodavaca.

Način provedbe revizije

317.

Glavni subjekt nad kojim je provedena revizija bilo je Ministarstvo obrazovanja, koje je u tom trenutku
bilo u ranim fazama složenog prijelaznog programa koji se odnosi na stručne prakse. Cilj izvješća Državnog ureda za
reviziju Ujedinjene Kraljevine bio je pružiti informacije o tome kako Ministarstvo obrazovanja upravlja tim
prijelazom i ocijeniti dosadašnje napore koji su uloženi u povećanje vrijednosti koja se ostvaruje programom
stručne prakse koji u sve većoj mjeri vode poslodavci. Ovom revizijom učinkovitosti obuhvaćena su tri glavna
područja:
οο utvrđivanje ciljeva programa i mjerenje uspješnosti
οο povećanje kvalitete pojedinačnih stručnih praksi
οο upravljanje rizicima za kvalitetu stručne prakse i ostvarivanje vrijednosti njezinim pružanjem.
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Revizijski dokazi prikupljeni su u razdoblju od prosinca 2015. do svibnja 2016.

319.

Obavljeni su polustrukturirani razgovori s osobljem i posjeti kojima je obuhvaćeno pet nadzornih tijela,
sedam pružatelja usluga osposobljavanja, 19 poslodavaca i tijela koja su predstavljala automobilski i građevinski
sektor te sektor stručnih usluga, dva lokalna poduzetnička partnerstva i deset skupina predstavnika dionika.

Glavna opažanja

320.

Kad je riječ o definiranju ciljeva programa i mjerenju njegove uspješnosti, Ministarstvo obrazovanja nije
utvrdilo način na koji će iskoristiti povećanje broja stručnih praksi kako bi se povećala produktivnost, kao ni način
na koji će utjecati na kombinaciju različitih stručnih praksi kako bi se ostvarivala najveća vrijednost. Isto tako, nije
definiralo što bi „uspjeh” trebao značiti u okviru reformiranog programa. Istraživanje je pokazalo da se koristi koje
donose različite stručne prakse uvelike razlikuju, ali nije bilo jasno kako je Ministarstvo obrazovanja planiralo
iskoristiti te dokaze.

321.

Kvaliteta pojedinačnih stručnih praksi trebala se povećati uvođenjem standarda za stručne prakse koje su
osmislili poslodavci. Većina poslodavaca i pružatelja usluga osposobljavanja koji su bili uključeni u osmišljavanje
i provedbu programa stručnih praksi podržavali su načela na kojima su se temeljili novi standardi, ali bilo je
potrebno uložiti dodatne napore kako bi se podigla razina osviještenosti o njima. U praksi je taj proces izrade novih
standarda zahtijevao da poslodavci ulažu znatne resurse te je trajao duže nego što je Ministarstvo obrazovanja to
predvidjelo. Neki poslodavci i skupine predstavnika sektora izrazili su zabrinutost oko toga da takav pristup vodi do
velikog broja standarda uskih područja primjene koji se preklapaju, čime se ograničava stjecanje prenosivih vještina.

322.

Poslodavci su izrazili visoku razinu zadovoljstva kvalitetom pruženog osposobljavanja i stečenim
koristima, no praktikanti su se u upitnicima nešto manje jasno izrazili o kvaliteti pruženog osposobljavanja,
a Inspektorat za obrazovanje smatrao je da otprilike jedna petina pružatelja osposobljavanja treba poboljšati
kvalitetu osposobljavanja koje pružaju. Ministarstvo obrazovanja upravljalo je pojedinačnim rizicima za kvalitetu
stručnih praksi i vrijednost koja se povezuje s provedbom sastavnih dijelova trenutačnog programa izmjena na
odgovarajući način. Također je radilo na osmišljavanju djelotvornijeg pristupa upravljanju međusektorskim rizicima
za uspjeh provedbe programa, ali bio je potreban daljnji napredak te Ministarstvo još nije bilo utvrdilo koje su mu
informacije potrebne za praćenje ključnih bihevioralnih rizika i uočavanje znakova o tome da bi se rizici mogli
materijalizirati.

Preporuke

323.

Ministarstvo obrazovanja trebalo bi:
planirani cjelokupni učinak na produktivnost i rast, uz kratkoročne ključne pokazatelje
➤➤ odrediti
uspješnosti kako bi se mjerio uspjeh programa
da rokovi za daljnji rad na izradi standarda ostanu realistični te da su poslodavci i pružatelji
➤➤ zajamčiti
usluga osposobljavanja jasno obaviješteni o njima
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bolja rješenja za ključne rizike, međuovisnosti i nepredviđene događaje na razini različitih
➤➤ pronalaziti
elemenata programa
poraditi na razumijevanju načina na koji bi poslodavci, pružatelji usluga osposobljavanja
➤➤ dodatno
i tijela za ocjenjivanje mogli reagirati na tekuće reforme i osmisliti pouzdane mehanizme za brz
odgovor u slučajevima zlouporabe tržišta

pripadajuće uloge vladinih tijela i Instituta za stručnu praksu, posebno vodeći računa
➤➤ odrediti
o nadzoru nad kvalitetom osposobljavanja u okviru stručne prakse te prikupljanju i analizi relevantnih
podataka i parametara.

Objava i praćenje provedbe preporuka

324.

Izvješće je objavljeno 6. rujna 2016. zajedno s povezanim priopćenjem za medije. Odbor za javne račune
u okviru Zastupničkog doma britanskog parlamenta održao je raspravu o izvješću 12. listopada 2016. i objavio
vlastito izvješće 30. studenoga 2016., na koje je Ministarstvo dostavilo svoj odgovor kao dio uobičajenog postupka.
Nalazi revizije također su predstavljeni u okviru foruma za zapošljavanje „Westminster Employment Forum”
u veljači 2017.

325.

Državni ured za reviziju Ujedinjene Kraljevine redovito prati provedbu svojih preporuka kroz suradnju
s tijelom obuhvaćenim revizijom. Ministarstvo obrazovanja u ožujku 2017. objavilo je službenu strategiju za
ostvarivanje koristi koja se odnosi na program stručne prakse i uključuje mjere za uspješnost kao što su veće
naknade za uspješne praktikante, povećanje broja praktikanata koji napreduju do održivog zaposlenja ili druge
mogućnosti za obrazovanje, te povećanje broja praktikanata iz etničkih manjina, s poteškoćama u učenju i u
nepovoljnom položaju.

326.

Institut za stručnu praksu započeo je s radom 3. travnja 2017.

Očekivani učinak

327.

Izvješće i iznesene preporuke trebali bi doprinijeti poboljšanju politike zahvaljujući izradi poboljšanog
skupa ciljnih vrijednosti programa i mjera za uspješnost kako bi se lakše utvrdilo je li program uspješan. Time bi se
pak poboljšao proces uvođenja standarda za stručne prakse koje su osmislili poslodavci, što bi dovelo do boljeg
upravljanja rizicima kao što je rizik od zlouporabe sustava stručnih praksi i uspostave novih mehanizama ubiranja
naknada za stručne prakse.
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Popis revizija u području nezaposlenosti mladih koje su uključene vrhovne
revizijske institucije EU‑a provele od 2010. godine nadalje

328.

Ovim se popisom donosi pregled revizija koje su proveli VRI‑jevi EU‑a i u kojima se – u cijelosti ili
djelomično – obrađuje pitanje nezaposlenosti mladih ili uključivanja mladih osoba na tržište rada. Za više
informacija o relevantnim revizijama, molimo da se obratite predmetnom VRI‑ju.

Belgija
οο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, november 2014 (Usklađivanje obrazovnog sustava s tržištem rada,
objavljeno u studenome 2014.)

Bugarska
οο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. (Revizija
praćenja razvoja karijere i migracija osoba sa sveučilišnom diplomom, objavljeno u travnju 2017.)
οο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. (Strukovno obrazovanje za
zapošljavanje, objavljeno 2016.)
οο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. (Jamčenje zaposlenosti mladih s pomoću sredstava
EU‑a u okviru operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa”, objavljeno u studenome 2014.)
οο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г.
(Razvoj karijere osoba s diplomom, objavljeno u listopadu 2013.)
οο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван
през м. Юли 2013 г. (Provedba projekta „Razvoj” usmjerenog na promicanje ekonomske aktivnosti nezaposlenih
osoba, financiranog u okviru operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa”, objavljeno u srpnju 2013.)

Njemačka
οο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, August 2015 (Revizija programa za potporu za započinjanje
karijere u skladu s člankom 49. njemačkog Socijalnog zakonika III., objavljeno u kolovozu 2015.)
οο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach §§ 51 ff. SGB III,
November 2016 (Revizija programa predstrukovnog osposobljavanja s pristupom usmjerenim na produktivnost
u skladu s člankom 51. i dalje njemačkog Socijalnog zakonika III., objavljeno u studenome 2016.)

•
•

Teil I: Kofinanzierung und Vergabe (Dio I.: „Sufinanciranje i javna nabava”)
Teil II: Durchführung und Abrechnung (Dio II.: „Provedba i računovodstvo”)
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οο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 (Revizija potpore
mladim osobama čije vještine nisu usklađene s potrebama na tržištu rada u skladu s člankom 54.a njemačkog
Socijalnog zakonika, svezak III., objavljeno u srpnju 2017.)

Francuska
οο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, septembre 2016 (Pristup zapošljavanju za
mlade osobe – pružanje prilika, prilagodba državne potpore, objavljeno u rujnu 2016.)

Italija
οο Progetto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 (Projekt „500 mladih za kulturu”, objavljeno u listopadu 2016.)

Litva
οο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 (Iskorištavanje prilika za strukovno osposobljavanje,
objavljeno u veljači 2016.)

Luksemburg
οο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et
octobre 2014 (Mjere za borbu protiv nezaposlenosti i praćenje provedbe preporuka, objavljeno u travnju 2011.
i listopadu 2014.)

Mađarska
οο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 (Koordinirana revizija sustava za praćenje
karijere osoba s diplomom, objavljeno u listopadu 2016.)

Malta
οο Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the Areas of Employment and Education, published
February 2017 (Doprinos strukturnih fondova strategiji Europa 2020. u područjima zapošljavanja i obrazovanja,
objavljeno u veljači 2017.)

Poljska
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 (Stažiranje i praksa za nezaposlene osobe u uredima
javne uprave, objavljeno u kolovozu 2016.)
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οο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej, svibanj 2010. (Zapošljavanje osoba s invaliditetom
u javnoj upravi)
οο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, rujan 2010. (Zapošljavanje
osoblja u jedinicama lokalne uprave)
οο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, siječanj 2012. (Provedba programa potpore za
zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina)
οο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych
jednostkach organizacyjnych, lipanj 2013. (Zapošljavanje osoba s invaliditetom u odabranim ministarstvima,
središnjim uredima i državnim ustrojstvenim jedinicama)
οο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia
aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, studeni 2013. (Socijalno zapošljavanje kao instrument za
poboljšanje loših životnih standarda i povećanje aktivnosti osoba kojima prijeti rizik od socijalne isključenosti)
οο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, travanj 2015. (Djelotvornost odabranih
aktivnih načina sprječavanja nezaposlenosti)
οο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, svibanj 2015. (Bespovratna sredstva iz Fonda za
rad namijenjena pokretanju poslovnih aktivnosti)
οο Kształcenie na kierunkach zamawianych, listopad 2015. (Obrazovanje na temelju usmjeravanja na određene
fakultete)
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, lipanj 2016. (Stažiranje i praksa za nezaposlene osobe
u uredima javne uprave)
οο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia, travanj 2017. (Uporaba strukturnih
fondova za povećanje zaposlenosti)

Portugal
οο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 (Strateški plan za
promicanje zapošljivosti mladih – „Impulso Jovem”, objavljeno u siječnju 2017.)

Slovačka
οο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného
a učebného procesu, január 2014 (Revizija o učinkovitoj i djelotvornoj uporabi sredstava izdvojenih iz državnog
proračuna za pripremu osoba s diplomama odabranih sveučilišta za uspjeh na tržištu rada te o ostvarenju
odabranih gospodarskih pokazatelja i pokazatelja koji se primjenjuju u procesu učenja i podučavanja, objavljeno
u siječnju 2014.)
οο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného
a učebného procesu (Revizija o učinkovitoj i djelotvornoj uporabi nacionalnih proračunskih sredstava izdvojenih
za pripremu osoba koje su završile odabrane srednje škole za uspjeh na tržištu rada te o ostvarenju odabranih
gospodarskih pokazatelja i pokazatelja koji se primjenjuju u procesu učenja i podučavanja), prosinac 2013.
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οο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania (Revizija
odabranih mjera aktivne politike tržišta rada, nezakonite prakse i nezakonitog zapošljavanja), veljača 2013.

Ujedinjena Kraljevina
οο Delivering value through the apprenticeships programme (Ostvarivanje vrijednosti programom stručne prakse),
objavljeno u rujnu 2016.
οο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow (Istraga zlouporabe Fonda za fleksibilnu potporu
u Plaistowu), objavljeno u srpnju 2016.
οο Welfare reform – lessons learnt (Reforma socijalne skrbi – stečena iskustva), objavljeno u svibnju 2015.
οο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan (Sektor daljnjeg obrazovanja i vještina:
provedba plana pojednostavnjenja), objavljeno u prosincu 2014.

Europski revizorski sud
οο Jamstvo za mlade EU‑a: poduzeti su prvi koraci, no rizici u provedbi tek predstoje, objavljeno u ožujku 2015.
(tematsko izvješće br. 3/2015)
οο Potpora Komisije akcijskim timovima za mlade: ostvareno je preusmjeravanje sredstava ESF‑a, ali uz nedovoljnu
usredotočenost na rezultate, objavljeno u prosincu 2015. (tematsko izvješće br. 17/2015)
οο Nezaposlenost mladih – donose li politike EU‑a promjene? Procjena programa „Garancija za mlade” i Inicijative
za zapošljavanje mladih, objavljeno u travnju 2017. (tematsko izvješće br. 5/2017)

Kontakt s EU-om
Osobno
U cijeloj Europskoj uniji postoje stotine informacijskih centara Europe Direct. Adresu najbližeg centra možete pronaći na:
https://europa.eu/european-union/contact_hr
Telefonom ili e-poštom
Europe Direct je služba koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. Možete im se obratiti:
— na besplatni telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki operateri naplaćuju te pozive),
— na broj: +32 22999696 ili
— e-poštom preko: https://europa.eu/european-union/contact_hr

Traženje informacija o EU-u
Na internetu
Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na internetskim stranicama Europa: https://
europa.eu/european-union/index_hr
Publikacije EU-a
Besplatne publikacije EU-a i publikacije EU-a koje se plaćaju možete preuzeti ili naručiti preko internetske stranice: https://
publications.europa.eu/hr/publications. Za više primjeraka besplatnih publikacija obratite se službi Europe Direct ili
najbližemu informacijskom centru (vidjeti https://europa.eu/european-union/contact_hr).
Zakonodavstvo EU-a i povezani dokumenti
Za pristup pravnim informacijama iz EU-a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU-a od 1952. na svim službenim jezičnim
verzijama, posjetite internetske stranice EUR-Lexa: http://eur-lex.europa.eu
Otvoreni podatci iz EU-a
Portal otvorenih podataka EU-a (http://data.europa.eu/euodp/hr) omogućuje pristup podatkovnim zbirkama iz EU-a.
Podatci se mogu besplatno preuzimati i ponovno uporabiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

