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Előszó
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Kedves Olvasó!
Az Európai Unió Legfőbb Ellenőrző Intézményeinek Kapcsolattartó Bizottsága 2017. októberi ülésén – amelynek
elnökségét az Európai Számvevőszék látta el, és amelynek ez utóbbi adott otthont Luxembourgban – a legfőbb
ellenőrző intézmények vezetői megvitatták, hogy ezen intézmények mit tehetnének annak érdekében, hogy
helyreálljon az uniós polgárok bizalma a nemzeti és az uniós intézményekben. Átgondolták új ellenőrzési
kiadványok lehetséges bevezetését és megvizsgálták, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények munkájának
eredményeit hogyan lehet szélesebb körben elérhetővé tenni az európai uniós polgárok számára.
Ez az ellenőrzési kompendium a Kapcsolattartó Bizottság ilyen újfajta kiadványainak egyike. A bizottság egyéb
kiadványait olyan módon egészíti ki, hogy tájékoztatást ad az Európai Unió legfőbb ellenőrző intézményei által
a közelmúltban elvégzett ellenőrzésekről.
Az első kiadás témája az ifjúsági munkanélküliség és a fiatalok munkaerő-piaci integrációja. Ez a kérdés kiemelt
helyet foglal el a legtöbb uniós tagállam és az európai intézmények munkaprogramjában. A foglalkoztatás magas
szintje az Európai Unió Európa 2020 stratégiájának központi célkitűzése, és a tagállamok jelentős mennyiségű
közpénzt fordítanak az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a munkahelyteremtésre. Ezekhez a beruházásokhoz
gyakran uniós finanszírozás is társul a tagállami projektek hatásának fokozása érdekében. Ez az uniós legfőbb
ellenőrző intézmények figyelmét sem kerülte el, céljuk ugyanis annak biztosítása, hogy az említett finanszírozást
eredményesen használják fel.
Az ellenőrzési kompendium általános bevezetést ad az ifjúsági munkanélküliség témájába és bemutatja az Unió és
a tagállamok e szakpolitikai területen betöltött szerepét, továbbá áttekint és összegez egyes, az uniós legfőbb
ellenőrző intézmények által 2010 óta végrehajtott kiválasztott ellenőrzéseket. Az említett ellenőrzéseket illetően
további információk az érintett legfőbb ellenőrző intézményektől kérhetők.
Reméljük, hogy ellenőrzési kompendiumunkat hasznos információforrásnak találja majd.

Ivan Klešić
Horvátország Állami Számvevőszékének elnöke
a Kapcsolattartó Bizottság elnöke

Klaus-Heiner Lehne
az Európai Számvevőszék elnöke
a projekt vezetője
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A fiatalok munkanélküliségi aránya: a munkanélküli fiatalok aránya az említett korcsoporthoz tartozó (nem
csupán aktív, hanem inaktív, például tanuló) teljes népességhez viszonyítva.
Eredmény: A teljesítményértékelés alkalmazásában az egyes projektek vagy programok azonnali, mérhető hatása.
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja a gazdasági és társadalmi
kohéziónak az Unióban fennálló regionális egyenlőtlenségek kiigazításával történő megerősítése, infrastrukturális
és termelő, munkahely-teremtő beruházásokra, elsősorban vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatás révén.
Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA): Az Európai Parlament és a Tanács rendeletén alapuló, az Európai
Beruházási Bank és az Európai Bizottság közötti megállapodás útján végrehajtott beruházástámogatási rendszer,
amelynek célja finanszírozás mozgósítása különféle Unió-szerte végrehajtandó stratégiai projektek számára.
Európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok): Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai
Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap, amelyek tekintetében a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret közös szabályokat határoz meg (az
1303/2013/EU rendelet, azaz a közös rendelkezésekről szóló rendelet). Az alapok átfogó célja az Unión belüli
regionális egyenlőtlenségek csökkentése.
Európai Szociális Alap (ESZA): Célja az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése
a foglalkoztatási és elhelyezkedési lehetőségek – főként képzési intézkedések keretében történő – javításával,
elősegítve a magas foglalkoztatottsági szint elérését, valamint több és jobb minőségű munkahely létrehozását.
Foglalkoztatási Bizottság (EMCO): A Tanács fő tanácsadó bizottsága a foglalkoztatási és szociális ügyeken belül
a foglalkoztatás területén.
Hatás: A teljesítményértékelés alkalmazásában az egyes projektek vagy programok befejezését követő bizonyos
időszak elteltével megfigyelhető hosszabb távú társadalmi-gazdasági következmények.
Ifjúság: Az ifjúsági foglalkoztatás (munkanélküliség) esetében fiatalnak minősülnek a 15 és 25 év közötti – egyes
tagállamokban 15 és 29 év közötti – személyek.
Ifjúsági foglalkoztatási ráta: A foglalkoztatási ráta a munkaerő-piaci helyzet nyomon követésének alapvető
mutatója. A 15 és 29 év közöttiek korcsoportja esetében az olyan 15 és 29 év közötti személyek aránya, akiket az
e csoporthoz tartozó teljes népességből foglalkoztatnak.

Glosszárium
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Ifjúsági garancia: Valamennyi uniós tagállam kötelezettségvállalása annak biztosítására, hogy valamennyi 25 év
alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül
színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy
gyakornoki képzésben részesüljön. Alapja az Európai Bizottság javaslata alapján 2013 áprilisában elfogadott tanácsi
ajánlás.
Ifjúsági munkanélküliségi ráta: a 15 és 24 év közöttiek korcsoportján belül a munkanélküliek aránya az említett
korcsoporthoz tartozó (foglalkoztatott és munkanélküli) teljes munkaerőhöz viszonyítva.
Munkavállalói mobilitás: Valamennyi uniós polgár joga a munkavállalók szabad mozgásához, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 45. cikkében foglaltak szerint. Ennek része a munkavállalók mozgásához és
letelepedéséhez való jog, a családtagok beutazáshoz és tartózkodáshoz való joga, a másik tagállamban való
munkavállaláshoz, továbbá ez utóbbi tagállam állampolgáraival való egyenlő bánásmódhoz való jog. Egyes
országok az új tagállamok állampolgáraival szemben korlátozásokat alkalmaznak.
NEET: „Nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő” személyek. Ez a csoport munkanélküli és
inaktív személyeket foglal magában.
Operatív program: Uniós támogatásban részesülő beruházások Európai Bizottság által jóváhagyott tagállami
programja. A program egymással összefüggő prioritások összességeként jelenik meg, és intézkedéseket tartalmaz
a projekteknek a hétéves időszakot felölelő többéves pénzügyi keret időtartama alatti társfinanszírozására.
Végeredmény: Egy beavatkozás nyomán létrejövő, rendszerint annak célkitűzéseihez kapcsolódó változás (pl.
a sikeresen elhelyezkedő gyakornokok száma). A végeredmény lehet várt vagy váratlan, pozitív vagy negatív.
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A Kapcsolattartó Bizottság az európai uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetőiből és az
Európai Számvevőszék elnökéből álló autonóm, független és politikailag semleges testület, amely fórumot
biztosít az Unióval kapcsolatos közös érdekű témák megvitatására és rendezésére.
A Kapcsolattartó Bizottság ezzel összefüggésben elkötelezetten törekszik az ellenőrzési és az ellenőrzéssel
kapcsolatos tevékenységek terén a párbeszéd és az együttműködés előmozdítására. Közös álláspontokat
alakít ki és támogat a felmerülő ellenőrzési és elszámoltathatósági kérdésekben, és támogatást nyújt tagjai,
továbbá az uniós tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt országok legfőbb ellenőrző intézményei
számára.
A tagjai közötti együttműködés elmélyítése révén a Kapcsolattartó Bizottság hozzájárul az eredményes külső
ellenőrzés és az elszámoltathatóság biztosításához az Európai Unióban, továbbá elősegíti az Unió
pénzgazdálkodásának és kormányzásának javítását az összes uniós polgár javára.
A Kapcsolattartó Bizottságot 1960-ban hozták létre. Elnökségét a legfőbb ellenőrző intézmények éves
rotációs rendszerben látják el. Nincs sem hivatalos székhelye, sem titkársága, az Európai Számvevőszék nyújt
számára adminisztrációs támogatást.
A Kapcsolattartó Bizottságról a következő weboldalon lehet tájékozódni: www.contactcommittee.eu.

Összefoglaló
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A fiatalok munkaerő-piaci helyzete, amelyet a 2008-ban kezdődő gazdasági és pénzügyi válság következményei
drámai módon befolyásoltak, hatalmas kihívást jelent az Európai Unió és tagállamai számára. Az ifjúsági
munkanélküliség annak ellenére, hogy a 2013. évi csúcsérték óta a legtöbb tagállamban mérséklődött, még mindig
komoly aggályokat vet fel: 2016 folyamán 4,2 millió európai fiatal nem talált munkát, és a tartós munkanélküliséggel
fenyegetettek aránya továbbra is magas.
Az ifjúsági foglalkoztatással elsősorban a nemzeti és regionális kormányoknak kell foglalkoznia. Az Európai Unió
azonban támogatja és szükség szerint ki is egészíti ezeknek a munkanélküliség elleni küzdelmet célzó intézkedéseit.
Az ifjúsági munkanélküliség kezelésére irányuló programok egyre nagyobb száma és a beruházott közpénzek
növekvő volumene miatt számos uniós tagállam legfőbb ellenőrző intézménye e terület ellenőrzését is bevonta
munkaprogramjába.
Ez az ellenőrzési kompendium általános áttekintéssel kezdődik, amely kifejti a foglalkoztatáspolitika európai uniós
történeti fejlődését is. Ezt az ifjúsági munkanélküliség egyes legfontosabb kérdéseinek ismertetése követi.
Az ellenőrzési kompendium második része tizenhárom tagállam (Belgium, Bulgária, Németország, Franciaország,
Magyarország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és az Egyesült
Királyság) legfőbb ellenőrző intézményei, továbbá az Európai Számvevőszék által az elmúlt négy év során
e témában végzett ellenőrzések eredményeit foglalja össze. A kiválasztott ellenőrzések a teljesítménnyel
kapcsolatos kérdések egyes fontos vetületeivel foglalkoztak, és a végrehajtott foglalkoztatási szakpolitikák,
programok és projektek hatékonyságára, eredményességére, illetve gazdaságosságára összpontosítottak.
Ellenőrzési kompendiumunk harmadik része részletes ismertetőket tartalmaz a tizenhárom tagállam legfőbb
ellenőrző intézményei, továbbá az Európai Számvevőszék által elvégzett, kiválasztott ellenőrzésekről.

I. RÉSZ. A foglalkoztatáspolitika
területe
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A foglalkoztatáspolitika jogalapja és történeti fejlődése

1.

Az Unió a foglalkoztatás és a szociális politika területén a tagállamokkal megosztott hatáskörrel
rendelkezik. Az uniós intézkedések a nemzeti szakpolitikák koordinálását és nyomon követését, a bevált gyakorlatok
megosztását, valamint a munkavállalók jogainak és a társadalombiztosítási rendszerek összehangolásának
a területén történő jogalkotást foglalják magukban. A foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos legfontosabb uniós
jogszabályok idővel módosultak; az alábbi fejezet e változás főbb állomásait ismerteti.

Az uniós foglalkoztatáspolitikák jogalapja

2.

Uniós szinten a foglalkoztatáspolitika jogalapja az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3)
bekezdése: „Az Unió egy belső piacot hoz létre. Az Unió Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely [...]
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot
és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon alapul...”

3.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) emellett kimondja1, hogy „[a] tagállamok és az
Unió [...] egy összehangolt stratégia kialakítására törekednek a foglalkoztatás, és különösen a szakképzett,
képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági változásokra reagálni képes munkaerőpiacok
fejlesztése terén. [...] A tagállamok foglalkoztatáspolitikájuk révén hozzájárulnak a [...] célkitűzések eléréséhez...”

4.

Emellett az Unió2 „hozzájárul a foglalkoztatás magas szintjéhez azáltal, hogy bátorítja a tagállamok
közötti együttműködést, támogatja és szükség esetén kiegészíti tevékenységüket.” Ehhez hasonlóan „a
foglalkoztatás javítása” is az Unió és tagállamai közös célkitűzése a szociális és a foglalkoztatási területeken3.

5.

A Szerződések fenti cikkei a Római Szerződéssel (1957) kezdődő hosszú fejlődési folyamat eredményei.
A Maastrichti Szerződés (1992) szociálpolitikáról szóló megállapodást és (szociális fejezet néven 4) a szociálpolitikáról
szóló jegyzőkönyvet vezetett be, amelyeket a Szerződéshez csatoltak. A megállapodás megerősítette azokat az
elveket, amelyeket néhány évvel korábban a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi charta (1989) 5
határozott meg. A foglalkoztatás és a szociális védelem magas szintjének előmozdítását az Európai Közösségre
ruházott feladatok egyikeként hivatalosan azonban csak az Amszterdami Szerződés (1997) vezette be. Az 1. ábra
(lásd: alább) a jogalkotás és a foglalkoztatáspolitika, különösen az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 1957-ben
induló főbb fejleményeit ismerteti.

1
2
3
4
5

Az EUMSZ 145. és 146. cikke.
Az EUMSZ 147. cikke.
Az EUMSZ 151. cikke.
14. jegyzőkönyv a szociálpolitikáról.
A charta a munkavállalók alapvető szociális jogaiként ismerte el a következőket: szabad mozgás; foglalkoztatás és javadalmazás; az élet- és
munkafeltételek javítása; szociális védelem; egyesülési szabadság és kollektív tárgyalás; szakképzés; a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód; a
munkavállalók tájékoztatása, a velük való egyeztetés és a munkavállalók részvétele; munkahelyi egészségvédelem és biztonság; a gyermekek és
a serdülők védelme; az idősek jogai; a fogyatékkal élők jogai.
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1. ábra. A legfontosabb jogalkotási és szakpolitikai kezdeményezések a foglalkoztatás terén
(1957–2017) (Számvevőszék)
Jogalkotás és (ifjúság) politikai kezdeményezések
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csomag
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Az Amszterdami Szerződés (1997) és az európai foglalkoztatási stratégia

6.

Az Amszterdami Szerződés (1997) fontos állomást jelentett az Unió foglalkoztatás- és szociális politikában
való részvétel szempontjából. A Szerződés új címmel – Foglalkoztatás 6 – egészült ki, és ezzel a foglalkoztatás magas
szintjének előmozdítása bekerült az uniós célkitűzések közé, továbbá lehetővé vált, hogy az Unió iránymutatásokat
fogadjon el és ajánlásokat tegyen a tagállamok számára egy „összehangolt stratégia”7, konkrétan a nyitott
koordinációs módszeren (OMC) alapuló európai foglalkoztatási stratégia8 keretében. Egyúttal ez volt az első
alkalom, hogy a Szerződések kifejezetten említést tettek a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemről.

7.

Az új megközelítés (OMC) az Unió és a tagállamok között uniós szinten meghatározott közös szakpolitikai
iránymutatások és célkitűzések alapján folytatott együttműködést, illetve az említett iránymutatások és célkitűzések
nemzeti és regionális szakpolitikákba történő átültetését is magában foglalta. Az OMC kiegészítéseként időszakos
nyomon követési, értékelési és szakértői értékelési folyamatot dolgoztak ki a kölcsönös tanulás támogatására9.
A Szerződés rendelkezett egy tanácsadói jogkörrel rendelkező bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság10 létrehozásáról
is, hogy elősegítse a tagállamok közötti koordinációt a foglalkoztatási és munkaerő-piaci politikák területén.

A lisszaboni stratégia (2000) és az integrált foglalkoztatási iránymutatások

8.

A 2000 márciusában elindított lisszaboni stratégia újabb előrelépést jelent a foglalkoztatási és szociális
kérdések uniós növekedést és versenyképességet érintő jelentőségének elismerésében, továbbá az OMC más
szakpolitikai területekre történő kiterjesztésében. A lisszaboni stratégia több és jobb munkahely létrehozását és
nagyobb társadalmi kohézió 2010-ig történő megvalósítását szorgalmazta. E célkitűzés elérésének fő eszközei az
OMC számos szakpolitikai területre – többek között a nyugdíjakra, az egészségügyre és a gondozásra – történő
kiterjesztését, vagyis a „szociális OMC”-t, továbbá az Európai Tanács kibővített irányító és koordináló szerepét is
magukban foglalták.

9.

A lisszaboni stratégiát 2005 folyamán, a félidős felülvizsgálatot követően újból elindították, az
erőteljesebb, tartós növekedés megvalósítására és több és jobb munkahely megteremtésére összpontosítva11.
Létrehoztak egy olyan új irányítási struktúrát, amely a tagállamok és az uniós intézmények közötti partnerségi
megközelítésen alapul. A lisszaboni stratégia 2005. évi félidős felülvizsgálata alapján az európai foglalkoztatási
stratégia részeként elfogadott foglalkoztatási iránymutatásokat beépítették a növekedésről és
foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatásokba.

6
7
8
9
10
11

A Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatának VIII. címe (korábbi VIa. cím).
Európai Parlament (2015), Szociális és foglalkoztatáspolitika:Általános elvek, ismertetők az Európai Unióról
Az EUMSZ 145–150. cikke.
Európai Parlament (2016), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance (A foglalkoztatási és a szociális
mutatók érvényesítése a makrogazdasági felügyeletben).
Az EUMSZ 150. cikke
COM(2005)24, Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért: A lisszaboni stratégia új kezdete.
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A Lisszaboni Szerződés (2007) és az Európa 2020 stratégia (2010): a foglalkoztatási
célkitűzés

10.

A Lisszaboni Szerződés 2007-ben további fontos változásokat vezetett be az uniós szociális és
foglalkoztatási célkitűzések tekintetében. Egy új „horizontális szociális záradék” hangsúlyozta, hogy „[politikái] és
tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének
előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az
oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.”12

11.

A foglalkoztatás három évvel később, 2010-ben az Európa 2020 stratégia – az intelligens, fenntartható
és inkluzív növekedés átfogó uniós stratégiája – öt kiemelt céljának egyike lett. A kiemelt cél arra irányul, hogy
2020-ra a 20 és 64 év közötti személyek teljes foglalkoztatási aránya 75%-ra növekedjen. Ezt a célt két további
kiemelt cél kíséri, amelyek az előzőhöz kapcsolódnak:
οο a társadalmi befogadás, illetve a szegénység elleni küzdelem; annak érdekében, hogy legalább 20 millió
embert kiemeljenek a szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélyével fenyegető helyzetből;
οο az oktatás; az iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentése, és a felsőoktatási vagy azzal egyenértékű
végzettséggel rendelkezők arányának legalább 40%-ra növelése a 30–34 éves korosztály körében.

12.

2010 óta az Európa 2020 stratégia kiemelt foglalkoztatási és szociális céljai az európai foglalkoztatási
stratégia összehasonlító teljesítményértékelésében is célként szolgáltak. Az európai foglalkoztatási stratégiát az
európai szemeszter folyamata útján hajtják végre, amely keretet biztosít a makrogazdasági, a fiskális,
a foglalkoztatási és a szociálpolitikák visszatérő éves ciklusokban történő összehangolásának és nyomon
követésének, az uniós tagállamok és az uniós intézmények közötti szoros szakpolitikai koordináció előmozdításával.
Az európai foglalkoztatási stratégia végrehajtása, amelyet a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) munkája támogat, az
európai szemeszterben az alábbi négy lépésre bontható:
οο A foglalkoztatási iránymutatások az Európai Bizottság által a foglalkoztatáspolitikák tekintetében
javasolt közös prioritások és célkitűzések, amelyekről a nemzeti kormányok állapodtak meg, és
amelyeket az Európai Unió Tanácsa fogadott el. A foglalkoztatási iránymutatásokat első alkalommal
2005-ben fogadták el az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokkal együtt egy integrált
iránymutatási csomagban, 2010-ben pedig az Európa 2020 stratégia alapján megreformálták.
οο Az Európai Bizottság közös foglalkoztatási jelentést (JER) tesz közzé a) az európai foglalkoztatási
helyzet értékelése, b) a foglalkoztatási iránymutatások végrehajtása és c) a fő foglalkoztatási és
szociális mutatók eredménytáblájának értékelése alapján. A jelentést az Európai Bizottság teszi közzé
és az Európai Unió Tanácsa fogadja el. A közös foglalkoztatási jelentés jelenleg az éves növekedési
jelentés része.
οο A nemzeti kormányok nemzeti reformprogramokat (NRP) nyújtanak be. Ezeket az Európai Bizottság
az Európa 2020 stratégiának való megfelelés szempontjából elemzi. A nemzeti reformprogramok az
iránymutatásokon alapulnak, és az országspecifikus ajánlásokhoz referenciaként is szolgálnak.
οο Az Európai Bizottság a nemzeti reformprogramok értékelésére alapozva a tagállamok társadalmigazdasági szakpolitikáit elemző országjelentéseket, majd országspecifikus ajánlásokat13 tesz közzé.

12
13

Az EUMSZ 9. cikke
Lásd: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=hu.
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13.

Az Európa 2020 stratégia hét kiemelt kezdeményezés létrehozására is javaslatot tett. Ezek közül három
kapcsolódik a foglalkoztatás és a szociális ügyek területéhez:
οο az új készségek és munkahelyek menetrendje a rugalmas biztonsággal kapcsolatos szakpolitikák
átalakítását célozza a munkaerőpiacok jobb működése érdekében, és segítséget nyújt az emberek
számára a jövőben szükséges készségek kialakításában, továbbá javítja a munkahelyek minőségét és
a munkafeltételeket;
οο a Mozgásban az ifjúság hozzájárul a megfelelőbb oktatáshoz és képzéshez, segítséget nyújt
a fiatalok számára a külföldi tanuláshoz, továbbá megkönnyíti számukra a munkahelykeresést;
οο a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja segít a bevált
gyakorlatok terjesztésében, továbbá finanszírozást biztosít a társadalmi befogadás és
a megkülönböztetés elleni küzdelem támogatásához.

14.

Az Európai Bizottság 2012-ben több szakpolitikai dokumentumból álló foglalkoztatási csomagot14
fogadott el, amely azt vizsgálta, hogyan kapcsolódnak az uniós foglalkoztatáspolitikák több más szakpolitikai
területhez az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés támogatása során. A foglalkoztatási csomag
meghatározta a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező uniós foglalkoztatási ágazatokat és azt, hogy
melyek a legeredményesebb módszerek arra, hogy az uniós országok több munkahelyet teremtsenek.
Intézkedéseket javasolt a munkahelyteremtésre, a munkaerőpiacok dinamikájának helyreállítására és az uniós
kormányzás javítására. A foglalkoztatási csomaghoz egy ifjúsági foglalkoztatási csomag is tartozott.

15.

2014-ben az új, Jean-Claude Juncker vezette Bizottság tíz olyan szakpolitikai prioritást állapított meg,
amelyek politikai megbízatásként szolgálnak az Európai Bizottság ötéves hivatali idejére. A szakpolitikai
iránymutatások első prioritása az „Új lendület a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak”,
amelynek az európai beruházási terv létrehozása is része15.

16.

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság nemrégiben, a 2017. novemberi szociális
csúcstalálkozó alkalmából közösen úgy nyilatkozott, hogy elkötelezettek a szociális jogok európai pillére16 iránt,
amelyet első alkalommal Jean-Claude Juncker elnök jelentett be az Unió helyzetéről szóló, 2015. évi értékelő
beszédében, és amelyet az Európai Bizottság 2017 áprilisában ismertetett. A szociális jogok európai pillére 20
kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg, amelyek három kategóriába sorolhatók: esélyegyenlőség és
a munkaerőpiacra való belépés, tisztességes munkakörülmények, valamint szociális védelem és társadalmi
befogadás. A szociális pillért szociális eredménytábla egészíti ki az elért haladás nyomon követése céljából.

14
15
16

COM(2012) 173 final.
Lásd: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_hu.
COM(2017) 250.
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Az ifjúsági foglalkoztatással kapcsolatos uniós szakpolitikák és intézkedések

17.

Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó uniós megbízatás és mozgástér megegyezik a fent a felnőttek
tekintetében leírtakkal. Ezeket azonban az EU tágabb ifjúsági stratégiája egészíti ki. Az Unió támogatja a fiatalok
foglalkoztatását, foglalkoztathatóságát és társadalmi befogadását, különösen a munkahelyteremtésre,
a növekedésre és a beruházásra irányuló programja, az Európa 2020 stratégia és olyan uniós alapok révén, mint
amilyen az Erasmus+, az Európai Szociális Alap (ESZA) és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés17.

Az EU ifjúsági stratégiája (2010)

18.

Az EU ifjúsági stratégiája, amelyről az uniós miniszterek állapodtak meg, az EUMSZ 6. és 165. cikkével
összhangban meghatározza az együttműködés keretét a 2010–2018-as időszakra. Két fő célkitűzése van:
οο az oktatásban és a munkaerőpiacon több esély és az esélyegyenlőség megteremtése minden fiatal
számára;
οο a fiatalok ösztönzése a társadalomban való aktív részvételre18.

19.

Az uniós ifjúságpolitika különös hangsúlyt fektet valamennyi fiatal társadalmi befogadásának növelésére,
a demokráciában és a közéletben való fokozottabb szerepvállalásukra és számukra a felnőttség felé történő
átmenet megkönnyítésére, különös tekintettel a munka világába való integrációra19. A célkitűzéseket kettős
megközelítést alkalmazva valósítják meg, amely az alábbiakból áll:
οο a fiatalokra irányuló egyedi ifjúsági kezdeményezések, amelyek célja a nem formális tanulás,
a részvétel, az önkéntes tevékenységek, az ifjúsági munka, a mobilitás és a tájékoztatás ösztönzése;
továbbá
οο ágazatokon átívelő kezdeményezések általános érvényesítése, amelyek célja annak biztosítása,
hogy a fiatalokkal kapcsolatos kérdéseket figyelembe vegyék más olyan területekkel kapcsolatos
szakpolitikák és fellépések kidolgozása, végrehajtása és értékelése során, amelyek jelentős hatással
vannak a fiatalokra, ideértve az oktatást, a foglalkoztatást vagy az egészségügyet és a jólétet.

20.

Az EU ifjúsági stratégiája nyolc területen javasol kezdeményezéseket, például a foglalkoztatás és
a vállalkozás területén. Foglalkoztatási, oktatási, képzési és ifjúsági szakpolitikáikért elsődlegesen a tagállamok
felelnek, ugyanakkor az Európai Unió feladata is a tagállami intézkedések támogatása, és ennek sok éve eleget is
tesz 20. A stratégiát az uniós tagállamok az Európai Bizottság támogatásával hajtják végre.

17
18
19
20

Lásd: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=hu
Lásd: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en .
Európai Bizottság (2015), EU Youth Report 2015 (Az Unió 2015. évi ifjúsági jelentése).
COM(2016) 640 final.
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A „Mozgásban az ifjúság” kiemelt kezdeményezés (2010)

21.

Az „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre” irányuló Európa 2020 stratégia részeként
a „Mozgásban az ifjúság” kiemelt kezdeményezés oktatási és foglalkoztatási intézkedésekből álló átfogó
csomagot határoz meg a fiatalok számára, amelyben többek között a „Több lehetőséget a fiataloknak
kezdeményezés”21 (2011) és „Az első EURES-állásod” intézkedés22 is szerepel. A kiemelt kezdeményezés átfogó
célkitűzése az, hogy a fiatalok magasabb iskolai végzettséggel rendelkezzenek, javuljon foglalkoztathatóságuk,
csökkenjen az ifjúsági munkanélküliség, és növekedjen az ifjúsági foglalkoztatási ráta.

22.

Az Európai Bizottság által 2011-ben elfogadott „Több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezés”
kifejezetten a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokra irányult, célja pedig a konkrét
tagállami és uniós fellépések és az alábbi dokumentumokban meghatározott prioritások ötvözése volt:
οο az Európa 2020 stratégia;
οο az Európai Unió Tanácsának 2011. júniusi következtetései a fiatalok foglalkoztatásáról23; és
οο az Európai Unió Tanácsának ajánlása a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról24.

23.

Az első EURES-állásod egy „célzott mobilitási program”. E rendszerek célja adott ágazat, foglalkozás,
ország vagy országcsoport üres álláshelyeinek betöltése, illetve a mobilitásra kész munkavállalók konkrét
csoportjainak, például a fiataloknak a támogatása. A tagállami foglalkoztatási szolgálatok által végrehajtott
program az EU-28 országok, Norvégia és Izland fiatal (legfeljebb 35 éves) álláskeresői és munkaadói előtt áll nyitva,
célja pedig az, hogy számukra munkát, gyakornoki képzést vagy tanulószerződéses gyakorlati képzést lehessen
találni egy másik tagállamban.

21
22
23
24

COM(2011) 933 final.
Lásd: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=hu .
A Tanács 2011. június 20-i 11838/11. számú következtetései a fiatalok foglalkoztatásának előmozdításáról.
HL C 191. (2011).
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Az ifjúsági foglalkoztatási csomag és az ifjúsági munkacsoport (2012)

24.

Az Európai Unió Tanácsa 2012 decemberében a legtöbb uniós tagállam számára konkrét ajánlásokat adott
az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem módszereiről. Az Európai Bizottság ugyanebben az évben ifjúsági
foglalkoztatási csomagra tett javaslatot, amely intézkedéscsomag a tagállamokat a magas és tartós ifjúsági
munkanélküliségre való tekintettel kifejezetten az ifjúsági munkanélküliség és társadalmi kirekesztés elleni
küzdelemben segíti. Az ebben foglalt intézkedések a következőek voltak:
οο Ifjúsági garancia (2013. április): valamennyi tagállam kötelezettségvállalása annak biztosítására, hogy
a 25 év alatti fiatalok az alábbiak valamelyikében részesüljenek:

••
••

színvonalas állásajánlat;
további oktatás;
tanulószerződéses gyakorlati képzés;
vagy gyakornoki képzés

a munkanélkülivé válást vagy a formális oktatás befejezését követő négy hónapon belül. Alapja az Európai Bizottság
javaslata alapján 2013 áprilisában elfogadott tanácsi ajánlás.
οο A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége (2013. július), amelyben állami
hatóságok, vállalkozások, szociális partnerek és szakoktatást és -képzést nyújtó szolgáltatók, a fiatalok
képviselői és más kulcsfontosságú szereplők tömörülnek annak érdekében, hogy Európa-szerte
előmozdítsák a tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszereket és kezdeményezéseket. A közös cél
az európai tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségének, kínálatának és arculatának javítása.
Nemrég a tanulószerződéses gyakorlati képzések mobilitása is fontos témaként merült fel.
οο A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere (2014. március), egy tanácsi ajánlás, amely
a formális oktatáson kívüli szakmai gyakorlatokra javasol iránymutatásokat, a színvonalas tananyag és
a tisztességes munkafeltételek biztosítása érdekében.

25.

Az Európai Bizottság szintén 2012-ben, az akkor legnagyobb mértékű ifjúsági munkanélküliséggel sújtott
nyolc tagállammal együtt tagállami szakértőkből és uniós tisztviselőkből álló ifjúsági munkacsoportokat 25 hozott
létre annak meghatározására, hogy mely intézkedések révén lehet a 2007–2013-as programozási időszakban még
rendelkezésre álló uniós forrásokat (köztük ESZA-forrásokat) a fiatalok számára a kis- és középvállalkozásoknál
nyitva álló munkalehetőségek támogatására felhasználni.

25

Lásd: 3/2015. sz. különjelentés: Uniós ifjúsági garancia: az első lépések megtörténtek, de kockázatok várhatók a végrehajtás során.

I. RÉSZ. A foglalkoztatáspolitika területe

20

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2013)

26.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) pénzügyi támogatást nyújt az ifjúsági foglalkoztatási
csomag és különösen az ifjúsági garancia végrehajtásához. Az IFK kiegészíti a nemzeti szinten különösen az ESZA
támogatásával tett egyéb intézkedéseket. Az IFK intézkedései szándékaik szerint közvetlenül a fiatalokra irányulnak.
Az IFK kizárólag a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat, köztük a tartósan
munkanélküli fiatalokat vagy azokat támogatja, akiket a 25%-ot meghaladó ifjúsági munkanélküliségi rátával
jellemzett régiókban nem regisztráltak álláskeresőként.

27.

Az IFK teljes költségvetése (valamennyi támogatható uniós tagállam számára) a 2014 és 2020 közötti
időszakra 6,4 milliárd euró (3,2 milliárd euró az ifjúsági foglalkoztatás számára elkülönített költségvetési sorból,
amelyet az ESZA-ból 3,2 milliárd euró egészít ki). Az ESZA hozzájárulását a támogatható tagállamok saját pénzügyi
forrásaikkal növelik. Az Európai Bizottság 2016. szeptember 14-én javaslatot tett az IFK költségvetésének
emelésére26. E célból a 2017 és 2020 közötti időszakra további 1,2 milliárd eurót biztosítanak a kezdeményezés
számára, amelyből 233 millió euró a 2018. évi költségvetési tervezet része27, 500 millió euró pedig a 2017. évi
költségvetés-módosításé28.

A legutóbbi fejlemények (2013–2017)

28.

Az Európai Bizottság szintén 2013-ban közleményt29 adott ki, amely meghatározza azokat a lépéseket,
amelyeket haladéktalanul meg kell tenni annak érdekében, hogy a fiatalok mielőbb munkahelyhez, illetve oktatási
vagy szakképzési lehetőséghez jussanak. A közlemény célja az ifjúsági garancia végrehajtásának meggyorsítása,
a fiatalokat célzó ráfordítások növelése az ESZA-n keresztül, az IFK-nak az időszak elejére való ütemezése,
a munkavállalók Unión belüli mobilitásának támogatása az EURES útján30, továbbá uniós szintű eszközök
kidolgozása annak érdekében, hogy segítsék az uniós országokat és vállalkozásokat a fiatalok foglalkoztatásában.

29.

Az Európai Bizottság 2016. december 7-én, a Befektetés az európai ifjúságba című közleményében31 az
erőfeszítések megújítását javasolta a fiatalok támogatására egy ifjúsági csomag formájában, amely három
intézkedési területet emelt ki:
οο jobb esélyek a munkavállalás terén;
οο jobb esélyek az oktatás és a képzés révén;
οο jobb esélyek a szolidaritás, a tanulási célú mobilitás és a részvétel tekintetében.

26
27
28
29
30

31

COM(2016) 603 final.
Lásd: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01 .
COM(2017) 222.
COM(2013) 447.
Az EURES az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja. Célja, hogy tájékoztatást, tanácsadást és toborzási/munkaközvetítési szolgáltatásokat
nyújtson a munkavállalók és a munkaadók, illetve bármely olyan polgár számára, aki a személyek szabad mozgására való joggal élni kíván. Lásd:
https://ec.europa.eu/eures/public/hu/homepage
COM(2016) 940 final.
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30.

A csomag keretében az Európai Bizottság létrehozta az Európai Szolidaritási Testületet32, és újabb
közleményt adott ki az oktatás fejlesztéséről és korszerűsítéséről33.

Fiatalok: munkaerő-piaci statisztika (2008–2016)

31.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete, amelyet a 2008-ban kezdődő gazdasági válság következményei
drámai módon befolyásoltak, az Európai Unió számára hatalmas kihívást jelent. A válság a fiatalokat különösen
érzékenyen érintette. Tovább nőtt a szakadék a több, illetve a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok között.
Néhány fiatal egyre inkább ki van rekesztve a társadalmi és a közéletből, ami az érdektelenség, a marginalizálódás,
sőt a radikalizálódás kockázatával fenyeget34.

32.

Sok fiatal számára nehézséget okoz, hogy megfelelő munkahelyet találjon magának, ez pedig komoly
akadályt jelent a függetlenség megteremtése során. Az ifjúsági munkanélküliség annak ellenére, hogy a 2013. évi
csúcsérték óta a legtöbb tagállamban mérséklődött, még mindig komoly aggályokat vet fel: 2016 folyamán 4,2
millió európai fiatal nem talált munkát, és továbbra is magas a tartós munkanélküliséggel fenyegetettek aránya.

Ifjúsági munkanélküliségi ráta

33.

Az ifjúsági munkanélküliségi ráta a munkanélküli fiatalok százalékos aránya a fiatal aktív népességen
belül (lásd: 2. ábra).

2. ábra. Az ifjúsági munkanélküliségi ráta (magyarázat) (Számvevőszék)

Ifjúsági munkanélküliségi ráta: Munkanélküli/Aktív népesség (foglalkoztatottak + munkanélküliek)
Foglalkoztatottak Munkanélküliek Inaktív személyek
Aktív (Munkaerő)
Fiatal népesség

32
33
34

COM(2016) 942 final.
COM(2016) 941 final.
Európai Bizottság (2015), EU Youth Report 2015 (Az Unió 2015. évi ifjúsági jelentése).

Inaktív személyek
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34.

A fiatalok (15–24 év közöttiek) körében az ifjúsági munkanélküliségi ráta35 2016-ban 18,7% volt, vagyis
4,9 százalékponttal maradt el a 2013-ban elért maximális szinttől (23,6%, lásd: 3. ábra). Az ifjúsági munkanélküliségi
ráta az EU-28-ban összességében és a legtöbb uniós tagállamban 2013-ban emelkedett a legmagasabb szintre,
a helyzet azóta láthatólag javul.

3. ábra. Ifjúsági (15–24 éveseket érintő) munkanélküliség az EU-28-ban, 2008–2016 (Forrás: Eurostat
yth_empl_100)
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35.

A javulás említett jelei ellenére továbbra is különösen magas az ifjúsági munkanélküliségi ráta. Az ifjúsági
munkanélküliség ráadásul továbbra is több mint kétszerese a teljes munkanélküliségi rátának, ami 2016-ban 7,5%
volt az EU-28 esetében.

36.

2013 és 2016 között a legnagyobb mértékű – százalékpontban megadott – javulást Horvátországban
(-18,7 százalékpont), Magyarországon (-13,7 százalékpont) és Szlovákiában (-11,5 százalékpont) mérték. Szintén
2016-ban továbbra is Görögországban volt a legmagasabb az ifjúsági munkanélküliségi ráta (47,3%), bár
legmagasabb szintjéhez, a 2013. évi 58,3%-hoz képest 11 százalékpontos csökkenést mutatott. A tagállamok közül
Görögország után Spanyolországban (44,4%) és Olaszországban (37.8%) a legmagasabb az ifjúsági
munkanélküliségi ráta.

37.

Abszolút értékben kifejezve uniós szinten 1,4 millióval kevesebb fiatal volt munkanélküli 2016-ban, mint
2013-ban (csökkenés 5,6 millió főről 4,2 millióra36).

35

36

Adott korcsoport esetében a munkanélküliségi ráta a korcsoport munkanélküli népességét a teljes (foglalkoztatott és munkanélküli) munkaerő
százalékában fejezi ki. Az Eurostat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet iránymutatásaival összhangban lévő meghatározása szerint munkanélküli
az a 15 és 74 (vagy Spanyolországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Izlandon és Norvégiában 16 és 74) év közötti személy, a) akinek a
referenciahéten nincs munkája; b) aki a következő két hétben készen áll a munka megkezdésére (vagy már talált olyan munkát, amelyet a
következő három hónapon belül megkezd), és c) aki a megelőző négy hétben valamikor aktívan munkát keresett.
Forrás: Eurostat, kód [une_rt_a].
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Ifjúsági munkanélküliségi ráta iskolai végzettség szerint

38.

Az iskolai végzettség fontos tényező a fiatalok jövőbeli foglalkoztatása szempontjából. A 4. ábra azt
szemlélteti, hogy az ifjúsági munkanélküliségi ráta az iskolai végzettséggel fordított arányban csökken. Az alacsony
iskolai végzettségű fiatalok munkanélküliségi rátája (26,5%) kétszer olyan magas, mint a felsőfokú végzettségűeké
(13,8%). Hasonló különbség (10 százalékpont) figyelhető meg a felső középfokú végzettségű fiatalok esetében is.

4. ábra. Ifjúsági munkanélküliség iskolai végzettség szerint az EU-28-ban, 2008–2016 (Forrás: Eurostat ,
yth_empl_090)
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39.

A 2013 és 2016 közötti változásokat összehasonlítva mindhárom csoportban javulás (-5 százalékpont)
mutatkozik. Valamennyi iskolai végzettséget figyelembe véve azonban az ifjúsági munkanélküliségi ráta 2016-ban
még mindig magasabb volt a 2008-as adatokhoz képest. Vagyis az ifjúsági munkanélküliség egyelőre nem állt vissza
a válság előtti szintre. Az adatok emellett azt sugallják, hogy a gazdasági válság idején a felsőfokú végzettségű
fiatalok számára is egyre nagyobb nehézséget jelentett a munkakeresés. A gazdasági válság ráadásul számos
országban komoly kihívás elé állította a fiatal diplomásokat, mivel gyakran azt tapasztalták, hogy túlképzettek
a munkaerőpiacon elérhető lehetőségekhez képest37.

37

Eurofound, Fiatalok és nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő személyek Európában: első eredmények. Luxembourg: Az
Európai Unió Kiadóhivatala.
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Tartós ifjúsági munkanélküliség
5. ábra. A tartós ifjúsági munkanélküliségi ráta az EU-28-ban, 2008–2016 (Forrás: Eurostat ,
yth_empl_120)
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40.

A munkanélküli fiatalok helyzetét tovább bonyolítja, ha hosszú ideig nem tudnak munkát találni. A tartós
munkanélküliség időszakai 38 súlyos következményekkel járnak a fiatalok jövőbeli munkavállalására: minél tovább
maradnak munkanélküliek, annál nehezebb belépniük a munkaerőpiacra.

41.

Az EU-28-ban a tartós (legalább 12 hónapig tartó) ifjúsági munkanélküliségi ráta a pénzügyi és gazdasági
válság 2008. évi kirobbanása óta 1,9 százalékponttal növekedett (a 2008-ban mért 3,5%-ról a 2016-ban mért 5,4%ra). A legmagasabb értéket 2013-ban mérték (8%). Azóta kedvező tendencia mutatkozik (-2,6 százalékpont), ám
a tartós ifjúsági munkanélküliségi ráta még mindig jóval magasabb, mint a válság előtti mérték (5. ábra).

42.

Tagállami szinten Görögországban (25,1%) és Olaszországban (19,4%) volt a legmagasabb 2016-ban
a tartós ifjúsági munkanélküliségi ráta. Ugyanebben a két tagállamban mérték a legnagyobb növekedést 2008 óta,
Görögországban 17,3 százalékpontot, Olaszországban pedig 11,3 százalékpontot. Három további ország, ahol
a tartós ifjúsági munkanélküliségi ráta 2013-ban meghaladta a 20%-ot (Spanyolország, Horvátország és Szlovákia),
2016-ban jelentős javulást mutatott.

38

A tartós munkanélküliségi ráta azon személyek aránya, akik legalább 12 hónapon keresztül munkanélküliek, a munkaerőpiacon lévő
munkanélküliek teljes számához viszonyítva.
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A munkanélküli fiatalok a teljes fiatal népesség százalékában (a fiatalok
munkanélküliségi aránya)

43.

Sok fiatal nem része az aktív népességnek, amelyet az ifjúsági munkanélküliség kiszámítása során
referenciaként használnak (lásd: 6. ábra). Számos olyan fiatal van ugyanis, aki nappali tagozaton tanul, és nem
dolgozik, illetve nem keres munkát. A fiatalok munkanélküliségi aránya a fiatal népesség e részét is figyelembe
veszi, és a munkanélküli fiatalok arányát a teljes (foglalkoztatott, munkanélküli és inaktív) fiatal népességhez
viszonyítva adja meg39.

6. ábra. A fiatalok munkanélküliségi aránya (magyarázat)

A fiatalok munkanélküliségi aránya: Munkanélküli/fiatal népesség
Foglalkoztatottak Munkanélküliek Inaktív személyek
Aktív (Munkaerő)

Inaktív személyek

Fiatal népesség

7. ábra. A fiatalok munkanélküliségi aránya az EU-28-ban, 2008–2016 (Forrás: Eurostat yth_empl_140)
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További magyarázatért lásd: Eurostat, Munkanélküliségi statisztikák: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics
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44.

A fiatalok munkanélküliségi aránya 2016-ban 7,8% volt, vagyis 0,9 százalékponttal magasabb, mint 2008ban (6,9%), azonban 2,1 százalékponttal alacsonyabb a 2013-ban elért legmagasabb szintnél (9,9%, lásd: 7. ábra). Az
elemzésből kiderül, hogy az egyes európai országok helyzetében tagállami szinten milyen hatalmas különbségek
vannak.

45.

A tagállamok közül Spanyolországban (14,7%), Görögországban (11,7%) és Horvátországban (11,6%) volt
a legmagasabb a fiatalok munkanélküliségi aránya 2016-ban. 2008 és 2016 között összesen 14 tagállamban
emelkedett a fiatalok munkanélküliségi aránya legalább 1 százalékponttal. Ugyanebben az időszakban viszont
mind az Egyesült Királyságban (-1,7 százalékpont), mind Németországban (-2,0 százalékpont) csökkenés
mutatkozott.

46.

A munkanélküliségi ráta és a munkanélküliség aránya közötti összehasonlítás alapján a görögországi,
spanyolországi, olaszországi és ciprusi fiatalok vannak igen nehéz helyzetben. Az említett országok munkanélküli
fiataljai mind a teljes munkaerőn, mind pedig a 15 és 24 éves népességen belül viszonylag nagy arányban vannak
jelen.

A NEET-fiatalok aránya

47.

A munkanélküli (azaz munkába állásra készen álló és aktívan munkát kereső) fiatalok csoportján kívül van
a fiataloknak egy másik nagy és fontos csoportja is, akiknek kevesebb a motivációjuk az önálló kezdeményezésre, és
ezért még nehezebb számukra a munkaerő-piacra való belépés. Az ilyen inaktív, oktatásban és képzésben sem
részesülő fiatalokat nevezik inaktív NEET-fiataloknak. A két csoport (azaz a „munkanélküli” és az „inaktív”, 15 és 24 év
közötti NEET-fiatalok) együttesen alkotják a „NEET-fiatalok” jól elkülöníthető csoportját40. A NEET-fiatalok aránya
a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok százalékos aránya a teljes fiatal népességen
belül, a fiatalok munkanélküliségi arányához hasonlóan.

48.

Ez elsősorban abban különbözik az ifjúsági munkanélküliségi rátától, hogy a NEET-fiatalok aránya
figyelembe veszi az „inaktív” fiatalok népes kategóriáját is. A NEET-fiatalok aránya ezért százalékban kifejezve
alacsonyabb az ifjúsági munkanélküliségi rátához képest, abszolút értékben viszont nagyobb a NEET-népesség,
mint a munkanélküli népesség.

40

Lásd: 5/2017. sz. különjelentés: Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés értékelése.
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8. ábra. Az ifjúsági munkanélküliségi ráta kontra a NEET-fiatalok aránya
Ifjúsági munkanélküliségi ráta:

A NEET-fiatalok aránya:

Munkanélküli népesség

NEET-fiatalok

Képzésben részt vevő
munkanélküliek
Foglalkoztatottak

Munkanélküli NEET-fiatalok

Képzésben részt vevő
munkanélküliek

Aktív fiatal népesség

Munkanélküli
NEET-fiatalok

Munkanélküli NEET-fiatalok

Foglalkoztatottak

Képzésben részt vevő
munkanélküliek

Inaktív NEET-fiatalok

Munkanélküli
NEET-fiatalok

Inaktív NEET-fiatalok

Oktatásban/képzésben részt
vevő inaktív személyek

Fiatal népesség

Forrás: Európai Számvevőszék.

49.

A NEET-fiatalok aránya 2008 és 2013 között az EU-28 szintjén 2,1 százalékponttal, 13,0%-ra növekedett.
Ezt követően 2016-ban 1,5 százalékponttal, 11,5%-ra csökkent. A helyzet tagállami szinten eltér. A NEET-fiatalok
2016-ban mért aránya 10 tagállamban haladta meg az EU-28 átlagát (lásd: 9. ábra). A tagállamok közül
Olaszországban (19,9%), Bulgáriában (18,2%) és Romániában (17,4%) volt a legmagasabb a NEET-fiatalok aránya
2016-ban.

50.

A 2008 és 2016 közötti adatokat összehasonlítva a legnagyobb növekedés Cipruson (+6,0 százalékpont),
Romániában (+5,8 százalékpont) és Horvátországban (+5,3 százalékpont) mutatkozott.
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9. ábra. A NEET-fiatalok aránya tagállami szinten, 2016 (Forrás: Eurostat , yth_empl_150)
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51.

2013 volt a fordulópont: ebben az évben szinte valamennyi tagállam elérte a NEET-fiatalok arányának
legmagasabb értékét, ezután pedig helyzetük lassan javulni kezdett.

52.

2016-ban azonban csak nyolc tagállamban volt alacsonyabb a NEET-fiatalok aránya, mint 2013-ban
(Belgium, Dánia, Írország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Svédország és az Egyesült Királyság).

Ifjúsági foglalkoztatási ráta

53.

Míg a mostanáig vizsgált mutatók a fiatal munkanélküli vagy inaktív népességről adnak tájékoztatást, az
ifjúsági foglalkoztatási mutató annak megismerésében segít, hogy a foglalkoztatott fiatalok százalékos aránya
növekszik-e vagy sem. Az ifjúsági foglalkoztatási ráta a foglalkoztatott fiatalok százalékos aránya a teljes fiatal
népességen belül (lásd: 10. ábra).
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10. ábra. Az ifjúsági foglalkoztatási ráta (magyarázat)

Ifjúsági foglalkoztatási ráta: Foglalkoztatott/fiatal népesség
Foglalkoztatottak Munkanélküliek Inaktív személyek
Aktív (Munkaerő)

Inaktív személyek

Fiatal népesség

54.

Az EU-28 szintjén – annak ellenére, hogy 2013 óta az adatok kismértékű javulásra utalnak – még mindig
negatív előjelű a 2008 és 2016 közötti eltérés. Míg 2008-ban 37,3% volt az ifjúsági foglalkoztatás, 2016-ban ugyanez
3,6 százalékponttal alacsonyabb volt (33,7%, lásd: 11. ábra).

11. ábra. Ifjúsági foglalkoztatási ráta, 2008–2016 (Forrás: Eurostat, yth_empl_020)
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55.

A helyzet itt is jelentős eltéréseket mutat tagállami szinten: míg az ifjúsági foglalkoztatási ráta csak kilenc
tagállamban (Dánia, Németország, Észtország, Málta, Hollandia, Ausztria, Finnország, Svédország és az Egyesült
Királyság) haladta meg az EU-28 átlagát, a tagállamok túlnyomó többsége (a többi 19 tagállam) átlag alatti rátával
rendelkezett.

56.

Az ifjúsági foglalkoztatási ráta négy tagállamban (Bulgária, Görögország, Spanyolország és Olaszország)
ténylegesen 20% alatt van, vagyis öt fiatalból csak egyet vagy egynél kevesebbet foglalkoztatnak.

57.

2008-hoz viszonyítva 2016-ban csak a következő hét tagállam helyzete javult: Cseh Köztársaság,
Észtország, Litvániá, Luxemburg, Magyarország, Lengyelország és Svédország.

58.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy számos tagállamban nagy a határozott időre szóló szerződéssel41
foglalkoztatott fiatal munkavállalók aránya. A határozott időre szóló szerződés fontos lépést jelent az oktatás és
a munkaerőpiac közötti átmenetben. Ugyanakkor az, hogy a fiatalok körében viszonylag magas az ideiglenesen
foglalkoztatottak aránya, a karrier bizonytalanságára is utalhat42.

59.

Az ideiglenesen foglalkoztatott fiatal munkavállalók száma az EU-28 szintjén az összes munkavállaló
43,8%-át tette ki. Az ideiglenesen foglalkoztatott fiatalok aránya a következő tíz tagállamban még ennél is
magasabb volt: Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Horvátország, Hollandia, Lengyelország,
Portugália, Szlovénia és Svédország.

41
42

A határozott időre szóló szerződés olyan konkrét időtartamra szóló szerződés, amely bizonyos objektív kritériumok teljesülése – például egy
megbízás elvégzése vagy egy ideiglenesen helyettesített munkavállaló visszatérése – esetén megszűnik (Eurostat).
Európai Bizottság (2015), EU Youth Report 2015 (Az Unió 2015. évi ifjúsági jelentése).
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Bevezetés

60.

Az ifjúsági munkanélküliség megérdemelten az egyik legfontosabb napirendi pont az Európai Bizottság és
számos tagállami kormány programjában. Az ifjúsági munkanélküliségre fordított figyelemnek köszönhetően számos
tagállami és európai uniós szintű kezdeményezés látott napvilágot. E kezdeményezésekben számos, oktatási és
szociális szolgáltatásokkal foglalkozó érdekelt fél vesz részt. A nagy érdeklődés nyomán a fiatalok foglalkoztatási
esélyeinek javítását célzó, nagy összegű közfinanszírozás mozgósítására is sor került. Mivel egyre több program
foglalkozik az ifjúsági munkanélküliséggel, és mivel e területen egyre nagyobb mértékű közberuházásokra kerül sor,
a legfőbb ellenőrző intézmények az ilyen típusú intézkedésekre is kiterjesztették munkájukat.

61.

Az ellenőrzési kompendium e része tizenhárom tagállam 43 legfőbb ellenőrző intézményei, továbbá az
Európai Számvevőszék által az elmúlt négy év során végzett kiválasztott ellenőrzések eredményeit foglalja össze.
Maga a Számvevőszék hét tagállamban 44 folytatott ellenőrzést. Az ebben a kompendiumban ismertetett
ellenőrzések földrajzi lefedettségét a 12. ábra ismerteti.

12. ábra. Az európai uniós legfőbb ellenőrző intézmények ebben a kompendiumban ismertetett munkája
A tagállami legfőbb ellenőrző intézmények és az
Európai Számvevőszék által végrehajtott ellenőrzés
A tagállami legfőbb ellenőrző intézmények által
végrehajtott ellenőrzés
Az Európai Számvevőszék által végrehajtott ellenőrzés
Nem említett ellenőrzés

43
44

Belgium, Bulgária, Németország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia,
Egyesült Királyság.
Írország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Portugália és Szlovákia.
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62.

Az ebben a kompendiumban ismertetett ellenőrzések a kérdéses szakpolitikák és projektek
teljesítményét érintő problémákkal, illetve a teljesítményértékelés fontos szempontjaival foglalkoztak. A legfőbb
ellenőrző intézmények tehát a végrehajtott szakpolitikák, programok és projektek hatékonyságára,
eredményességére és/vagy gazdaságosságára összpontosítottak.

Ellenőrzési módszertan

63.

Az ellenőrzési tevékenység és jelentések minőségének biztosítása érdekében a legfőbb ellenőrző
intézmények a nemzetközi ellenőrzési standardokkal (ISSAI-k) és a tagállami szinten kidolgozott vonatkozó
végrehajtási standardokkal összhangban végzik ellenőrzéseiket.

64.

Az ellenőrzési módszertant és eljárásokat az egyes esetektől függően választották ki és alkalmazták az
ellenőrzési feladat lehető legeredményesebb elvégzése érdekében. Adott esetben és a tagállamon belüli
hatáskörmegosztás előírásainak megfelelően a legfőbb ellenőrző intézmények ellenőrzéseiket a regionális ellenőrző
intézményekkel együttműködve végezték. Az e jelentésben szereplő ellenőrzések közül kettőt nemzetközi
összehangolt ellenőrzés keretében végeztek (lásd: a bolgár és a magyar legfőbb ellenőrző intézmények munkája).

65.

Az ellenőrök adott esetben áttekintették az uniós szakpolitikákat és a jogi keret alkalmazását
a tagállamokban, továbbá megvizsgálták a külön az adott tagállam helyzetére jellemző bizonyítékokat. A munka
fontos részét képezte a nagy adathalmazok elemzése (Magyarország, Luxemburg és Szlovákia). A legfőbb ellenőrző
intézmények emellett ellenőrizték a tagállami költségvetésekből származó forrásokat is.

66.

Egyes ellenőrzésekhez nemzetközi elemzés is tartozott. Például a francia legfőbb ellenőrző intézmény hét
régióban elemezte a támogatás végrehajtását, majd ezeket összevetette Németország, Svájc, Dánia, Hollandia és az
Egyesült Királyság hasonló kiadásaival.

67.

A dokumentumok elemzését az illetékes nemzeti és regionális hatóságokkal folytatott interjúk
egészítették ki. Az ellenőrök a foglalkoztatási intézkedések egyes kedvezményezettjeivel is készítettek interjút.
Felméréseket szerveztek annak érdekében, hogy szélesebb körből ismerhessék meg a véleményeket, illetve hogy
több válaszadót tudjanak megkérdezni.
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Ellenőrzött időszak

68.

A strukturális intézkedések azonnali hatásait és a programok hosszabb távú hatását korai szakaszban
gyakran nem könnyű ellenőrizni. Az ebben a kompendiumban ismertetett ellenőrzések 2010 és 2016 között
végrehajtott többéves programokra összpontosítottak, és jellemzően hároméves időszakot öleltek fel.

69.

Az alábbi táblázat a legfőbb ellenőrző intézmény munkájának legfontosabb célkitűzését/kiemelt
területét ismerteti. Egyes ellenőrzések két vagy több kiemelt területet ötvöztek. Például a foglalkoztatási programok
értékelését gyakran egészítette ki a szakpolitikai célkitűzések és az alkalmazandó nyomon követési rendszer
értékelése. Három ilyen ellenőrzés (Málta, Portugália és a Számvevőszék) során az ESZA-t vagy az Európai Regionális
Fejlesztési Alapot (ERFA) is megvizsgálták. Erre azért került sor, mert a strukturális alapokat gyakran használják
a tagállami programok hatásainak erősítésére.

70.

A fentiek mellett két ellenőrzés olyan egyedi projektekre vonatkozott, amelyek közvetlenül kínáltak
munkahelyet az állami szektorban a fiatalok számára (Olaszország, Lengyelország). Ezek közigazgatási vagy
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos tanulószerződéses gyakorlati képzés formáját öltötték.
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Táblázat. Az európai legfőbb ellenőrző intézmények ezen ellenőrzési kompendiumban ismertetett
ellenőrző munkájának áttekintése

Belgium
Bulgária
Németország
Franciaország
Olaszország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Lengyelország
Portugália

Szlovákia

Egyesült Királyság
Európai
Számvevőszék

Az oktatási rendszer munkaerőpiacnak való
megfeleltetése
Az egyetemi diplomások pályájának és
migrációjának nyomon követése
Készséghiánnyal küzdő fiatalok támogatása
Fiatalok foglalkoztatottsága –
a lehetőségek kiépítése, az állami
támogatás kiigazítása
Az „500 fiatal a kultúráért” elnevezésű
nemzeti projekt ellenőrzése
Szakképzési lehetőségek kiaknázása
2011. és 2014. évi különjelentések
a munkanélküliség elleni küzdelemről
A diplomás pályakövetési rendszer
összehangolt ellenőrzése
A strukturális alapok hozzájárulása az
Európa 2020 stratégiához a foglalkoztatás
és az oktatás területén
Gyakorlati képzések és munkanélkülieket
célzó szakmai gyakorlatok a közigazgatási
hivatalokban
Az „Impulso Jovem” nevű, az ifjúsági
foglalkoztathatóság előmozdítására
irányuló stratégiai terv ellenőrzése
Azon nemzeti költségvetési források
hatékony és eredményes felhasználásának
ellenőrzése, amelyeket a kiválasztott
egyetemek diplomásainak a sikeres
munkaerő-piaci beilleszkedésre történő
felkészítésére, valamint a kiválasztott
gazdasági mutatók és a tanulási és oktatási
folyamatban alkalmazott mutatók
megvalósulására különítettek el
Értékteremtés tanulószerződéses gyakorlati
képzési program útján
Ifjúsági munkanélküliség – hoztak
változást az uniós szakpolitikák? Az ifjúsági
garancia és az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés értékelése

Uniós finanszírozás

Közvetlen foglalkoztatási
projektek

Nyomon követési
rendszerek

Álláskeresők támogatása

Az ellenőrzés címe

Oktatási rendszer

Legfőbb
ellenőrzési
intézmény

A foglalkoztatáspolitika
végrehajtása

A legfontosabb kiemelt terület

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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A foglalkoztatáspolitika végrehajtása
Az ellenőrzés céljai

71.

Hét legfőbb ellenőrző intézmény a foglalkoztatáspolitikák, illetve a foglalkoztatási programok
végrehajtását ellenőrizte. A legtöbb esetben általában azt ellenőrizték, hogy a vonatkozó jogszabályok
eredményesek voltak-e, és lehetővé tették-e pontosan meghatározott célcsoportok megfelelő támogatását.
Értékelték továbbá a meglévő irányítási, monitoring és kontrollrendszerek működését.

72.

A legfőbb ellenőrző intézmények három esetben azt értékelték, hogy a tagállami operatív programokon
keresztül nyújtott uniós támogatást eredményesen alakították-e ki és hajtották-e végre, és hogy az hozzájárult-e
a foglalkoztatás és az oktatás területén kidolgozott uniós stratégiai célokhoz (Európa 2020 stratégia).

A főbb ellenőrzési észrevételek

73.

Az ellenőrzött programok és intézkedések eredményessége és hatékonysága jelentős eltéréseket
mutatott. Az egyes projektben problémásnak tekintett kérdések más ellenőrzések során nem vetettek fel
aggályokat.

74.

Az ellenőrök megállapították, hogy a tagállami rendszerek alkalmanként nem vették figyelembe
a fiatalok tényleges igényeit vagy a korábbi rendszerek működtetése során szerzett tapasztalatokat. A fiatal
álláskeresőknek nyújtott állami támogatás hatékonysága ezért nagymértékben eltért. Az egyik ellenőrzés szerint az
intenzív és rövid távú módszerek hatásai jobbak, mint a hosszú távú támogatáséi.

75.

Számos munkaerő-piaci szereplő kínált támogatást és megoldásokat a fiataloknak, és emiatt túl sok
program jött létre. Alkalmanként az új intézkedések a meglévő, vonzóbb alternatívákkal versengtek. Így olyan
helyzetek alakultak ki, hogy a kezdő szintű képzéshez támogatásban részesülő tanulószerződéses tanulók egyszerre
több támogatási programban is részt vettek. Ráadásul a felelős hatóságok nem tudtak magyarázatot adni arra, hogy
miért volt szükség ilyen mértékű támogatásátfedésre. Ez arra utal, hogy a foglalkoztatási szervek elmulasztották
értékelni, hogy a képzési támogatásra való jogosultság kritériumai minden esetben teljesültek-e. Az ellenőrök más
esetben arra a következtetésre jutottak, hogy a hivatalos támogatást az eredményekre és a célcsoportok jellegére
kellene alapozni.

76.

Egyes esetekben nem állt hatékony információs és irányítási rendszer a programok és az intézkedések
kezelése, nyomon követése és kontrollja mögött. Az ellenőrök emellett a tagállamok által az egyes intézkedések
végrehajtásához rendelt források mértékét is aggályosnak tartották. Végül pedig az irányítási és információs
rendszerek hiányosságai miatt a végrehajtott intézkedések nem feleltek meg teljes mértékben a tervezetteknek.
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Az oktatási rendszerek kiigazítása
Az ellenőrzés céljai

77.

Négy ellenőrzés az ifjúsági munkanélküliség problémáját az oktatási rendszerek eredményessége
szempontjából elemezte. Ez elsősorban a tantervvel kapcsolatos feladatmeghatározásoknak, tervezésnek és
a tanterv tartalmának a tényleges munkaerő-piaci igényekhez való igazítását foglalta magában.

78.

Az ellenőrök egy esetben azt vizsgálták, hogy a képzési központok megfeleltek-e a munkaerő-piaci
igényeknek, és hogy azokat a terveknek megfelelően használták-e. Más esetben a közpénzek hatékony
felhasználását, vagyis az egyetemi hallgatók száma és a tagállami költségvetésből juttatott támogatások közötti
összefüggést ellenőrizték. Ennek során foglalkoztak a diplomások sikeres munkaerő-piaci beilleszkedéséhez
nyújtott támogatások hatásával is.

A főbb ellenőrzési észrevételek

79.

A középfokú oktatással kapcsolatos cselekvési tervek a megfelelően kidolgozott kritériumok hiányának
következtében csak korlátozottan voltak eredményesek. Emiatt továbbra sem nagy a piaci igényekhez sikeresen
igazodó képzések köre. Az ellenőrök megállapítása szerint egyes minősítési előírások és oktatási eszközök
következetlenek vagy összeegyeztethetetlenek voltak. Ráadásul az ilyen képzések nyújtását csak kevés ösztönző
segítette elő.

80.

Litvániában az ellenőrök azt állapították meg, hogy a képzési infrastruktúra javítását célzó beruházások
ellenére az ellenőrzött intézmények felében a hallgatók száma az előző két évben nem nőtt. Ezt részben az okozta,
hogy e központok több mint felét kevesebb mint napi öt órában használták.

81.

A szlovákiai ellenőrök azt állapították meg, hogy az egyetemek túl sok diplomást képeznek, akik nem
tudnak elhelyezkedni a szakterületükön, és a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés elégtelen. Ez különösen
a felsőoktatás finanszírozási rendszerét érintette. A legtöbb forrást pusztán a beiratkozott hallgatók létszáma
alapján biztosították ahelyett, hogy az egyetemek finanszírozását diplomásaik munkaerő-piaci sikerére alapozták
volna.

82.

Voltak azonban pozitív megállapítások is. Egyes tagállamok (Belgium, Egyesült Királyság) munkaadói
általánosságban elégedettek voltak a munkaerő-piaci orientáltságú képzés minőségével. Egyes esetekben
a hallgatók is kedvezően értékelték a tantervet – egy szlovákiai felmérés során szinte minden diplomás azt a választ
adta, hogy nagyra értékeli egyetemi oktatásának minőségét, bár ugyanazt a szakot csak a diplomások fele
választaná ismét. Az Egyesült Királyság tanulószerződéses tanulói ugyanakkor kevésbé nyilatkoztak pozitívan az
oktatás minőségéről.
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Az álláskeresési intézkedések kibővítése
Az ellenőrzés céljai

83.

A munkaügyi központok kapacitását és a munkaközvetítés előmozdítására irányuló hasonló projekteket
(pl. az Egyesült Királyságban a tanulószerződéses gyakorlati képzési programokat) értékelő öt ellenőrzés során
a legfőbb ellenőrző intézmények az ifjúsági foglalkoztatás előmozdítása érdekében tett kezdeményezések
eredményességére és hatékonyságára összpontosítottak.

84.

Ezek az ellenőrzések gyakran több kérdést is vizsgáltak, például a szakpolitikai keretek és az
alkalmazandó monitoringrendszerek megfelelőségét. Ilyen módon az elemzés más pontjain tett bizonyos
megfigyelések e szakaszban is érvényesek.

A főbb ellenőrzési észrevételek

85.

Nem volt könnyű az ellenőrzések eredményeit értékelni, mivel sokszor nehéz volt megállapítani, hogy az
intézkedések és a résztvevők foglalkoztathatósága között van-e összefüggés. A fiatal álláskeresőknek nyújtott állami
támogatás hatékonysága nagymértékben eltért. A luxemburgi legfőbb ellenőrző intézmény ellenőrei például azt
állapították meg, hogy az összegyűjtött adatok nem meggyőzőek, ugyanis az álláskeresők foglalkoztathatóságáról
nem voltak információk. A francia ellenőrök megállapítása szerint a fiatal álláskeresőknek nyújtott állami támogatás
hatékonysága nagy eltéréseket mutat, és a regionális érdekelt feleknek össze kell fogniuk az eredményesebb
együttműködés érdekében, és javítaniuk kell a fiatal munkanélküliek nyomon követését.

86.

Egy portugáliai ellenőrzés szerint a fiatalok jobb foglalkoztathatóságára irányuló terv szerinti irányítási és
kontrollintézkedéseket nem támogatta hatékony adatösszesítés és megfelelő irányítási rendszer. A végrehajtás ezért
messze nem teljesítette az elvárt célkitűzéseket a késedelmek, illetve a más létező és vonzóbb gyakornoki
programokkal fennálló verseny miatt.

87.

Az Egyesült Királyságban ellenőrzött egyik tanulószerződéses gyakorlati programot illetően a felelős
hatóság nem határozta meg, hogyan használná ki a tanulószerződéses tanulók számának növelését a jobb
termelékenység érdekében. Az új képzési normák kidolgozási folyamata a munkaadók szempontjából erőforrásigényes volt, és a tervezettnél tovább tartott. Bár a munkaadók nagyon elégedetten nyilatkoztak a képzés
minőségéről és a tapasztalt előnyökről, a tanulószerződéses tanulók kevésbé voltak optimisták a képzés minőségét
illetően. A tanfelügyelőség pedig úgy értékelte, hogy a képzést nyújtók egyötöde esetében javítani kell a képzés
minőségét.
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Monitoringrendszerek
Az ellenőrzés céljai

88.

A monitoring és az adatgyűjtés irányítása a bizonyítékokon alapuló döntéshozatali folyamat
elengedhetetlen feltétele. Ez biztosítja, hogy bármilyen szakpolitika vagy program éppen aktuális helyzetét
megfelelően értékeljék, továbbá a jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatos döntések során is nélkülözhetetlen.

89.

A bolgár és a magyar legfőbb ellenőrző intézmények a diplomások pályakövetését célzó intézkedések
monitoringjára összpontosítottak. A legfőbb ellenőrző intézmények az egyetemi diplomások pályájának és
migrációjának nyomon követésére szolgáló rendszerek eredményességét értékelték.

90.

A többi ellenőrzés arra irányult, hogy a meglévő monitoringrendszereket megfelelően hozták-e létre, és
hogy azok képesek-e pontos és megbízható irányítási információkat adni. A megalapozott monitoringot
nélkülözhetetlennek tekintették egy olyan döntéstámogató eszköz létrehozásához, amely visszajelzést ad az
egyénre szabott képzést kínáló oktatási intézmények számára. Megbízható információkra volt szükség ahhoz is,
hogy a fiatalok számára segítséget nyújtsanak pályaválasztási döntéseikben.

A főbb ellenőrzési észrevételek

91.

Megalapozott és megbízható monitoringrendszert összetett környezetben létrehozni kihívást jelent.
Egyes esetekben eredményesen használták a monitoringrendszereket. Ez pedig azt igazolta, hogy az adott
szervezetek megfelelően, a projekt valamennyi szakaszára vonatkozóan kitűzött célokkal összhangban látták el
feladataikat. Ezek a rendszerek eredményesen támogatták a döntéshozatali folyamatot például azzal, hogy adatokat
szolgáltattak a diplomások foglalkoztatásának jellegéről. Az ellenőrzésbe bevont egyes oktatási intézmények
a megbízható információknak köszönhetően elérték vagy meg is haladták az előírt célkitűzéseket.

92.

Az illetékes hatóságok erőfeszítései és az általuk elért eredmények ellenére a legfőbb ellenőrző
hatóságok kevésbé sikeres esetekkel is találkoztak, ahol az intézkedések nem mindig voltak eredményesek. A hibák
és hiányosságok az alábbiak szerint csoportosíthatók:
οο nem megfelelő tervezés – a résztvevőkre vonatkozó adatok összegyűjtésével, összeállításával,
elemzésével és értékelésével kapcsolatos eljárásokat, illetve feladatköröket nem határozták meg
pontosan. Nem volt egyértelmű például, hogy a tagállamok milyen összegű nemzeti finanszírozást
rendeltek az egyes intézkedésekhez. Ráadásul a számadatok sem voltak meggyőzőek, ugyanis az
álláskeresők foglalkoztathatóságáról nem voltak információk;
οο nem megfelelő felhasználás – egyes intézkedések irányítása, nyomon követése és kontrollja mögött
nem állt hatékony információösszesítési és irányítási rendszer. Ebből következően nem használtak fel
adatokat például annak meghatározásakor, hogy hány hallgatót vegyenek fel egyetemi képzésekre;
οο elavult vagy irreleváns adatok – a teljesítménymutatók meghatározására irányuló munkát csak
a kezdeti szakaszokban végezték el. Bizonyos kategóriákba tartozó diplomások nyomon követése
korlátokba ütközött. A töredékes és hiányos adatok miatt nehézségekbe ütközött a fiatalok
foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedések kezdeti értékelésének frissítése.
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Közvetlen foglalkoztatást kínáló programok
Az ellenőrzés céljai

93.

Ez a legutolsó ellenőrzött projekttípus közvetlenül a fiatalok számára biztosít foglalkoztatást. Az egyik
projekt közigazgatási tanulószerződéses gyakorlati képzést kínált (Lengyelországban), a másik projekt pedig az
olaszországi kulturális örökség megőrzése területén biztosított munkahelyeket. Az ellenőrök mindkét esetben azt
értékelték, hogy a projekteket hogyan és milyen eredménnyel hajtották végre.

A főbb ellenőrzési észrevételek

94.

Lengyelországban nem volt átlátható a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre való jelentkezés
lehetősége – a legtöbb állami szerv nem tett közzé a weboldalán az üres gyakornoki helyekre és a felvételi eljárásra
vonatkozó információkat. Ráadásul néhány szerv nem volt felkészülve arra, hogy nagyobb számú tanulót fogadjon,
a résztvevőknek pedig alkalmanként a legegyszerűbb feladatokat – pl. fénymásolás – kellett elvégeznie. Ráadásul
nem mindig működött jól a mentorálási rendszer, egyes esetekben ugyanis a mentor túl sok résztvevőért felelt,
vagyis a mentorálás alkalmanként egyáltalán nem volt érdemi.

95.

A kulturális örökséggel kapcsolatos projektet célkitűzéseinek megfelelően hajtották végre, vagyis képzést
biztosítottak a fiatalok számára a kulturális örökség helyreállítása területén, gyakran félbehagyott
kezdeményezéseket indítva el ismét. Az ellenőrök kritikusan értékelték a szabályok és a bürokratikus eljárások
bonyolultságát, a hiányos vagy elavult berendezéseket, a finanszírozási hiányosságokat és az összetett feladatok
elvégzésére rendelkezésre álló elégtelen időt is. Bizonyos esetekben nagy volt a fluktuáció a tanulószerződéses
tanulók körében, ami megnövelte a munkaterhet és munkaerőhiányhoz vezetett.

96.

A projektek fogadtatása általánosságban kedvező volt, és mindkét projekt résztvevői pozitívan értékelték
a számukra biztosított lehetőséget.

Közzététel

97.

Az ebben a kompendiumban foglalt valamennyi jelentést közzétették az érintett legfőbb ellenőrző
intézmények weboldalain. A jelentések közzétételét a médiavisszhang fokozása érdekében általában
sajtóközleményekkel egészítették ki.

98.

Egyes legfőbb ellenőrző intézmények kommunikációs stratégiája kiterjedt arra is, hogy prezentációkat
tartsanak a főbb érdekelt feleknek, jellemzően a nemzeti parlamenteknek vagy szakbizottságaiknak, továbbá az
érintett kormányzati szerveknek és hivataloknak.

99.

Néhány legfőbb ellenőrző intézmény ezenkívül nemzetközi konferenciákon és szemináriumokon is
ismertette jelentéseit. Erre általában olyan esetekben került sor, amikor uniós forrásokat használtak fel, vagy pedig
az ellenőrzést nemzetközi együttműködés keretében végezték.
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Az ellenőrzések hasznosulásának vizsgálata

100.

Elvben valamennyi legfőbb ellenőrző intézmény megvizsgálja, hogy ajánlásait hasznosították-e, és számít
bevált gyakorlatnak is. Ennek módszere a legfőbb ellenőrző intézmények belső szabályaitól függ. A hasznosulás
vizsgálata megtörténhet az egyes ajánlások végrehajtásának nyomon követése formájában, illetve másik ellenőrzési
feladat részeként.

101.

Ezt a vizsgálatot jellemzően legalább hat hónappal és legfeljebb három évvel az ajánlások végrehajtására
vonatkozó határidőt követően végzik, a legfőbb ellenőrző intézmények belső szabályainak megfelelően. Egyes
legfőbb ellenőrző intézmények anélkül követik nyomon ellenőrzéseiket, hogy konkrét határidőt szabnának.

102.

Az ebben a kompendiumban szereplő jelentések közül egy esetében a legfőbb ellenőrző intézmény már
elvégezte a hasznosulás vizsgálatát, egy másik intézmény pedig nem tervez e tekintetben további ellenőrzéseket.
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Európai Számvevőszék

EURÓPAI
SZÁMVEVŐSZÉK

Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az
uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia és az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
értékelése

Áttekintés

103.

A jelentés megvizsgálta, hogy milyen haladást ért el az uniós ifjúsági garancia, amelyet tanácsi ajánlás
hozott létre abból a célból, hogy a 25 év alatti fiatalok a tanulás befejezését vagy munkanélkülivé válásukat követő
négy hónapon belül állásajánlatot kapjanak, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben
vagy gyakornoki képzésben részesüljenek. Értékelte továbbá a legnehezebb helyzetben lévő fiatalok pénzügyi
támogatásának megnövelését biztosító ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést (IFK) is. Az ellenőrzés során
a számvevők a várakozástól elmaradóan csekély előrelépést és eredményeket tapasztaltak.

104.

Az IFK céljára jóváhagyott költségvetés összege 6,4 milliárd euró, ami egyrészt a külön erre a célra
létrehozott új uniós költségvetési sor 3,2 milliárd eurós összegéből, másrészt a meglévő ESZA-forrásokból származó,
3,2 milliárd euró összegű tagállami juttatásokból áll.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

105.

Az ellenőrzés elsősorban az Európai Bizottságra és hét tagállam – Írország, Spanyolország, Franciaország,
Horvátország, Olaszország, Portugália és Szlovákia – végrehajtó szerveire irányult. Az ellenőrzött szervezetek
közvetlenül részt vettek többek között az ifjúságigarancia-programok végrehajtásában, illetve az IFK és az ifjúsági
munkanélküliség területére irányuló ESZA operatív programok irányításában.

106.

A számvevők a következők révén szereztek bizonyítékokat: dokumentumok áttekintése uniós és tagállami
szinten és az illetékes tagállami hatóságokkal készített interjúk. A számvevők elemezték az így gyűjtött
bizonyítékokat és elvégezték az IFK által támogatott állásajánlatokban részesülő személyekből álló minta
vizsgálatát.

107.

Az ellenőrzési munka a tervezéstől a jelentés közzétételéig összesen 190 emberhetet vett igénybe. Az
ellenőrzési csoport a feladatfelelősből és kilenc számvevőből állt. A csoport összeállításakor fontos szempont volt,
hogy a számvevők valamennyi kiválasztott tagállamban elvégezhessék az ellenőrzési eljárásokat.

108.

Az ellenőrzésre 2015 szeptembere és 2017 márciusa között került sor.
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A főbb észrevételek

109.

Noha a felkeresett hét tagállam tett előrelépéseket az ifjúsági garancia végrehajtása terén, és születtek
eredmények, az ellenőrzés időpontjában (több mint három évvel a tanácsi ajánlás elfogadása után) fennálló helyzet
elmaradt az ifjúsági garancia bevezetésekor megfogalmazott eredeti várakozásoktól, amelyek szerint négy hónapon
belül minden NEET-fiatalnak (a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok) színvonalas
ajánlatot kell kapnia, illetve további gyakornoki képzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy
oktatásban kell részesülnie.

110.

Az ellenőrzés idejéig a felkeresett tagállamok egyike sem biztosította, hogy minden NEET-fiatalnak négy
hónapon belül alkalma nyíljon állásajánlat elfogadására, ami pedig elősegítené tartós munkaerő-piaci
integrálásukat. A jelenség egyik fő oka az volt, hogy pusztán az uniós költségvetésből származó forrásokkal nem
lehetséges a NEET-fiatalok teljes csoportját megcélozni.

111.

Nem volt egyértelmű továbbá, hogy a tagállamok milyen összegű nemzeti finanszírozást rendeltek az
ifjúsági garancia intézkedéseihez.

112.

Megállapítható volt továbbá, hogy a felkeresett öt tagállamban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
ellenőrzésünk időpontjáig igen csekély mértékben járult hozzá az ifjúsági garancia céljainak megvalósulásához.

Ajánlások

113.

Ami a legfőbb érintett területeket illeti, a tagállamok és a Bizottság:

➤➤ az elvárások kezelése érdekében határozzanak meg reális és elérhető célkitűzéseket és célértékeket;
➤➤ a programok létrehozása előtt végezzenek hiányfelmérést és piacelemzést;
➤➤ tökéletesítsék monitoring- és beszámolási rendszereiket.

A tagállamok ezenkívül:
teljes áttekintést az ifjúsági garancia végrehajtásának költségeiről, és a programokat
➤➤ készítsenek
igazítsák a rendelkezésre álló forrásokhoz;
arról, hogy az ajánlatok megfeleljenek a résztvevők profiljának, illetve
➤➤ gondoskodjanak
a munkaerőpiaci keresletnek, és azok munkaerő-felvételt eredményezzenek.
Végezetül a Bizottság:
hogy a tagállamok kimutatást készítsenek arról, hogy az uniós finanszírozású ifjúsági
➤➤ biztosítsa,
foglalkoztatási intézkedéseik milyen módon elégítenék ki megfelelően az ehhez kapcsolódó
szükségleteiket.
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Közzététel és hasznosulásvizsgálat

114.

A jelentést 2017. április elején tették közzé, majd Brüsszelben tájékoztatókat tartottak a sajtó és az
érdekeltek számára. Ezt követően a jelentést bemutatták az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési
Bizottságának (CONT) és Foglalkoztatási Bizottságának (EMPL), valamint 2017. április végén az Európai Tanács
szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjának.

115.

2017 májusában a jelentés következtetéseit magas szintű konferencia keretében vitatták meg az Európai
Parlament brüsszeli épületében. A konferencián az uniós intézmények elismert szakértői, gyakorló szakemberek,
a fiatalok és a munkaadók képviselői, illetve más köz- és magánszférabeli szereplők folytattak eszmecserét az Unió
ifjúsági foglalkoztatási rendszereiről és megvitatták, milyen lehetséges intézkedések révén növelhető a fiatalok
foglalkoztatása.

116.

Szokásos eljárásként a jelentéssel kapcsolatosan hasznosulásvizsgálatra kerül sor három évvel annak
közzétételét követően.

Várható hatás

117.

A jelentés és a benne foglalt ajánlások célja, hogy hozzájáruljanak a szakpolitika eredményeinek
javításához, a következő területeken:
οο a szakpolitika jobb kialakítása és a jövőben a hasonló uniós szintű szakpolitikai kezdeményezések
esetében részletes igényfelmérésen alapuló, reálisabb célkitűzések meghatározása;
οο a tagállamokban az ifjúsági garanciára elkülönített uniós és tagállami közfinanszírozás
átláthatóságának növelése;
οο a feltárt szükségletek jobb kezelése célzottabb projektkiválasztás révén a tagállamokban, az elért
eredmények fenntarthatóságának biztosítása egyénre szabott és a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő támogatás nyújtása révén;
οο átfogóbb, időszerűbb és megbízhatóbb adatgyűjtési módszerek bevezetése a tagállamokban,
amelyek lehetővé teszik a már megvalósult projektek kapcsán gyűjtött bizonyítékok alapján történő
szakpolitikai elemzések elvégzését és módosítások végrehajtását.
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A belga számvevőszék
Cour des Comptes/Rekenhof/Rechnungshof
Ellenőrzési jelentés az oktatási rendszer
munkaerőpiacnak való megfeleltetéséről

Áttekintés

118.

A belga számvevőszék 2014-ben ellenőrizte, hogy az oktatási rendszer mennyiben illeszkedik
a munkaerőpiachoz. A Számvevőszék megvizsgálta a középfokú oktatás munkaerőpiacnak való megfeleltetését,
ahol optimalizálásra van szükség. A széles körű szakmai és szakképzési rendszer számos tanulója olyan képesítéssel
végezte el a középiskola harmadik osztályát, amely egyáltalán nem volt annyira hasznos a munkaerőpiacon, mint
amennyire lehetett volna. Habár a képesítésekről szóló 2009. évi keretrendelet részben gondoskodott a jobb
megfeleltetésről, a keretrendelet végrehajtása során mégis problémák merültek fel a hatály, a határidő és az
információhiány tekintetében.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

119.

A legfőbb ellenőrző intézmény a következő kérdésekre alapozta a teljesítmény-ellenőrzést:
οο Mi a flamand kormány általános stratégiája az oktatás és a munkaerőpiac megfeleltetésére
vonatkozóan?
οο A képzési kínálat megfelel a munkaerő-piaci igényeknek?
οο A képzés tartalma arra összpontosított, hogy mit kell tudnia a diákoknak és mire kell képesnek lenniük
egy foglalkozás gyakorlásához?

120.

Az ellenőrzés felvázolja a megfeleltetéssel kapcsolatos problémákat és stratégiákat, és két szempontot
emel ki a legfontosabb felső középfokú oktatási intézményekben oktatott tantárgyak meghatározását – többek
között azok tervezését és tartalmát – illetően. A legfőbb ellenőrző intézmény az ellenőrzéshez szabályokat és
szabályzatokat, hivatalos dokumentumokat és intézményvezetési aktákat használt fel, és megvizsgálta a 2007–2010es, a 2010–2014-es és a 2014–2015-ös tanév tanterveit. A két ellenőrből álló ellenőrző csoport interjúkat készített az
Oktatási Minisztérium, az Oktatási és Képzési Minőségbiztosítási Hivatal, az Oktatási Felügyelőség és az Oktatási
Szolgáltatási Hivatal személyzetével és hét foglalkoztatási ágazattal.
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A főbb észrevételek
A flamand oktatási és munkaerő-piaci politika

121.

Az oktatási rendszer munkaerőpiacnak való megfeleltetésére irányuló flamand politika különféle
összetevőkből áll: a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (TTMM)
cselekvési terve, a flamand minősítési struktúra, a munkahelyi képzés, a tanulás és a munka összeegyeztetése,
a szakképzés bővítése, a szakképzési pillér („beroepskolom”) és a regionális technológiai központok. A TTMM
cselekvési terv az eddigiekben nem sok eredménnyel járt. A flamand kormány a középfokú oktatás megreformálása
érdekében megkezdte a képzések átvilágítását. Egy oktatásról szóló, a 2009 és 2014 közötti időszakra vonatkozó
szakpolitikai feljegyzés a munkaerőpiachoz viszonyítva konkrét hiányosságokat és megfeleltetési problémákat
emelt ki a középfokú és a felsőfokú oktatásban.

A flamand kormány szerepe

122.

A flamand kormány új képzéseket hozhat létre a társadalmi, oktatási vagy technológiai fejleményekre,
illetve a munkaerőpiac szükségleteire reagálva. A kormány a meglévő szükségletek alapján meghatározza az új
képzések jóváhagyására vonatkozó eljárásokat és kritériumokat, a javaslatokat pedig benyújtják egy hivatalos
képviselőkből és szakértőkből álló bizottságnak. Az ellenőrök ugyanakkor azt állapították meg, hogy gyakran
hiányoznak a megfelelően kidolgozott kritériumok. Vannak szabályok képzések létrehozására és módosítására
vonatkozóan, ám nincsenek kötelező szabályok az elavult képzések kezelésére. Kétfajta képesítést határoznak meg:
szakmai és oktatási képesítést.

Eljárás és jogszabályok

123.

A munkaerőpiac bármely szereplője benyújthat új képzésre vonatkozó javaslatot az akkreditációs
bizottság számára. A kormány 2006-ban úgy határozott, hogy a középfokú oktatást valamennyi képzéstípus
átvilágítása útján értékeli, hogy aktualizálja és észszerűsítse a meglévő képzéskínálatot. Létrehoztak egy főtervet,
amely a középfokú oktatás európai kulcskompetenciákra alapuló megreformálásából, naprakész tartalommal
rendelkező új képzések elindításából, a megfeleltetés javításából és – az évfolyamrendszert megtartva – az
oktatástípusok oktatási területekkel való felváltásából áll. A hatályos jogszabályok célja az új képzések
munkaerőpiac felé történő orientálása. A legfőbb ellenőrző intézmény azonban azt állapította meg, hogy továbbra
is kevés az olyan képzés, amely sikeresen orientálódik a piac felé. Megállapította továbbá, hogy a flamand kormány
nem sok ösztönzőt biztosít ilyen képzésekhez. Az oktatási képesítéseket a jövőben konkrét végső képesítésekre és
szakképesítésekre alapozzák, hogy az iskolák és az intézmények ne kínáljanak olyan képzéseket, amelyek iránt nincs
munkaerő-piaci kereslet.

124.

A legfőbb ellenőrző intézmény azt állapította meg, hogy a munkaerő-piaci szektorok általánosságban
elégedettek a munkaerőpiac felé orientált képzés minőségével, leszámítva egyes kvalitatív hiányosságokat,
mindenekelőtt pedig azt, hogy kevés a középfokú végzettségű technikus.

125.

A flamand kormány a munkaerőpiacnak való jobb megfeleltetést tartotta szem előtt a minősítési
rendszerről szóló – 2011-ben módosított – 2009. évi rendelet teljes körű végrehajtásakor, továbbá a TTMM
cselekvési terv alkalmazásakor, amelytől hosszú távon jobb eredményeket várnak. Egyelőre azonban a rendelet
végrehajtása lassúnak mutatkozik, és a rendelet még a módosítást követően is aggályokat vet fel.
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Ajánlások
flamand kormánynak és közigazgatásnak folytatnia kell a képzések átvilágítását, hogy egyértelmű álláspontot
➤➤ aalakíthassanak
ki azoknak a jelenlegi munkaerőpiachoz viszonyított megfelelőségéről;

➤➤ a kormánynak naprakésszé kell tennie vagy meg kell szüntetnie az elavult képzéseket;
szabályozott rendszert kell bevezetni, amely biztosítja, hogy az iskolák megszüntetik a munkaerőpiac
➤➤ olyan
igényeinek nem megfelelő munkaerő-piaci orientáltságú képzéseket, és amely az iskolákat a szükséges képzés
nyújtására ösztönzi;

➤➤ széles alapokon nyugvó jogszabályokra van szükség a képesítésekre vonatkozóan;
➤➤ az oktatási személyzetet már korábbi szakaszban be kell vonni a szakképesítések kidolgozásába;
➤➤ a kormány ellenőrizheti a végső képesítésekre vonatkozóan a deszkriptorok használatát;
kormánynak intézkednie kell annak biztosítása érdekében, hogy a szakképesítések relevanciáját megfelelően
➤➤ aigazolják;
hatóságok által akkreditált szakmaikompetencia-profiloknak teljesnek kell lennie, és meg kell felelnie
➤➤ aazflamand
igényeknek.

Közzététel és hasznosulásvizsgálat

126.

Az ellenőrzési jelentést 2014 novemberében nyújtották be a flamand parlamentnek és ekkor tették közzé.
A jelentés és a sajtóközlemény elérhető a legfőbb ellenőrző intézmény weboldalán (www.rekenhof.be).

127.

Az oktatási miniszter jóváhagyta a jelentést, feltéve azonban a kérdést, hogy a legfőbb ellenőrző
intézmény szerint miért nem egyértelmű az, hogy a személyes fejlődésre hogyan alkalmazható
a kompetenciaorientált megközelítés, illetve a deszkriptorelemek, valamint hogy a munkaerő-piaci partnerek
valóban korábbi szakaszban bevonhatók-e a szakképesítések kidolgozásába. Megállapította továbbá, hogy átfogó
megközelítésre van szükség az oktatási lehetőségek kínálatának módosítása vonatkozásában.

Várható hatás

128.

Az ajánlások végrehajtásuk esetén várhatóan hozzájárulnak az oktatási rendszer és a munkaerő-piaci
igények jobb megfeleltetéséhez. A tantervekben a jövőben egyértelműen meg kell határozni a végső és szakmai
képesítéseket. Ez a kompetenciaorientált megközelítés azonban kockázatokkal is jár, és nem egyértelmű, hogyan
felel meg ez a megközelítés az oktatás társadalmi és a személyes fejlődésre vonatkozó tágabb küldetésének.
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A bolgár nemzeti számvevőszék
Сметна палата на Република България
Az egyetemi diplomások pályája és migrációja
nyomon követésének ellenőrzése

Áttekintés

129.

Ez az ellenőrzési jelentés az egyetemi diplomások pályáját és migrációját nyomon követő
monitoringrendszerek eredményességét értékeli.

130.

A monitoringtevékenységek teljesítményét az alábbi kritériumok alapján értékelték:
οο az egyetemi diplomások pályakövetésére vonatkozó egyértelmű szabályok;
οο pályakövetési rendszer létrehozása;
οο a migrációs folyamatok nyomon követésének előfeltételei;
οο az említett folyamatok felsőoktatási diplomával rendelkezők körében történő tényleges nyomon
követése.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

131.

Az ellenőrzés a 2013. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra terjedt ki, és számos állami szerv és
intézmény egyetemi diplomások pályájának és migrációjának nyomon követésére irányuló intézkedéseit vizsgálta.

A főbb észrevételek

132.

A diplomások pályájának alakulásával kapcsolatos információgyűjtés szükségességével számos uniós és
tagállami szintű dokumentum foglalkozik. A hatályos jogi eszközök elvben úgy rendelkeznek, hogy a felsőoktatási
és foglalkoztatási politikák végrehajtásával megbízott különböző szerveknek információcsere útján együtt kell
működnie, ám nem határoznak meg a diplomásokra vonatkozó adatok gyűjtésére, összeállítására, elemzésére és
értékelésére vonatkozó eljárásokat vagy feladatköröket.
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133.

Az egyetemek létrehoztak a diplomások pályakövetésére és pályájuk alakulásának nyomon követésére
irányuló rendszereket. Az alkalmazott adatgyűjtési módszerek és források az egyetemek túlnyomó többsége
esetében nem voltak eléggé megalapozottak, vagyis az összegyűjtött adatok nem voltak sem hiánytalanok, sem
naprakészek.

134.

A bolgár egyetemi rangsorolási rendszer megbízható eszköz a diplomások pályájának nyomon
követésére, mivel objektív, központosított forrásokból származó adatokat használ. Bizonyos típusú diplomások
pályakövetése korlátokba ütközik: a külföldön diplomázóké, a társadalombiztosítási járulékot nem fizetőké és
a foglalkoztatási szolgálatnál nem regisztrált munkanélkülieké.

135.

Mivel a rangsorolási rendszer által a diplomásokra vonatkozóan adott adatok megbízhatóak, azokat az
Oktatási és Tudományos Minisztérium biztonságosan felhasználhatja a felsőoktatás finanszírozásának és felvételi
stratégiájának meghatározásakor, erre azonban az ellenőrzött időszakban nem került sor. A minisztérium 2016-ban
az egyetemi felvételeket és finanszírozást a diplomások pályájának alakulásához kötötte, ami segített a rangsorolási
rendszer ezzel kapcsolatos szerepének megerősítésében.

136.

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy az aszimmetrikus mobilitás és az
„agyelszívás” súlyos problémákat jelent a tagállamok számára, és kiemelte, hogy e kérdéssel tagállami és uniós
szinten is foglalkozni kell. A diplomások migrációs folyamatainak kezelésére vonatkozó bolgár stratégia két fő
területre összpontosít – a bolgár kivándorlók hazatérésre való ösztönzésére és a magasan képzett külföldiek
Bulgáriába való vonzására –, és számos stratégiai dokumentum foglalkozik ezzel.

137.

Az egyetemi diplomások pályája alakulásának és migrációjának nyomon követésére szolgáló intézkedések
a következők miatt nem eredményesek:
οο rendkívül széttagolt a magasan képzett munkavállalók migrációjával kapcsolatos politika;
οο a migrációs folyamatok kezelésével megbízott szervek esetében nem határoztak meg egyértelmű
célkitűzéseket, konkrét intézkedéseket vagy feladatköröket a diplomások pályakövetésére;
οο a munkavállalók migrációjára vonatkozó információk tagállami szinten történő gyűjtésének és
elemzésének a szabályozása hiányos;
οο a diplomások migrációjának nyomon követésére szolgáló rendszerek sem tagállami szinten, sem az
érintett szerveken belül nem megbízhatóak.

138.

A bolgár egyetemi rangsorolási rendszer – bizonyos korlátai ellenére – igen eredményesnek bizonyult
a diplomások pályája alakulásának tagállami szinten történő nyomon követésében.
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Ajánlások

139.

Az ellenőrzés alapján az alábbi ajánlásokra került sor.
A munkaügyi és szociális miniszter:
el a magasan képzett munkavállalók migrációs folyamatainak kezelésére szolgáló
➤➤ végezze
stratégiának és a szakpolitikai változtatások szükségességének a hatáselemzését;

➤➤ készítsen elemzést a következőkről:
οο a magasan képzett munkavállalók migrációjáról rendelkezésre álló információk jellemzői és
korlátai és e korlátok felszámolásának lehetőségei;
οο a magasan képzett, bolgár vagy külföldi munkavállalók migrációjára vonatkozó információk
összegyűjtésére, cseréjére és konszolidálására szolgáló mechanizmus létrehozásának lehetőségei,
továbbá logikai kapcsolat létrehozása;
olyan jogszabályt, amely a bulgáriai munkavállalók migrációs folyamataira vonatkozó
➤➤ alkosson
információk összegyűjtésével és elemzésével foglalkozó külön szervet vagy struktúrát hoz létre;
létre a munkavállalók migrációs folyamatainak – többek között az egyetemi diplomások
➤➤ hozzon
migrációjának – nyomon követésére szolgáló nemzeti rendszert;
a munkavállalók – többek között a magasan képzett munkavállalók – migrációjára
➤➤ tárgyaljon
vonatkozó információk minisztériumok és részlegek közötti megosztására szolgáló megfelelő
mechanizmusról, az Európai Bizottság által 2016-ban elfogadott új európai készségfejlesztési
program és az Európai Parlament 2015/2281(INI) állásfoglalása alapján.

Az oktatási és tudományos miniszter:
felül a felsőoktatási fejlesztési stratégia Bolgár Köztársaságban történő végrehajtására
➤➤ vizsgálja
vonatkozó cselekvési terv mutatóit;
ki egy „pályaorientált oktatásra” vonatkozó nemzeti ütemterv egyedi jellemzőit és
➤➤ dolgozza
célkitűzéseit, a végrehajtásának nyomon követésére szolgáló mutatókkal együtt;
a bolgár egyetemi rangsorolási rendszer működésére vonatkozó jogszabályt annak
➤➤ alkosson
biztosítása érdekében, hogy az megalapozottan és megbízhatóan működjön;
az apostille tanúsítványok nyilvántartásának működését, hogy bővíteni lehessen a politikai
➤➤ javítsa
döntéshozatalhoz szükséges adatok rendszerezésének és kinyerésének lehetőségeit;
külföldön élő bolgárokat érintő oktatási ügyekkel foglalkozó minisztériumközi bizottság keretében
➤➤ akövesse
nyomon az oktatáspolitika végrehajtását az intézkedéseknek az országon kívül élő bolgár
közösségeket és egyéneket érintő eredményei tekintetében, hogy a bulgáriai gyökerű személyeket
arra ösztönözze, hogy folytassák tanulmányaikat bolgár egyetemeken, majd értékelje az említett
intézkedések hatását;

a munkaügyi és szociális minisztert a fenti 1. és 2. bekezdésben említett elemzések
➤➤ támogassa
vonatkozásában.
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Közzététel és hasznosulásvizsgálat

140.

Az ellenőrzési jelentést a bolgár számvevőszék 2017. április 24-i határozatával fogadta el, azt megküldték
a Nemzetgyűlésnek, és sajtóközlemény készült róla. 2017. május 31-én ismertették a máltai Európa 2020
szemináriumon.

141.

Az ajánlások hasznosulásának vizsgálatára a végrehajtásuk határidejét (2018. április) követően kerül sor.

Várható hatás

142.

Az ellenőrzés várhatóan javítja az egyetemi diplomások pályájának és migrációjának nyomon követésére
irányuló tevékenységek eredményességét, és támogatja az érintett hatóságokat.
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A német szövetségi számvevőszék
Bundesrechnungshof
A készséghiánnyal küzdő fiatalok támogatásának
ellenőrzése

Áttekintés

143.

A Német Szövetségi Munkaügyi Hivatal tanáccsal és pénzügyi támogatással látja el a Németországban
munkát vagy képzést kereső személyeket, és megfelelő álláshelyeket közvetít számukra. Az autonóm állami hivatal
finanszírozása a munkaadók és a munkavállalók járulékaiból történik, és a szövetségi költségvetésből kap
támogatást és költségtérítést.

144.

2011-ben új jogszabály lépett hatályba, amelynek értelmében a Szövetségi Munkaügyi Hivatal helyi
kirendeltségei támogatást nyújtanak olyan munkaadók számára, akik munkahelyi kezdő szintű képzés
(Einstiegsqualifizierung) útján segítik azokat a fiatalokat, akik számára a munkaerőpiacra való belépés nehézségeket
okoz. Az említett képzés célja az, hogy a megfelelően képzett fiatalok számára alapot nyújtson a szakmai ismeretek
elsajátításához. Ezzel a célcsoport számára a vállalati szakmai képzéshez kívánnak hozzáférést biztosítani.
A pénzügyi támogatás célja többek között az, hogy a munkaadókat munkahelyi képzés nyújtására ösztönözze, és
ezzel fokozza a vállalkozások képzési kapacitását.

145.

A német legfőbb ellenőrző intézmény felhatalmazással bír a Szövetségi Munkaügyi Hivatal ellenőrzésére.
Az ellenőrzés során megvizsgálták, hogy az új jogszabály eredményesnek bizonyult-e, és meghatározták
a támogatással kapcsolatos problémákat.

146.

A helyi munkaügyi hivatalok 2011 és 2015 között összesen közel 174 millió eurót fordítottak a kezdő szintű
képzés támogatására, ami évenként átlagosan kb. 35 millió eurót jelent.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

147.

Elsősorban a Szövetségi Munkaügyi Hivatalt és négy Länder (szövetségi állam) öt munkaügyi hivatalát
ellenőrizték.

148.

Az ellenőrző csoport régiónként és a nyújtott támogatások száma alapján választotta ki a helyi
munkaügyi hivatalokat. A csoport az említett támogatásokból mintát választott ki, amelyet megvizsgált. Az
ellenőrök megvizsgálták továbbá az informatikai folyamatokat és a statisztikai adatokat, és interjúkat készítettek
a helyi munkaügyi hivatalok szakértőivel és vezető alkalmazottaival.
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149.

A csoport összesen 154 munkanapot fordított arra, hogy e területen bizonyítékokat szerezzen.

150.

A részletes ellenőrzés a 2013 és 2014 folyamán finanszírozott intézkedésekre irányult, és 2015 júniusában
és júliusában hajtották végre. Az ellenőrző csoport megvizsgálta, hogy a helyi munkaügyi hivatalok:
οο megfelelően ellenőrizték-e a munkaadóknak a tanulószerződéses tanulók bérkifizetésének
támogatására irányuló kérelmeit,
οο a fiatalok számára megfelelő mentorálást biztosítottak-e a kezdő szintű képzés során,
οο nyomon követték-e a támogatás sikerét.

151.

Az ellenőrök megvizsgálták továbbá, hogy a Szövetségi Munkaügyi Hivatal milyen mértékben felügyelte
a helyi munkaügyi hivatalokat a kezdő szintű képzések támogatása során.

A főbb észrevételek

152.

A kérelmezési eljárás
οο A helyi munkaügyi hivatalok a megvizsgált esetek közel egytizedében elmulasztották értékelni, hogy
teljesültek-e a kezdő szintű képzés támogatására való jogosultság feltételei, vagy pedig az értékelésre
nem megfelelő időben került sor. Egyes esetekben a támogatott személyek nem feleltek meg kellően
a képzés célkitűzésének, vagy pedig már végeztek szakmai képzést külföldön.
οο A megvizsgált esetek felében nem álltak rendelkezésre a törvény által előírt érvényes „integrációs
szerződések”. A megvizsgált esetek további 26%-ában a hivatalok nem kötötték ki érvényes
integrációs szerződésben, hogy a kezdő szintű képzés támogatása a biztosított juttatások egyike.
οο A kezdő szintű képzés támogatása diszkrecionális juttatás. A hivatalok valamennyi megvizsgált
esetben maximális összeggel és a maximálisan megengedett 12 hónapos időtartamra finanszírozták
a kezdő szintű képzést. Az említett esetek egyikében sem állt rendelkezésre bizonyíték arról, hogy
miért volt szükség maximális támogatásra.
οο Egyes esetekben a kezdő szintű képzés során támogatott tanulószerződéses tanulókat egyidejűleg
további álláskeresési intézkedésekkel is támogatták. Egyes esetekben ezeket a további intézkedéseket
is a munkaadó biztosította, vagyis a munkaadó mindkettőre vonatkozóan juttatásokban részesült. Két
teljes munkaidőt érintő intézkedést azonban egyidejűleg nem szabad finanszírozni.
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153.

Mentorálás a helyi munkaügyi hivatalok részéről

A legalább három hónapig tartó kezdő szintű képzési programok felében a hivatalok nem vették fel a kapcsolatot
a gyakornokokkal. Az említett esetek több mint egynegyedében pedig a munkaadóval sem vették fel a kapcsolatot.

154.

Nyomon követés

A támogatásban részesülő szervezetnek törvényesen tanúsítania kell az oktatott ismereteket és tudást. Az olyan
esetek túlnyomó többségében, ahol a kezdő szintű képzést nem követte szakmai képzés, nem adtak ki tanúsítványt.
Egyes esetekben a hivatalok nem őrizték meg a tanúsítványok másolatát.

Ajánlások

155.

A kérelmezési eljárás
helyi hivataloknak bármilyen támogatás nyújtása előtt személyes konzultációt kell folytatnia
➤➤ Aa gyakornokjelölttel,
hogy megvizsgálja a jogi követelmények teljesülését, ennek eredményét pedig

dokumentálnia kell. A Szövetségi Munkaügyi Hivatalnak a helyi hivatalok felülvizsgálata során meg
kell győződnie arról, hogy bármilyen kezdő szintű képzés finanszírozását megelőzően valamennyi
jogi követelmény teljesülését gondosan ellenőrizték. A hivataloknak meg kell győződniük arról, hogy
a gyakornokjelöltek kellően alkalmasak arra a szakmára, amelyre vonatkozóan képzésben kívánnak
részt venni.

helyi hivataloknak fejleszteniük kell adminisztrációs gyakorlataikat, és a jogszabály szerint
➤➤ Aintegrációs
szerződést kell kötniük valamennyi képzésben részt venni kívánó személlyel. Az

integrációs szerződésekben meg kell határozni a célkitűzéseket, és elő kell írni a hivatalokkal és
a gyakornokjelöltekkel szembeni elvárásokat, a biztosítandó juttatásokkal együtt.

Szövetségi Munkaügyi Hivatalnak biztosítania kell, hogy valamennyi hivatal megfelelő mérlegelési
➤➤ Ajogkört
gyakoroljon. Ennek keretében részletesebben tájékoztatni kell a hivatalokat a mérlegelési
jogkör gyakorlására való kötelezettségükről, arról, hogy mit jelent a mérlegelési jogkör gyakorlása,
továbbá arról, hogy kellő óvatossággal kell kezelniük a forrásokat. A Hivatalnak emellett meg kell
akadályoznia az indokolatlan kettős finanszírozást.

156.

Mentorálás a helyi munkaügyi hivatalok részéről

A hivataloknak a kezdő szintű képzés során az eddigiekhez képest szorosabb mentori tevékenységet kell kifejtenie
a gyakornokok és a munkaadók irányában a kiesések elkerülése érdekében, és a későbbiekben támogatást kell
nyújtania a gyakornokok számára a szakmai képzések keresése során.

157.

Nyomon követés

A kezdő szintű képzés során szerzett tudásra és ismeretekre vonatkozó információkat hatékonyabban kell
felhasználni, amikor a későbbiekben álláshelyeket közvetítenek a gyakornokok számára.
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Közzététel és hasznosulásvizsgálat

158.

A végleges ellenőrzési jelentést 2017. július 13-án tették közzé a német legfőbb ellenőrző intézmény
weboldalán (https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159.

A német legfőbb ellenőrző intézmény fenntartja a jogot annak ellenőrzésére, hogy a Szövetségi
Munkaügyi Hivatal és a helyi hivatalok megfelelően hajtják-e végre a támogatást.

Várható hatás
A helyi munkaügyi hivatalokkal szemben az az elvárás, hogy megfelelő, költséghatékony támogatást nyújtsanak
a kezdő szintű képzéshez. A Szövetségi Munkaügyi Hivatallal szemben az az elvárás, hogy az általa folytatott
nyomon követés keretében biztosítsa a támogatás megfelelő végrehajtását. A cél az, hogy a munkahelyi kezdő
szintű képzés támogatása valóban hozzáférést biztosítson a vállalati alapú szakmai képzéshez azon gyakornokok
számára, akiknek az álláskeresés nehézségeket okoz.
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A francia számvevőszék
Cour des comptes
Fiatalok foglalkoztatottsága – a lehetőségek
kidolgozása, az állami támogatás kiigazítása

Áttekintés

160.

A francia munkaerőpiac szerkezete különösen hátrányos helyzetbe hozza a fiatalokat: az ifjúsági
munkanélküliségi ráta kétszerese a teljes népességének. A fiatalok hosszabb idő alatt tudnak stabil munkahelyhez
jutni, gyakrabban bizonytalan a munkahelyük vagy kényszerűen részidőben foglalkoztatják őket, továbbá
a szegénységi ráta is magas a körükben. E helyzet orvoslása érdekében különféle szereplők már több évtizede egy
sor segítségnyújtási intézkedést hajtanak végre, ideértve a fiatalokat foglalkoztató vállalkozásoknak nyújtott
pénzügyi támogatást, a francia munkaügyi szolgálat által nyújtott támogatást és a képzéshez való hozzáférést.

161.

Az állami támogatási rendszer 2015-ben 10,5 milliárd euróba került, és ez a költség továbbra is növekszik,
ám a tartós foglalkoztatottság tekintetében az elért eredmények nem felelnek meg a kitűzött célértékeknek, és
a mozgósított forrásokkal sincsenek összhangban.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

162.

Az ellenőrzést a francia regionális számvevőszékekkel közösen végezték. Az ellenőrzés
a foglalkoztatásért, a nemzeti oktatásért és a felsőoktatásért felelős francia minisztériumokra, a francia munkaügyi
hivatalra és más, a vállalkozásokkal és a foglalkoztatással foglalkozó szervezetekre terjedt ki. A támogatás
végrehajtását Franciaország hét régiójában vizsgálták, és Németországgal, Svájccal, Dániával, Hollandiával és az
Egyesült Királysággal végeztek összehasonlítást. A francia Kereskedelmi Kamara is végzett felmérést, amelynek
során kb. ezer vállalatvezető nézeteit gyűjtötték össze az állami támogatás és az ifjúsági foglalkoztatás
vonatkozásában.

163.

Az ellenőrzés során a 15 és 25 év közötti fiatalok foglalkoztatására vonatkozó, 2010 és 2015 közötti
időszakból származó adatokat használtak fel, és az ifjúsági foglalkoztatás előmozdítása érdekében tett intézkedések
eredményességére és hatékonyságára összpontosítottak. Az ellenőrzés során foglalkoztatási statisztikákat,
költségvetési előirányzatokat és a szerződések teljesítését vizsgálták meg, továbbá magánszemélyekkel készítettek
interjúkat.
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A főbb észrevételek

164.

A fiatalok foglalkoztatottsága mennyiségi és minőségi szempontból is romlott. Egyre több nehézséggel
szembesülnek, ami egyre növekvő munkanélküliségi rátát eredményez, továbbá azt, hogy képesítéseik nem állnak
összhangban – gyakran bizonytalan – munkahelyükkel.

165.

Ezek a nehézségek sokkal komolyabbak az elismert képesítés nélküli fiatalok, a tartósan munkanélküliek,
a Franciaországba bevándoroltak, továbbá a leghátrányosabb helyzetű városi és vidéki területeken élők esetében,
ezért az ifjúsági foglalkoztatás előmozdítására irányuló szakpolitikáknak elsősorban ezekre a csoportokra kell
irányulnia. A munkaerőpiac kettőssége – amely védi a foglalkoztatottakat, másoknak azonban rövid távú,
bizonytalan munkát kínál – az újonnan jötteket hátrányos helyzetbe hozza a már dolgozókkal szemben. A fiatal
álláskeresőknek nyújtott állami támogatás hatékonysága az alkalmazott szakpolitikai eszközöktől függően
nagymértékben eltér : az intenzív és rövid távú megközelítések hatásai nagyobbak, mint a kormányzati hivatalok
által nyújtott hosszú távú támogatás hatásai.

166.

Az állami finanszírozást elsősorban a legeredményesebbnek bizonyuló szakpolitikai eszközökre kell
fordítani, és javítani kell a koordinációt az ifjúsági foglalkoztatás támogatásában részt vevő számos szereplő között.
Gyakran úgy dolgoznak ki nemzeti rendszereket, hogy nem veszik figyelembe a fiatalok tényleges igényeit vagy
a korábbi programok működtetése során szerzett tapasztalatokat, és túl sok programot hoznak létre. A különféle
regionális érdekelt feleknek össze kell vonniuk erőfeszítéseiket, hogy eredményesebben működhessenek együtt, és
hatékonyabban nyomon követhessék a fiatal munkanélkülieket. A programok tervezése és az erőforrások
hozzárendelése során nem veszik megfelelően figyelembe az elért eredményeket, márpedig a hivatali
finanszírozásnak az általuk nyújtott támogatás eredményein és a célcsoportjaik jellegén kellene alapulnia.

Ajánlások

167.

A Számvevőszék két iránymutatást adott ki:
támogatást inkább az álláskeresés szempontjából legnehezebb helyzetben lévő fiatalokra
➤➤ azkellállami
összpontosítani;

➤➤ a gyors reagálást és az intenzív intézkedéseket kell előnyben részesíteni;
168.

a Számvevőszék emellett 12 ajánlást is kiadott:

➤➤ csökkenteni kell a támogatott szerződések időtartamát;
➤➤ meg kell könnyíteni a támogatott szerződésekről a képesítéssel záruló képzésekre való átállást;
át kell csoportosítani a támogatott szerződések költségvetését az intenzívebb
➤➤ fokozatosan
támogatási programokra;
➤➤ ellenőrizni kell a részvételt az olyan programok esetében, ahol juttatást fizetnek;
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egyes programok esetében – az ifjúsági garancia esetében már meglévőhöz hasonló – egységes
➤➤ azközös
szervet kell létrehozni, amely a fiatalok felvételéről és nyomon követéséről dönt;
és javítani kell a helyi munkaügyi hivatalok irányítását, az adminisztrációs, pénzügyi és
➤➤ racionalizálni
projektvezetési funkciók összevonásával;
szerződést kell létrehozni minden egyes helyi munkaügyi hivatal esetében, meghatározva
➤➤ többéves
a célkitűzéseket és egy teljesítményértékelési keretet;

➤➤ a fiatalokat közös kritériumrendszer alapján kell a programokhoz rendelni;
azonosító útján létre kell hozni az egyéni fejlődés, továbbá a program eredményei nyomon
➤➤ közös
követésének eszközeit;
➤➤ csökkenteni kell a támogatási programok számát, és egyszerűsíteni kell a tartalmukat;
szabadságot kell adni a szereplőknek abban, hogyan használják fel az erőforrásokat
➤➤ nagyobb
a támogatás tartalmának megszervezése tekintetében, teljesítményalapú ellentételezés fejében;
➤➤ támogatni kell, hogy a fiatal álláskeresők hozzáférjenek a képzésekhez.
169.

A Számvevőszék összességében azt ajánlotta, hogy a támogatott szerződések kapjanak kisebb prioritást,
mivel ezek mind a magán-, mind az állami szektorban „talált pénz hatással” járnak, és inkább a váltakozó képzés
hagyományos formáit alkalmazzák.

Közzététel és hasznosulásvizsgálat

170.

A jelentést 2016 szeptemberében tették közzé. 2016. október 5-én sajtóközleményt adtak ki. Az utóbbi
a Számvevőszék weboldalán, a következő címen olvasható: https://www.ccomptes.fr/en/publications/
employment-access-young-people.

171.

A Számvevőszék ajánlásainak hasznosulásvizsgálatára 2017 végén került sor.

Várható hatás

172.

A franciaországi ifjúsági foglalkoztatási rendszerek racionalizálása és jobb irányítása, a munkaerőpiacra
a jövőben belépő franciaországi fiatalok gazdasági és társadalmi kilátásainak javítása érdekében.
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Az olasz számvevőszék
Corte dei Conti
Az „500 fiatal a kultúráért” elnevezésű nemzeti
projekt ellenőrzése

Áttekintés

173.

A Kulturális Örökség és az Idegenforgalom Minisztériuma 2013. december 6-án a kulturális örökség
leltározására, katalogizálására és digitalizálására irányuló egyedi programot hagyott jóvá. A végrehajtáshoz egy
három szakaszból álló képzési tervet hoztak létre, miután kiválasztottak 500 olyan fiatalt, akik e területen egyéves
képzésben vesznek részt.

174.

A projekt célja tehát kettős volt: először is az ifjúsági munkanélküliség kezelését célozta a 2013. április 22-i
európai uniós ajánlással összhangban, másodszor pedig a pusztulással fenyegetett kulturális örökség védelmét,
fejlesztését és újjáélesztését, illetve az idegenforgalmi ágazat fellendítését vészhelyzeti intézkedésekre szánt
erőforrások felhasználásával.

175.

A terv három különböző országos szintű projektből állt. Az első, „Terület: kiválóság” elnevezésű projekt
célja a kulturális/idegenforgalmi útvonalak online megjelenítése volt, műemlékekkel, régészeti lelőhelyekkel,
épületekkel és gyűjteményekkel. „A világháború és a békefolyamatok: helyszínek és tartalom” elnevezésű második
projekt online képzéseket kínált az első világháború kollektív emlékezetéhez kötődő helyszínekről és történelmi
beszámolókról. A képzési program harmadik projektje a szellemi kulturális örökséghez kapcsolódott, és elsősorban
az audiovizuális forrásokkal foglalkozott.

176.

Az olasz Kulturális Örökség Minisztériuma a 2014. pénzügyi évre 2,5 millió eurót különített el az „500 fiatal
a kultúráért” projektre, amelyet később uniós költségvetési források egészítettek ki.

177.

Az ellenőrzés során megvizsgálták a tervezéssel kapcsolatos szempontokat, a projektek kiválasztási
kritériumait, a képzésben részt vevők kiválasztására irányuló eljárásokat, az eljárási szakaszokat, a képzési
programok végrehajtásának állapotát (időbeli, pénzügyi és számviteli szempontból) és a tevékenységek irányítási
hatásait.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

178.

Az ellenőrzés a képzésben részt vevőknek a Kulturális Örökség és az Idegenforgalom Minisztériuma által
történő kiválasztására és a pusztulással fenyegetett kulturális örökség katalogizálásával és digitalizálásával
kapcsolatosan elvégzett tevékenységekre összpontosított.
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179.

Az ellenőrzési módszertan lényegében dokumentumok felülvizsgálatából és elemzéséből állt. Az
ellenőrzésért felelős Magistrato két feljegyzést küldött a Kulturális Örökség Minisztériumának, amelyekben
a tevékenységek végrehajtásáról, az alkalmazott eljárásokról, a különféle szakaszok időzítéséről és a rendelkezésre
álló források felhasználásáról kért információkat.

180.

Mivel a képzés az ország egész területét érintette, az egyeztető eljárás elsődleges kapcsolattartója az
említett minisztériumon belüli Központi Igazgatási Főosztály, továbbá a megfelelő, a Kulturális Örökség
Minisztériumához közeli Központi Költségvetési Hivatal (a Gazdasági és Pénzügyminisztérium külső számviteli
hivatala) volt.

181.

Az ellenőrző csoportot a Magistrato és öt támogató tisztviselő alkotta.

182.

Erre a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzésre 2016 áprilisa (ekkor küldték meg az első feljegyzést
a Kulturális Örökség Minisztériumának) és októbere között került sor, és a 2013 és 2015 közötti időszakot fedte le.

A főbb észrevételek

183.

A program többféle pozitív hatást eredményezett.

184.

A projekt kiválasztására a fiatalok képzésére és a digitális örökség bővítésére vonatkozó célkitűzéseknek
megfelelően került sor. 2016. április 30-án számos leltár, katalógus és digitalizált elem volt megtalálható a három
központi intézmény adatbázisaiban. Az intézmények hasznosnak ítélték a programot, amely révén lehetőségük nyílt
félbehagyott kezdeményezések újbóli elindítására.

185.

A résztvevők összességében nagyon kedvezően értékelték a programot. A 140 résztvevőből 119
„kiválónak” értékelte a képzést.

186.

Másrészt viszont a legfontosabb kritika a képzésben részt vevők kiválasztásának irányításával kapcsolatos
nehézségekre vonatkozott, amelyeket többek között az is jól mutat, hogy a programból nagyon sok résztvevő
kilépett, és helyükre újak kerültek. Ennek a legfőbb oka az alacsony ösztöndíj, a saját régiójukon kívüli
munkavégzés, illetve a stabilitás hiánya volt.

187.

Kritikával illették továbbá a projektek lassú előrehaladását, amelyet a túlzottan bürokratikus eljárások
okoztak. 2016. június 30-án, a befejezés tervezett napján a 144 projektből 28 még félig sem készült el.

188.

Az érdekelt felek egy űrlapon adtak visszajelzést, és hiányos (vagy elavult) berendezésekről, finanszírozási
hiányosságokról, a bonyolult feladatok elvégzésére rendelkezésre álló kevés időről, szervezési hiányosságokról, túl
nagy munkateherről és személyzethiányról panaszkodtak.

189.

Számviteli szempontból a projektre elkülönített összeg 18,5%-ának megfelelő, jelentős megtakarításokra
került sor, márpedig ennek teljes felhasználásával több fiatalt lehetett volna bevonni a képzésbe.
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Ajánlások

190.

Az említett programoknak a jövőben:

➤➤ minden lehetőséget fel kell térképezniük a magánszektor munkaerőpiacán;
➤➤ fejleszteniük kell a résztvevők készségeit;
➤➤ fel kell térképezniük a turisztikai/kulturális útvonalakat;
programok végén megállapodásokat kell aláírniuk a régiókkal innovatív induló vállalkozások
➤➤ alétrehozása
céljából.

Közzététel és hasznosulásvizsgálat

191.

A jelentést a Központi Teljesítmény-ellenőrzési Kamara 2016. szeptember 29-én hagyta jóvá.

192.

Hivatalosan és a weboldalon is közzétették, és 2016. október 7-én megküldték a parlament és a kormány
számára. A jelentéshez kapcsolódóan sajtóközleményt is kiadtak.

193.

A Corte dei conti a hatóságoktól 2017 áprilisában kapott észrevételeket. Az egyetlen lényeges pont arra
vonatkozott, hogy a képzésben részt vevő fiatalok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a jövőben
felkerülhessenek a kulturális örökségvédelmi szakértők hivatalos jegyzékére.

Várható hatás

194.

A jelentésnek és az ajánlásoknak javítania kell az ifjúsági képzési politikát, a projektek időzítését,
a kedvezményezettek ösztönzőit, továbbá a munkaerőpiachoz való kapcsolódást, ezzel segítve a jövőbeli hasonló
kezdeményezéseket.
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Litvánia Nemzeti Számvevőszéke
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Nyilvános ellenőrzési jelentés: Szakmai képzési
lehetőségek kiaknázása

Áttekintés

195.

A szakképzési politika és a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés fontos tényezők az állam
versenyképessége és hosszú távú jóléte szempontjából.

196.

2014-ben az ország fiatal népességének csak 33%-a választotta a szakképzést (az uniós átlag 50%),
a többiek viszont az általános képzés befejezése után azonnal felsőoktatási intézménybe jelentkeztek, vagy pedig
szakképzés nélkül beléptek a munkaerőpiacra. A népesség kb. 22%-át akkreditált képesítés nélkül foglalkoztatták.

197.

Az uniós pénzügyi támogatás 2007 és 2013 közötti időszakában három szakképzési tevékenységre
irányult a legtöbb figyelem és finanszírozás: oktatási infrastruktúra, az oktató személyzet képesítésének javítása és
az oktatási tartalom naprakésszé tétele. A szakképzés vonzereje és minősége ugyanis ezek kombinációjától függ.

198.

2012 és 2015 között összesen 42, konkrét ágazatokhoz tartozó gyakorlati képzési központ nyílt meg
Litvániában, és ezekbe 118 millió eurót ruháztak be. A központokat a 74-ből 33 szakképzési intézményben (az összes
intézmény 45%-ában) hozták létre, és a legkorszerűbb gyakorlati képzési berendezésekkel látták el, hogy az ország
valamennyi olyan lakosa számára képzést nyújthassanak, akik képesítést kívánnak szerezni vagy meglévő
képesítésüket kívánják kiegészíteni. Úgy határoztak, hogy technológiai készségeket oktatnak a szakképzésben
oktatók számára, ezek ugyanis fontos elemei az új gyakorlati képzési központokban folytatandó munkának, ezért
szakmai gyakorlatokat szerveztek számukra különféle üzleti vállalkozásoknál.

199.

Annak biztosítása érdekében, hogy az oktatási létesítmények által nyújtandó szolgáltatások
megfeleljenek a munkaerőpiac igényeinek és rugalmasak legyenek, beruházásokra került sor a képesítések
kidolgozása és a szakképzés tartalmának frissítése érdekében, és ennek eredményeként 10 új képesítési norma, 60
moduláris szakképzési program és 14 ágazati oktatási eszköz jött létre. Az intézményeknek 2021-ig kell áttérniük
a moduláris szakképzési rendszerre.

200.

Az Európai Unión belül Litvániában az egyik legalacsonyabb a szakképzési intézményekben tanuló
fiatalok és az egész életen át tartó tanulási programokban részt vevő felnőttek aránya. A Nemzeti Számvevőszék
ezért döntött úgy, hogy megvizsgálja, a szakképzésre fordított beruházások javítják-e annak minőségét és
vonzerejét.
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201.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a képzési központok továbbfejlesztése megfelel-e
a munkaerőpiac változó igényeinek, rendeltetésszerűen használják-e ezeket a központokat, megújították-e
a szakképzési programokat, és rendszeresen naprakésszé teszik-e az oktatási személyzet szakmai ismereteit.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

202.

Az ellenőrzés a litván Oktatási és Tudományos Minisztériumra, valamint a Képesítési, Szakképzési és
Képzésfejlesztési Központra terjedt ki.

203.

A 33 szakképző intézményből 18-at (55%) választottak ki, ezek az ország 42 képzési központjának (62%)
adnak otthont. A felmérésbe a központokban képzésben részt vevő kb. 400 hallgatót és az ezekben dolgozó kb. 200
szakoktatót vontak be, valamint interjúkat készítettek hét kapcsolódó üzleti vállalkozás és három főiskola
képviselőivel.

204.

Az ellenőrzés a 2012 és 2014 közötti időszakot ölelte fel, de a hatáselemzéshez 2015. évi adatokat is
felhasználtak.

A főbb észrevételek

205.

Az ellenőrzés során feltárták, hogy a berendezéseket a különböző szakképzési intézményekben igen
eltérően használják, és hogy azok nem mindig állnak valamennyi korcsoport rendelkezésére. Az új képesítési
normák, moduláris szakképzési programok és oktatási eszközök fejlesztése nem mindig volt következetes, így azok
gyakran nem voltak kompatibilisek.

206.

A szakképzési infrastruktúra fejlesztésébe összesen 118 millió eurót ruháztak be, ám az ellenőrzött
intézmények kb. felében a képzési központok alapképzési programjaiban részt vevő hallgatók száma az utóbbi két
évben nem emelkedett.
οο Az említett központok 60%-ában az erőforrásokat legfeljebb napi 5 órában használták, mivel nem
minden intézmény kínált új szakképzési programokat, nem határoztak meg konkrét célkitűzéseket
a központok új berendezéseinek népszerűsítésére, és nem dolgoztak ki megoldásokat az új hallgatók
vagy oktatók képzésének finanszírozására.
οο A képzési szolgáltatási díjak megállapítására nem alkalmaztak következetes módszert.
οο A képesítési normák fejlesztésére kb. 500 000 eurót fordítottak, a normákat azonban nem
érvényesítették. Kb. 1 millió eurót fordítottak moduláris szakképzési programok kidolgozására, ám
a 60-ból csak 24-et regisztráltak, és csak kilencet kezdtek el tesztelni a szakképzési intézményekben
2015-ben. Ennek az volt az oka, hogy a projektek végrehajtására vonatkozóan nem dolgoztak ki
következetes folyamatot, a képesítési normákat ismertető dokumentumok nem voltak átfogóak,
a képesítési normákat a regisztrációt megelőzően nem értékelték teljes körűen, a vonatkozó
jogszabályt pedig módosították, így egyes programok a továbbiakban annak nem feleltek meg.
οο A projekttevékenységekben csak néhány szakoktató vett részt, a képzést pedig a projekt végén
megszüntették.
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Ajánlások

207.

Az ellenőrzés során mindkét ellenőrzött intézmény számára több ajánlást is megfogalmaztak, többek
között a következőket:
kell a képzési berendezések beszerzésének és a felújítási finanszírozás hozzárendelésének
➤➤ értékelni
alapjait, továbbá az említett intézkedések munkaerő-piaci igényekkel való összeegyeztethetőségét;

➤➤ részletes ajánlásokat a képzési központok eredményesebb használata érdekében;
➤➤ a tandíjakat olyan módon kell kiszámítani, hogy jövedelmet termeljenek;
kell arról, hogy a normák, a programok és az eszközök összeegyeztethetőek és
➤➤ gondoskodni
következetesek legyenek, továbbá hogy azokat nyilvántartsák;
kell meghatározni a szakképzési bizottságok számára, és határidőket kell előírni
➤➤ követelményeket
a teljesítéshez;

➤➤ a programokat felül kell vizsgálni az új jogszabályok és normák alapján, hogy relevánsak legyenek;
➤➤ képzést kell szervezni a szakoktatók számára.
Közzététel és hasznosulásvizsgálat

208.

Az ellenőrzési jelentést a sajtóközleménnyel együtt 2016. február 28-án tették közzé. A jelentés elérhető
Litvánia Nemzeti Számvevőszéke weboldalán, angol és litván nyelvű összefoglalókkal együtt. Az ellenőrzés
eredményeit a Nemzeti Számvevőszék a Litván Parlament Ellenőrzési, illetve Oktatási, Tudományos és Kulturális
Bizottságának is benyújtotta.

209.

Szabályos hasznosulásvizsgálati eljárást indítottak az egyes ajánlások végrehajtásának követésére.

Várható hatás

210.

Az ajánlások megfelelő végrehajtás esetén a gyakorlati képzési központok fokozottabb használatát
eredményezik, megteremthetők a berendezések korszerűsítéséhez szükséges források, a szakképzési programok
jobban megfeleltethetők lehetnek a munkaerő-piaci igényeknek, a szakoktatókat továbbképezhetik, és a kb. 57
millió euró összegű, a gyakorlati képzési központok infrastruktúrájára és a naprakész oktatási tartalomra fordítani
tervezett további beruházás jobban felhasználható lesz.
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A Luxemburgi Nagyhercegség Számvevőszéke
Cour des Comptes du Grand-Duché de
Luxembourg

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg

2011. és 2014. évi nyomon követő jelentés
a munkanélküliség elleni küzdelmet célzó
intézkedésekről

Áttekintés

211.

A Számvevőszék első különjelentése a 2006 és 2009 közötti időszakra vonatkozott, és azt 2011-ben tették
közzé. Az ellenőrzés célkitűzése az ifjúsági foglalkoztatással kapcsolatos intézkedések, konkrétan pedig a 2006.
december 22-i törvénnyel bevezetett foglalkoztatástámogatási szerződés és pályakezdő szerződés értékelése volt,
három évvel a végrehajtás megkezdését követően.

212.

A 2014. évi nyomon követő jelentés a 2012 és 2014 közötti időszakra vonatkozott, és az egyik része az
ifjúsági garanciával foglalkozott. Mivel az ifjúsági garanciát elvileg 2014 júniusában kellett létrehozni,
a Számvevőszék ellenőrizte, hogy az érdekelt felek megtették-e a szükséges lépéseket az eredményes elindításhoz.

213.

2007 és 2009 között az ifjúsági foglalkoztatási intézkedések, vagyis a foglalkoztatástámogatási szerződés
és a pályakezdő szerződés állami finanszírozása kb. 12,3 millió euró volt, és ezt a Foglalkoztatási Alapból fizették.

214.

Az állami költségvetésből az említett intézkedésekre elkülönített kiadások 2012 és 2014 között 68 millió
eurót tettek ki.

215.

A 2011-ben közzétett különjelentés elsődleges célja a Képviselőház (a luxemburgi parlament) által
megszavazott határozatok és intézkedések felülvizsgálata volt, a munkahelyek megtartásának előmozdításáról és
a biztonságra és a környezetvédelmi politikára vonatkozó egyedi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. december
22-i törvény fényében.

216.

Az úgynevezett „5611-es” törvény egyik célja az volt, hogy a fiatalok foglalkoztatását előmozdító
intézkedésekről szóló jogszabályok felülvizsgálata révén fokozhassa azok eredményességét a fiatalok teljes körű
munkaerő-piaci integrációjában.

217.

A javasolt jogalkotási módosítások megszüntetik azt a gyakorlatot, hogy az állami és a magánszektorban
egyaránt határozott időre szóló, kisegítő szerződésekkel foglalkoztatnak fiatalokat. 2006-ban a fiatalok
foglalkoztatását érintő intézkedésként csak a foglalkoztatástámogatási szerződés (állami szektor) és a pályakezdő
szerződés (magánszektor) volt hatályban.
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218.

A 2014. évi nyomon követő jelentést a Képviselőház kérésére tették közzé. A Képviselőház elnöke arról
tájékoztatta a Számvevőszéket, hogy a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséért felelős bizottság felkéri
a Számvevőszéket, hogy ellenőrizze, milyen intézkedéseket tett a Munkaügyi és Foglalkoztatási Minisztérium
a különjelentésében foglalt észrevételekre és ajánlásokra.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

219.

Az ellenőrzés elsősorban a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális és Szolidáris Gazdasági Minisztériumot
(MTEESS) és a Foglalkoztatásfejlesztési Hivatalt (ADEM) érintette. A Számvevőszék interjúkat készített mindkét
szervezet vezetőivel, és megvizsgálta a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat a különjelentésekben foglalt
észrevételek és ajánlások kidolgozásához szükséges információk meghatározása, összegyűjtése és validálása
céljából.

220.

A csoportot a Számvevőszék alelnöke és három ellenőr alkotta.

221.

Az első ellenőrzést 2010 májusa és októbere között végezték. A nyomon követő ellenőrzésre 2013
decembere és 2014 júniusa között került sor.

A főbb észrevételek

222.

A Számvevőszék a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedések 2011. évi ellenőrzése során azt
állapította meg, hogy az adatok nem meggyőzőek, ugyanis nem derült ki, hogy az álláskeresők foglalkoztathatósága
mennyiben az intézkedések eredménye. Az érintett hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy nincsenek meg az
intézkedések eredményességének értékeléséhez szükséges eszközeik. A Számvevőszék 2014. évi ellenőrzése során
azt állapította meg, hogy nem végezték el a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedések naprakész
értékelését. A teljesítménymutatók meghatározására irányuló munka még csak a kezdeti szakaszokban tartott.

223.

A Számvevőszék azt is megállapította, hogy az ifjúsági garancia tekintetében egy olyan együttműködési
megállapodást alkalmaztak, amelyet 2006 óta nem használtak, és korábban is csak kísérleti projektekben
alkalmazták.

224.

A Számvevőszék azt is felvetette, hogy az ifjúsági garancia 2014. júniusi elindításával
a Foglalkoztatásfejlesztési Hivatal személyzethiánya még nagyobb problémát okozhat, és még jobban veszélyezteti
az együttműködési megállapodás célkitűzéseinek elérését.
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Ajánlások

225.

A Számvevőszék 2011. évi jelentése kiemelte a teljesítménymutatókon alapuló értékelési rendszer
szükségességét. A Számvevőszék véleménye szerint az új szervezetek célkitűzéseit és teljesítményét a kezdetektől
fogva meg kell határozni, hogy értékelhető legyen a munkanélküliség elleni küzdelem.

226.

A Számvevőszék az új szerv számára egy többéves terv végrehajtását is javasolta. Ez keretet adna az
általános szakpolitika, a stratégiai döntések, a középtávú tevékenységek és feladatok és a szükséges pénzügyi és
emberi erőforrások számára.

227.

A Számvevőszék 2014-ben megismételte ajánlásait, miszerint értékelni kell a fiatalok foglalkoztatásával
kapcsolatos intézkedéseket, és azt ajánlotta, hogy nemzeti és nemzetközi szinten is vitassák meg az intézkedések,
úgymint a foglalkoztatástámogatási szerződés és a pályakezdő szerződés eredményességét.

228.

Az illetékes miniszternek bizonyos meghatározott időpontokban, például az alkalmazást követően két
évvel tájékoztatnia kell a Képviselőházat az elfogadott intézkedések kvantitatív (az ilyen típusú szerződést aláíró
kedvezményezettek száma) és kvalitatív (a munkába álló kedvezményezettek száma) alakulásáról.

229.

A Számvevőszék úgy véli, hogy az intézkedéseket bizonyos idő elteltével értékelni kell, hogy lehetőség
nyíljon kiigazításokra vagy pedig az intézkedés megszüntetésére, ha az nem éri el a várt eredményeket.

Közzététel és hasznosulásvizsgálat

230.

A munkanélküliség elleni küzdelmet célzó intézkedésekről szóló különjelentéseket 2011. április 7-én,
illetve 2014. október 13-án nyújtották be a Képviselőháznak.

231.

A jelentéseket ezt követően közzétették a Számvevőszék weboldalán, és sajtóközleményeket adtak ki.

232.

A Képviselőház költségvetés végrehajtásáért felelős bizottsága nyomon követi a Számvevőszék
különjelentéseit, és jelentést tesz az érintett hatóságok által a Számvevőszék ajánlásaira válaszul tett
intézkedésekről. A nyomon követő jelentést 2015. március 30-án nyújtották be.

233.

szerepel.

A luxemburgi számvevőszék jövőbeli munkaprogramjában az ifjúsági garanciáról szóló különjelentés is

III. RÉSZ. A legfőbb ellenőrző intézmények jelentései dióhéjban

67

Állami Számvevőszék (Magyarország)
A diplomás pályakövetési rendszer összehangolt
ellenőrzése

Áttekintés

234.

Az európai felsőoktatási rendszerek modernizálásáról szóló, 2012. április 20-i európai parlamenti
állásfoglalás hangsúlyozta, hogy figyelemmel kell kísérni a friss diplomások foglalkoztatottságát annak felmérése
érdekében, hogy a felsőoktatás mennyire ad megfelelő válaszokat a munkaerő-piaci igényekre. Az Európai
Parlament kérte a tagállamokat, hogy gyűjtsenek adatokat a különböző felsőfokú végzettségek és az adott szakmán
belüli foglalkoztatási lehetőségek közötti összefüggésről és tegyék közzé azokat.

235.

Több európai parlamenti és európai bizottsági dokumentum is foglalkozik az „agyelszívás” – különösen
a közép-, kelet- és dél-európai tagállamokat érintő – kockázatával, amely abból fakad, hogy egyre több friss
diplomás dönt a külföldi munkavállalás mellett. Ezért Magyarország, Románia és Bulgária legfőbb ellenőrző
intézményei megállapodtak arról, hogy az Európa 2020 stratégia hálózatának keretében együttműködő ellenőrzést
hajtanak végre. Az eredményességre összpontosító teljesítmény-ellenőrzést az Állami Számvevőszék koordinálta.

236.

Az ellenőrzés célja a pályakövetési rendszerek bevált gyakorlatainak kiemelése volt, különös tekintettel
a más tagállamokban foglalkoztatott diplomások pályájának követésére.

237.

Az e témában az Állami Számvevőszék által Magyarországon elvégzett ellenőrzés egy diplomás
pályakövetési rendszer (DPR) létrehozására és működtetésére irányult, amelyet uniós pályázatok keretében dolgoztak
ki. A DPR olyan döntéstámogató rendszer, amely visszajelzést ad a képzést nyújtó felsőoktatási intézmények számára
képzéseik minőségéről és felhasználásáról, és orientálja a fiatalokat pályaválasztási döntéseik során.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

238.

Az ellenőrzés a 2011. január 1. és 2015. október 31. közötti időszakra vonatkozott, és az Emberi Erőforrások
Minisztériumára (EMMI), az Oktatási Hivatalra és hat kiválasztott magyarországi egyetemre terjedt ki.

239.

Az ellenőrzést a szakmai ellenőrzési standardokkal összhangban, a teljesítmény-ellenőrzés elveinek
megfelelően végezték. Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges információk és dokumentumok
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értékelése az alábbi folyamatokra terjedt ki: megfigyelés, kérdésfeltevés (információkérés), összehasonlítás és
elemzés. Az ellenőrzés során értékelték a kérdésekre adott válaszokat, felhasználva az oklevelekből kapott adatokat
és figyelembe véve a vizsgált időszakban hatályban lévő jogszabályi rendelkezéseket.

A főbb észrevételek

240.

A magyar diplomás pályakövetési rendszer kétszintű. A központi szerv szervezi az adatok gyűjtését,
integrálását és elemzését az egész országban, adatbázist hoz létre, kidolgozza a módszertant, és támogatást nyújt
az intézmények számára, a felsőoktatási intézmények pedig a konkrét adatokat gyűjtik és elemzik, valamint
jelentéseket készítenek a központi szerv számára.

241.

A decentralizált rendszer adatokat tud szolgáltatni a diplomások foglalkoztatásának jellegéről, és
lehetővé teszi, hogy az egyetemek saját kérdéseiket is felvegyék a kérdőívbe. Ez a decentralizáció növeli
a motivációt a rendszer fenntartására és a kapott adatok felhasználására, és ennek eredményeként különféle bevált
gyakorlatok is kialakultak.

242.

Magyarországon a DPR adatait a kormányzati szintű és az egyetemi döntéshozatalban egyaránt
felhasználják. A DPR adatai alapján létrehozott online információs rendszer részletes adatokkal szolgál az
oklevélszerzést követő foglalkoztatási esélyekről az egyetemi/főiskolai felvételi vizsgára készülő tanulók számára. Az
említett adatokat tartalmazó weboldalt sokan látogatják.

243.

Az ellenőrzésben részt vevő valamennyi felsőoktatási intézmény elérte vagy meghaladta a rendszer
adatait használó résztvevők előírt számát. Ráadásul négy intézmény megvalósította azt a célkitűzést, hogy
a diplomások 90%-át bevonja a kérdőíves felmérésbe, két egyetem pedig meg is haladta ezt.

244.

Ennek ellenére a megkérdezett célcsoportok részvételi hajlandósága csökkent. A válaszadók arányának
csökkenése gyengíti az adatok megbízhatóságát, és a rendszer fenntarthatóságát is veszélyezteti.

245.

A Számvevőszék megállapította, hogy a szervezetek megfelelően látták el feladataikat, az egyes
szakaszok – tervezés, koordináció, fejlesztés és nyomon követés – tekintetében előírt célkitűzésekkel összhangban.
A központosított tervezés – különösen a különféle szakmákra vonatkozó tervezés – hasznos módszereket és
iránymutatásokat eredményezett. A központosított és az intézményi szervezetek közötti aktív, szoros
együttműködés szintén támogatta a DPR sikeres végrehajtását.

Ajánlások

246.

Az ellenőrzés azt ajánlotta, hogy a diplomás pályakövetési rendszer adatbázisában megbízhatóbb
információk szerepeljenek a külföldön dolgozó diplomásokról, hogy az EMMI jobban ösztönözze a diplomásokat az
online kérdőívek kitöltésére, illetve hogy az összegyűjtött adatokat adatbányászatot lehetővé tévő formában osszák
meg. Az ellenőrzés során több konkrét ajánlható példát is azonosítottak a bevált gyakorlatokra.
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Közzététel és hasznosulásvizsgálat

247.

Az Állami Számvevőszék 2016. október 6-án tette közzé ellenőrzési jelentését, és elemzést is készített
a témáról az ellenőrzés eredményei alapján.

248.

Az elemzés elsősorban két olyan kulcsfontosságú problémára összpontosított, amelyeket az ellenőrzés
tárt fel: miért nem tanúsítottak nagyobb hajlandóságot a válaszadásra a megkérdezett diplomások, és miért nem
használták fel a friss diplomások külföldi foglalkoztatására vonatkozó adatokat. Habár a válaszadási arány
természetesen a technikai feltételek javításával és a kérdőív lerövidítésével növelhető, az elemzés alapján továbbra
is a felsőoktatási intézmények és a diplomások közötti kapcsolat megerősítése a legfontosabb. Az elemzés
megállapította továbbá, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a DPR adatbázis megbízhatóságára a DPR
működtetése és fejlesztése során, és ezáltal lehetővé kell tenni, hogy a külföldön dolgozó diplomások
foglalkoztatási körülményeit részletesebben megvizsgálják.

Várható hatás

249.

Az ellenőrzés ajánlásai alapján európai kezdeményezést kell tenni a diplomások pályakövetése és
a pályájukkal vagy további tanulmányaikkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a pályaválasztási tanácsadás,
a programtervezés, az intézményi stratégia és a politikai döntéshozatal fejlesztésének támogatása érdekében.
A kérdőívek felépítését módosítani kell, és a diplomások figyelmét jobban fel kell rájuk hívni. Az egyes szakmákat
illetően pontosabb infografikákat és adatbázisokat kell létrehozni, az adatbányászatot támogató interaktív
információmegosztás mellett.
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Málta Nemzeti Számvevőszéke
Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)
A strukturális alapok hozzájárulása az Európa
2020 stratégiához a foglalkoztatás és az oktatás
területén

Áttekintés

250.

Ez a jelentés azt vizsgálta meg, hogy az ESZA és az ERFA operatív programokban szereplő projekteket és
más tevékenységeket olyan módon tervezték-e és hajtották-e végre, hogy ténylegesen hozzájáruljanak az Európa
2020 stratégia megvalósításához a foglalkoztatás és az oktatás területén, továbbá hogy az említett beavatkozások
első eredményei alátámasztották-e ezt az értelmezést. A feladatot a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Kapcsolattartó
Bizottsága a strukturális alapokkal foglalkozó munkacsoportra bízta. Erre a párhuzamos ellenőrzésre tíz tagállam
legfőbb ellenőrző intézményeivel együttműködésben került sor.

251.

Az ellenőrzött területen a teljes éves közkiadás 113 645 000 euró (beleértve az oktatást és
a foglalkoztatást), és ebből 20 800 000 euró (az ESZA 1. tengelye) kapcsolódik a foglalkoztatáshoz (általánosságban
és nem csupán az ifjúsági foglalkoztatáshoz).

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

252.

Az ellenőrzés elsősorban a máltai irányító hatóságot érintette, és a 2014 és 2016 közötti időszakra
vonatkozott. A meghatározott célkitűzések elérése érdekében Málta Nemzeti Számvevőszéke számos
információforrást megkeresett. Az elvégzett kutatás során átnézték az Európai Unióval (EU) kapcsolatos
szakirodalmat, részletes elemzést készítettek az alkalmazandó jogi keretről és a kifejezetten a máltai helyzetre
vonatkozó dokumentumokról. Az uniós vonatkozású szakirodalmat az Európa 2020 stratégia, továbbá a beruházási
prioritásokra, a teljesítménykeretre és a jogi keret tagállami alkalmazására vonatkozó iránymutatások alkották.

253.

Az ellenőrzés szempontjából különösen fontosak voltak az operatív programok funkcióinak különféle
vetületeivel foglalkozó, alkalmazandó jogszabályok. Az alkalmazandó jogi keret konkrétan három 2013. évi uniós
rendeletet (1301/2013, 1303/2013 és 1304/2013) jelentett, amelyek közös és általános rendelkezéseket tartalmaznak
a Regionális Fejlesztési Alapról, a Szociális Alapról, a Kohéziós Alapról, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról és
a Tengerügyi és Halászati Alapról.

254.

A kifejezetten a máltai helyzetre vonatkozó dokumentumok a következők: Málta partnerségi
megállapodása, a 2015. évi nemzeti reformprogram (NRP), a Tanács ajánlásai és az országspecifikus ajánlások, az
elfogadott operatív programok, támogathatósági szabályok és előzetes értékelések, továbbá a Tervezési és

III. RÉSZ. A legfőbb ellenőrző intézmények jelentései dióhéjban

71

Prioritáskoordináló Osztály (mint irányító hatóság) által készített belső dokumentumok, amelyek az Európa 2020
stratégiában meghatározott kiemelt célokkal foglalkoznak.

255.

A Nemzeti Számvevőszék az általa folytatott ellenőrzés során félig strukturált interjúkat készített az
irányító hatósággal. Az interjúk mellett szükség esetén alátámasztó dokumentumokat és pontosításokat is kért. Az
interjúkra a munkacsoport által elfogadott egységes interjúkészítési útmutató alapján került sor. Ez a dokumentum
három fő részből állt, konkrétan a következőkből:
οο általános információk a tagállamok oktatással és foglalkoztatással kapcsolatos operatív programjainak
áttekintéséhez;
οο az operatív programok kialakítása, betekintés az ellenőrzött operatív programok kidolgozásának
módjába, abból a szempontból, hogy azok összhangban vannak-e az Európa 2020 stratégia
célkitűzéseivel; továbbá
οο az operatív programok végrehajtása, a felülvizsgálatra kiválasztott jóváhagyott projektekre
összpontosítva, annak megállapítása érdekében, hogy ezek a projektek milyen mértékben járultak
hozzá vagy fognak a jövőben hozzájárulni az Európa 2020 stratégia kiemelt céljainak
megvalósulásához.

256.

A terepmunkát 2016 májusa és novembere között végezték.

A főbb észrevételek

257.

A Nemzeti Számvevőszék az operatív programok előkészítését illetően azt állapította meg, hogy ezeket
a programozó egység a nemzeti prioritások, kockázatok és kihívások átfogó felülvizsgálatát követően – az egységes
megközelítés érdekében nemzeti szinten valamennyi minisztériumot bevonva – dolgozta ki és koordinálta. Emellett
az előzetes értékelésekben megfogalmazott ajánlásokat az esetek túlnyomó többségében megfelelően
érvényesítették. A Nemzeti Számvevőszék megállapította, hogy az operatív programokat egyértelműen a nemzeti
igényekhez, a tanácsi ajánlásokhoz és az azonosított kockázatokhoz és kihívásokhoz igazították.

258.

A Nemzeti Számvevőszék általánosságban úgy ítélte meg, hogy a kiválasztott mutatók hozzájárulnak
majd az Európa 2020 stratégia célkitűzései általános megvalósításához. Fennállt ugyanakkor néhány hiányosság
egyes beruházási prioritások esetében, ahol nem ismertették részletesen a kidolgozást, és nem voltak egyértelműek
az információk. A Nemzeti Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy az I. operatív program eredménymutatói bizonyos
hiányzó részletek ellenére megvalósíthatók, a II. operatív programéi pedig, amelyre vonatkozóan több információ
állt rendelkezésre, reálisak és általánosságban ambiciózusak.

259.

A projektek potenciális hatékonysága és eredményessége tekintetében egyértelmű kapcsolat állt fenn
a projektek és konkrét célkitűzéseik, illetve az eredménymutatók között, és megfelelő iránymutatás állt
rendelkezésre.

260.

A mutatók nyomon követésére szolgáló rendszerek megfelelőek voltak, és biztosították az adatok időben
történő összegyűjtését és elemzését. A monitoringbizottságokban valamennyi érintett hatóság képviseltette magát,
az Ellenőrző Hatóságon kívül, amelyet eseti alapon kerestek meg.
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261.

A kérelmezők megfelelő iránymutatást kaptak az operatív programokról és a projektekről, továbbá
a pályázatok benyújtásának módjáról, és tájékoztató megbeszéléseken vehettek részt.

262.

Egyértelműen bevált gyakorlatról tanúskodik a Minisztériumközi Koordinációs Bizottság és az ennek
alárendelt ágazati albizottságok létrehozása az erőforrások maximalizálása, illetve az átfedések minimalizálása és az
erőfeszítések lehető legkisebb mértékű megkettőzése tekintetében. A bizottságok stratégiai észrevételeket tettek
és iránymutatást nyújtottak a 2014 és 2020 közötti programozási időszakra.

Ajánlások

263.

Eltekintve a mutatók bizonyos hiányosságaitól, amelyekre a fenti észrevételekben utaltunk, a Nemzeti
Számvevőszék nem tud megfelelően érdemi általános ajánlást tenni, sem pedig olyat, amely további
megbeszélésekre okot adó, tágabb kockázati területekkel foglalkozna. Meg kell jegyezni, hogy a Számvevőszék
elemzését ténylegesen akadályozta, hogy e felülvizsgálatot a programozási időszak viszonylag korai szakaszára
időzítették.

Közzététel és hasznosulásvizsgálat

264.

A jelentést elektronikus úton tették közzé a Nemzeti Számvevőszék weboldalán, 2017. február 1-jén.
A jelentés mellett sajtóközleményt is kiadtak. Egyelőre nem került sor hasznosulásvizsgálatra.

Várható hatás

265.

A Nemzeti Számvevőszék szerint az operatív programok felülvizsgálata esetén figyelembe kell venni
e jelentés megállapításait és következtetéseit.
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Lengyelország Legfelső Számvevőszéke
Najwyższa Izba Kontroli
Gyakorlati képzések és munkanélkülieket célzó
szakmai gyakorlatok a közigazgatási
hivatalokban

Áttekintés

266.

A közigazgatási hivatalok megfelelően megszervezték a hallgatókat és diplomásokat célzó gyakorlati
képzéseket és a munkanélkülieket célzó szakmai gyakorlatokat45. Ezek színvonala azonban nem mindig éri el
a szükséges mértéket, ami kihatott arra is, hogy ezek mennyire voltak hasznosak a résztvevők számára
a munkaszerzésben. A diplomások munkanélkülisége ugyanakkor a munkaerőpiac egyik kulcsproblémája, és
a 2020-ig szóló nemzeti humántőke-fejlesztési stratégia szerint többek között abból ered, hogy egyfelől a meglévő
igények és másfelől a gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok szintje és köre nem állnak összhangban
egymással.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

267.

Az ellenőrzés az alábbi 24 állami intézményre terjedt ki: 17 közigazgatási hivatal (két minisztérium, öt
vajdasági hivatal, öt községi/helyi önkormányzat és öt járási hatóság) és hat vajdaság hét egyeteme.

268.

A szervezeteket az alapján választották ki, hogy melyek szervezték a legtöbb gyakorlati képzést és
munkanélkülieket célzó szakmai gyakorlatot 2013-ban, 2014-ben és 2015 első félévében.

269.

Az ellenőrzés hatóköre a hallgatóknak kínált gyakorlati képzésekre és munkanélkülieket célzó szakmai
gyakorlatokra terjedt ki.

270.

Az ellenőrzés a 2013. január 1. és az egyes ellenőrzött egységek ellenőrzési tevékenységeinek lezárása
közötti időszakra vonatkozott, és 2015. szeptember 17. és december 31. között végezték.

45

Lengyelországban a szakmai gyakorlat olyan folyamat, amelynek során egy munkanélküli személy egy munkahelyen különféle feladatokat
ellátva gyakorlati készségeket szerez anélkül, hogy munkaszerződést kötött volna.
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A főbb észrevételek

271.

A közigazgatási hivatalok általában jól felkészültek a gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra. Két
kivételes esetben a szervezetek túl sok résztvevőt fogadtak, ami meghaladta szervezeti kapacitásukat. A gyakorlati
képzéseket a hivatalok és a főiskolák vagy egyetemek közötti szerződések vagy megállapodások, a szakmai
gyakorlatokat pedig a hivatalok és a munkaügyi hivatalok közötti szerződések szabályozzák. A tanulószerződéses
tanulókat és a gyakornokokat mentorok irányítják, ennek ellenére voltak olyan esetek, ahol egy-egy mentorhoz
nagyon sok személy tartozott (akár 12 személy is). Az egyetemi mentorok esetében a mentorálás időnként csak elvi
szinten maradt, ugyanis a gyakorlati képzésre oktatási szünetben került sor, amikor a mentorok szabadságon voltak.
Voltak olyan esetek is, amikor egyetlen mentor különösen sok hallgatóért felelt (szélsőséges esetekben ez egy tanév
során több mint 800 főt jelentett).

272.

A felkeresett hivatalok túlnyomó többsége nem fizetett képzési díjat a mentoroknak, annak ellenére,
hogy az alkalmazandó szabályzat (a szakmai gyakorlati képzésekről szóló szabályzat) rendelkezik ilyen díjazásról,
amennyiben a mentort (legalább részben) nem mentesítik munkaköri feladatai alól a gyakorlati képzés
időtartamára. Az ellenőrök rámutattak, hogy nem méltányos az a helyzet, hogy a hatályos jogszabály szerint az
állami intézmények hallgatóinak mentorai további finanszírozásban részesülhetnek, a magánintézmények
hallgatóinak mentorai viszont nem (habár ugyanazon a helyen dolgozhatnak és ugyanolyan tevékenységet
végezhetnek).

273.

Az egyetemek és a hivatalok közötti információcsere nem működik mindig teljes körűen, különösen nem
a gyakorlati képzési program esetében. A hivatali mentoroknak nem volt kapcsolata az egyetemek képviselőivel, és
egyes gyakorlati képzések túllépték a program alkalmazási körét.

274.

A kezdeti alkalmazkodási időszakot követően a szakmai gyakorlaton lévő fiatal munkanélküliek általában
ugyanazokat a feladatokat végezték, mint a hivatali alkalmazottak. A gyakorlati képzések és a szakmai gyakorlatok
esetében a résztvevők a legegyszerűbb, gyakran pusztán mechanikus feladatokat – pl. fénymásolás – kapták (ez volt
a helyzet a tanulószerződéses tanulók egyharmada esetében).

275.

A Legfelső Számvevőszék ellenőrei kilenc hivatalban (több mint 50%) más hiányosságokat is
megállapítottak. E hiányosságok az egészségügyi és biztonsági oktatást érintették; például a gyakorlati képzéseket
arra jogosulatlan személyek irányították. Két hivatalban megfelelő jogosultsággal nem rendelkező
tanulószerződéses tanulók és gyakornokok dolgoztak fel személyes adatokat, ami nem felel meg a személyes
adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek.
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276.

Az ellenőrzött minisztériumokban és vajdasági hivatalokban a vizsgált időszakban csak 75 személy vett
részt gyakorlati képzésben, ami a kormány kísérleti gyakorlati képzési programjában előírt létszámnak az
egynegyede. Az intézkedés célja az volt, hogy nyitottabbá tegye a hivatalokat a gyakornokok előtt, és színvonalas
gyakorlati képzést nyújtson.

277.

A közigazgatási hivatalokban a munkanélküliek számára biztosított szakmai gyakorlatokat az eseteknek
csupán 52,5%-ában követte foglalkoztatás a próbaidőszak végét követő három hónapon belül, a hivatalok ugyanis
a versenyeljárások miatt nem garantálhattak foglalkoztatást.

278.

A gyakornokokról készült záróvélemények három hivatalban általános jellegűek voltak, ugyanazokat
a kifejezéseket használták és sablon alapján készültek, ami korlátozza a használhatóságukat az esetleges jövőbeli
munkaadók szempontjából.

Ajánlások

279.

A Legfelső Számvevőszék kimutatta, hogy szorosabb együttműködésre van szükség a gyakorlati képzést
és szakmai gyakorlatot kínáló szervek és az ezek helyéül szolgáló egységek között, továbbá hogy az állami
hatóságoknak megfelelő intézkedéseket kell tennie a következők érdekében:

➤➤ az álláshelyek meghirdetése a felvételre vonatkozó szabályokkal és kritériumokkal együtt;
gyakorlati képzést és szakmai gyakorlatot kínáló szervek kötelezése a gyakorlati képzés/szakmai
➤➤ agyakorlat
programjának minden esetben történő benyújtására;
gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok méltányos értékelése és a gyakornokok által elsajátított
➤➤ akonkrét
készségek megnevezése;
hallgatók számára önkéntes gyakornoki programban, például diplomásokat célzó gyakorlati
➤➤ aképzésben
való részvétel lehetővé tétele;

➤➤ az adott hivatalban szervezett gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok értékelése.
280.

A Legfelső Számvevőszék azt is megállapította, hogy nem biztosítottak díjazást a magánintézmények
hallgatóinak mentorai számára, és ezzel kapcsolatosan javaslatot nyújtott be a miniszterelnöknek.
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Közzététel és hasznosulásvizsgálat

281.

Az ellenőrzés eredményeire vonatkozó információkat a Legfelső Számvevőszék elnöke 2016. június 6-án
hagyta jóvá, majd 2016. augusztus 18-án sajtóközleményt tettek közzé az ellenőrzés eredményeiről a Legfelső
Számvevőszék weboldalán.

282.

Az ellenőrök összesen 60 ellenőrzés utáni következtetést dolgoztak ki, amelyeket az ellenőrzött
szervezetek vezetői végrehajtásra jóváhagytak.

Várható hatás

283.

A jelentés és a jelentés következtetései várhatóan hozzájárulnak a szakmai gyakorlatok és a gyakorlati
képzés fejlesztéséhez, mivel átláthatóbbá teszik a gyakorlatokra és a gyakorlati képzésre való felvételt, növelik
a színvonalas szakmai gyakorlatok és gyakorlati képzések számát, és fokozzák az egyetemek/főiskolák és a szakmai
gyakorlatot kínáló szervezetek közötti együttműködés körét és intenzitását.
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A portugál számvevőszék
Tribunal de Contas
Az „Impulso Jovem” nevű, az ifjúsági
foglalkoztathatóság előmozdítására irányuló
stratégiai terv ellenőrzése

Áttekintés

284.

Az ellenőrzést a portugál parlament kérésére dolgozták ki, és általános célkitűzése az „Impulso Jovem”
című stratégiai terv irányítási és kontrollrendszereinek és végrehajtásának értékelése volt, ideértve az alábbiakat:
οο a fiatalok foglalkoztathatóságára irányuló kezdeményezéseket felölelő stratégiai terv – az „Impulso
Jovem” – jellemzése szervezeti struktúrája, döntéshozatali folyamata és irányítási és kontrollrendszere
szempontjából;
οο a terv célkitűzéseinek és a tervhez rendelt erőforrások megfelelőségének az elemzése;
οο annak értékelése, hogy az „Impulso Jovem” terv (2012. június – 2013. december) milyen mértékben
valósította meg célkitűzéseit a fizikai és a pénzügyi végrehajtás szempontjából.

285.

Az ellenőrzés a 2012 júniusa és 2013 decembere közötti időszakra vonatkozott.

286.

Az „Impulso Jovem” stratégiai terv célkitűzése 932,3 millió euró mozgósítása volt az uniós alapokból
(204,7 millió euró az ESZÁ-ból és 727,6 millió euró az ERFÁ-ból).

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

287.

Az ellenőrzés elsősorban a foglalkoztatással és képzéssel foglalkozó legfontosabb nemzeti hatóságot, az
„Instituto do Emprego e Formação Profissional”-t (IEFP) érintette, az ellenőrzés során azonban megkeresték az ESZA
és az ERFA igazoló hatóságát, az érintett legfontosabb operatív programok irányító hatóságait és közreműködő
szervezeteit, továbbá az „Impulso Jovem” stratégiai terv végrehajtásában és érvényre juttatásában részt vevő más
állami szerveket is.

288.

Az ellenőrzést a Tribunal de Contas ellenőrzési és eljárási kézikönyvében szereplő, általánosan elfogadott
módszerekkel és technikákkal összhangban végezték.
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289.

A támogathatósági követelmények alátámasztásához és az „Impulso Jovem” kontroll- és
monitoringeljárásainak és a teljesített kifizetéseknek a felülvizsgálatához nem statisztikai mintákat választottak ki.

290.

Az elvégzett ellenőrzések során figyelembe vették a stratégiai terv által érintett valamennyi tengelyt és
intézkedést, és minden tengelyből ellenőriztek projekteket.

291.

Az ellenőrzés a Tribunal de Contas egyik tagjának a feladata volt, és azt a Tribunal de Contas második
kamarájának plenáris ülése hagyta jóvá. Mind a hat további tag tett észrevételeket.

292.

Az ellenőrző csoport három ellenőrből állt, akiket egy vezető ellenőr koordinált.

293.

Az ellenőrzésre 2013. december és 2016. november között került sor.

A főbb észrevételek

294.

Az „Impulso Jovem” terv irányítása, nyomon követése és kontrollja mögött nem állt hatékony
információgyűjtési és irányítási rendszer.

295.

Az eredmények alapján a végrehajtás igen messze elmaradt az eredetileg tervezett intézkedésektől.
Ennek részben nem csupán a nehéz gazdasági környezet az oka, hanem az egyes új intézkedések végrehajtásában
mutatkozó késedelmek is, amelyek azt eredményezték, hogy a kapcsolódó támogatási intézkedéseket is
elhalasztották. Ezekhez az eredményekhez az a tényező is hozzájárult, hogy amikor a terv első szakaszait
létrehozták, versenyhelyzet keletkezett a már meglévő és vonzóbb „Szakmai gyakorlati programmal”, amely
alacsonyabb részvételi költségekkel járt a kedvezményezettek és/vagy a projektgazdák számára, és így hosszabb
gyakorlati időszakot biztosíthatott, továbbá a lisszaboni régiót fedte le.

296.

Az „Impulso Jovem” számára eredetileg 932,3 millió euró összegű beruházást terveztek, a jóváhagyott
beruházás összege 444,3 millió euró, a végrehajtott beruházás összege pedig 187,4 millió euró volt, vagyis
a végrehajtási arány 42,2% volt.

297.

A 2012. december 31-i adatok szerint a munkaügyi központokban regisztrált 30 év alatti munkanélküliek
összes számához (171 994 fő) viszonyítva az „Impulso Jovem” terv keretében foglalkoztatott fiatalok száma (93 989
fő) kb. 54,6%, 23,0%-uk (39 736 fő) pedig már nincs regisztrálva a munkaügyi központokban.

298.

Az IEFP nem ismerte az egyes képzési területeken a foglalkoztathatóság mértékét.
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Ajánlások

299.

Mivel a 2014 és 2020 közötti új programozási időszakhoz tartozó, az ifjúsági garancia végrehajtására
vonatkozó nemzeti terv az „Impulso Jovem” tervet követte, a következő ajánlásokat fogalmazták meg:

➤➤ összesített és tagolt globális információs rendszert kell biztosítani;
➤➤ a foglalkoztathatóság eredményeit a képzési területek szerint kell értékelni;
kell követni az alacsony végzettségű fiatalok fejlődését, sikerüket a képzés elvégzésében,
➤➤ nyomon
továbbá munkaerő-piaci integrációjukat;
➤➤ fokozni kell a helyszíni ellenőrzéseket az „Impulso Jovem” terv szerinti ellenőrzésekhez viszonyítva.
Közzététel és hasznosulásvizsgálat

300.

A jelentést 2017. január 6-án nyújtották be a portugál parlamentnek, és elektronikusan is közzétették
a Tribunal de Contas weboldalán. A jelentést egy ismertető feljegyzés kísérte.

301.

Szokásos eljárásként a jelentéssel kapcsolatosan hasznosulást vizsgáló intézkedésre kerül sor hat
hónappal annak közzétételét követően. Amíg valamennyi ajánlást végre nem hajtják (vagy kifejezetten el nem
utasítják a végrehajtást elfogadható indokolás mellett, vagy az más objektív tényezők miatt okafogyottá nem válik),
az ellenőrző csoport minden évben újraértékeli a fennmaradó ajánlások helyzetét.

Várható hatás

302.

A jelentés és az abban foglalt ajánlások várhatóan a következőket eredményezik:
οο az irányítási és szakpolitikai döntéseket támogató informatikai rendszer fejlesztései;
οο a képzési területek és a foglalkoztathatóság közötti összefüggés jobb megismerése;
οο az alacsony iskolai végzettségű fiatalok munkaerő-piaci integrációjának jobb nyomon követése;
οο az ilyen típusú támogatások kontrolleljárásainak szigorítása.
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A szlovák legfelső számvevőszék
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Áttekintés

Azon nemzeti költségvetési források hatékony és
eredményes felhasználásának ellenőrzése,
amelyeket a kiválasztott egyetemek
diplomásainak a sikeres munkaerő-piaci
beilleszkedésre történő felkészítésére, valamint
a kiválasztott gazdasági mutatók és a tanulási és
oktatási folyamatban alkalmazott mutatók
megvalósítására különítettek el

303.

Az ellenőrzés az egyetemeken tanuló személyek számának a nemzeti költségvetésből nyújtott
támogatásokhoz viszonyított alakulására összpontosított. Megvizsgálta azt is, hogyan járultak hozzá a támogatások
a diplomások sikeres munkaerő-piaci beilleszkedéséhez.

304.

2013-ban a szlovákiai munkaerőpiac egyetemi diplomások számára mindössze ezer munkahelyet kínált.
2013 második negyedévében több mint 27 000 egyetemi diplomás volt munkanélküli. Az ellenőrzés azt állapította
meg, hogy a szlovákiai felsőoktatás túl sok diplomást képez, és nincs összefüggés a munkaerő-piaci igények és az
egyetemeken képzett diplomások képesítése között.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

305.

Az ellenőrzés elsősorban a szlovák oktatási minisztériumra és tíz szlovák állami egyetemre irányult.

306.

Ennek során gazdasági és más adatokat elemeztek, összegeztek, hasonlítottak össze és kategorizáltak.
Kiválasztott egyetemi karokon megvizsgálták a sikeres hallgatók arányát, és egy a munkaügyi hivatalok adatain
alapuló foglalkoztatási felmérést is végeztek. Az egyetemi diplomások számára kérdőívet dolgoztak ki a munkaerőpiaci sikereikkel és az oktatás minőségével való elégedettségükkel kapcsolatos információk gyűjtése céljából.
A felülvizsgált dokumentumok között szerepelt az Oktatási Minisztérium költségvetési részlegének záró
elszámolása, az egyetemi költségvetések végrehajtásáról szóló éves jelentések, éves tevékenységi jelentések,
támogatási megállapodások stb.

307.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a kiválasztott egyetemek hallgatóinak sikeres munkaerőpiaci beilleszkedésre való felkészítésére elkülönített nemzeti költségvetési forrásokat hatékonyan és eredményesen
használták-e fel, és ehhez hat kérdést tettek fel a következőkről: mennyire volt eredményes a kormányzati források
felhasználása a diplomások foglalkoztatásának bővítése során, ezek a források elérték-e a célkitűzéseiket, milyen
gyorsan találtak munkahelyet az álláskeresők, összefügg-e a személyzetfelvétel a hallgatói eredményekkel,
mennyire elégedettek a hallgatók az oktatással, valamint milyen mértékben vonják be a munkaadókat az oktatásba.

308.

Az ellenőrzésre 2013. május 27. és december 6. között került sor.
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A főbb észrevételek

309.

Az egyetemek általánosságban túl sok diplomást képeznek, akik nem tudnak elhelyezkedni
a szakterületükön, és a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés elégtelen. A nemzeti költségvetésből az egyes
egyetemeknek juttatott forrásoknak csak részben feltétele a hallgatók munkaerő-piaci sikere. Az egyetemek
elsősorban a hallgatói létszám alapján kapnak támogatást, a támogatás 10–20%-át pedig nem használják fel, és
átviszik a következő évre. Mivel nagy az egy-egy oktatóra jutó hallgatók száma, egy-egy oktatóra több
munkanélküli hallgató is jut. 2010 és 2012 között a diplomások több mint 15%-a nem tudott bejutni
a munkaerőpiacra, és ezzel rövid távon nem bizonyult hatékonynak a nemzeti költségvetésből származó 55 570 000
eurónyi forrás felhasználása. Az ellenőrzési kérdőívből az derült ki, hogy a diplomások több mint 60%-a tekinti úgy,
hogy használja az egyetemen szerzett ismereteket, és 26,3%-uk rendelkezik állandó munkahellyel. Több mint 90%uk értékelte kiválónak az egyetemi oktatás színvonalát, ugyanazt a szakterületet azonban csak 52%-uk választaná.

Ajánlások

310.

Számos ajánlásra került sor annak érdekében, hogy a tájékoztatás, az együttműködés és az ösztönzők
javításával kezeljék a diplomások munkanélküliségét, és hogy fokozottabban összpontosítsanak arra, hogy
a hallgatók számára a munkaerőpiacon keresett képzést és készségeket biztosítsanak. A főbb ajánlásokat az
alábbiakban soroljuk fel:
támogatáselosztás módszerének átfogó felülvizsgálata és olyan egyetemek előnyben
➤➤ arészesítésének
mérlegelése, amelyek diplomásai igazolhatóan sikeresebbek a munkaerőpiacon;
077 11 – Egyetemi oktatás nyújtása és egyetemek irányítása című alprogramban szereplő célkitűzések
➤➤ aújraértékelése
és új célkitűzések megállapítása;
Oktatási Minisztériumnak és az állami egyetemeknek együtt kell működniük
➤➤ aza Társadalombiztosítási
Hivatallal és a Munkaügyi Minisztériummal, hogy olyan eszközöket hozzanak
létre, amelyekkel naprakész és megbízható adatokat lehet rendelkezésre bocsátani a diplomások
sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedésének nyomon követése érdekében;

Oktatási Minisztérium igazítsa ki forráselosztási keretét annak érdekében, hogy azokat az
➤➤ azegyetemeket
támogassa, amelyek diplomásai igazolhatóan sikeresek a munkaerőpiacon;

➤➤ a következő időszakra szóló nemzeti reformterv felülvizsgálata;
foglalkoztatási szolgálatok információs rendszerének kibővítése, hogy az egyetemek
➤➤ aösszekapcsolhatók
legyenek a munkaügyi hivatalokkal, és online hozzáféréssel rendelkezzenek
a náluk végzett diplomások munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos adatokhoz;

diplomások profiljainak harmonizált leírása és az egyes szakterületek kategorizálása a tanulmányi
➤➤ aprogram
rendszere szerint;

➤➤ mutató bevezetése a tanulmányaikat be nem fejező hallgatók számának nyomon követésére;
➤➤ a munkaerő-piaci siker súlyozási együtthatójának növelése.
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Közzététel és hasznosulásvizsgálat

311.

A jelentést 2014. január 7-én tették közzé, majd benyújtották a miniszterelnöknek, az oktatási
miniszternek és az illetékes szlovák parlamenti szakbizottságoknak.

312.

A jelentés ajánlásainak végrehajtását későbbi ellenőrzések során követik nyomon.

Várható hatás

313.

A jelentés és az ajánlások várhatóan fokozzák a felsőoktatásra elkülönített költségvetési források
hatékony és eredményes felhasználását és javítják az egyetemi diplomások foglalkoztatási arányát.
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Az Egyesült Királyság Nemzeti Számvevőszéke
UK National Audit Office
Értékteremtés tanulószerződéses gyakorlati
képzési program útján

Áttekintés

314.

A jelentés azt vizsgálta meg, hogy az Oktatási Minisztérium (DfE) ki tudja-e mutatni, hogy az egyre inkább
a munkaadók által irányított tanulószerződéses gyakorlati képzési programok értékarányosan valósulnak meg.

315.

Az egymást követő kormányok szerint a tanulószerződéses gyakorlati képzés a készségfejlesztés egyik
legfontosabb módszere, ezért ezek kulcsfontosságú részei a növekedéssel és a fokozott termelékenységgel
kapcsolatos terveknek, ráadásul javítják a fiatalok eredményeit, és fokozzák a munkahelyi sokféleséget. Az
a kiinduló álláspont, hogy a munkaadók kormányzati beavatkozás nélkül nem ruháznának be gazdasági
szempontból optimális összeget képzésekbe, többek között a tanulószerződéses gyakorlati képzésekbe sem.

316.

Az elmúlt években a tanulószerződéses gyakorlati képzések száma jelentős mértékben növekedett, és
a DfE tovább bővítette a tanulószerződéses gyakorlati képzési programot, ugyanakkor annak irányítását és
finanszírozását egyre inkább a munkaadókra bízta. A program megvalósításának támogatásával kapcsolatos
jelentős változás volt az új tanulószerződéses gyakorlati képzések előmozdítására irányuló szakpolitikai célkitűzés,
a tanulószerződéses gyakorlati képzések új előírásainak a munkaadói csoportok által történő meghatározása és
a finanszírozás alapjának a munkaadói járulékból való biztosítása.

Hogyan hajtották végre az ellenőrzést

317.

Az ellenőrzés elsősorban a DfE-re terjedt ki, amely a tanulószerződéses gyakorlati képzések tekintetében
jelenleg egy bonyolult átmeneti program korai szakaszában van. A Nemzeti Számvevőszék jelentése arról kívánt
információt adni, hogyan kezeli a DfE ezt az átmenetet, továbbá értékelni kívánja az eddigiekben annak érdekében
tett erőfeszítéseket, hogy növeljék az egyre inkább a munkaadók által irányított tanulószerződéses gyakorlati
képzési programok által hozott értéket. A teljesítmény-ellenőrzés három fő területre terjedt ki:
οο a program céljainak meghatározása és a siker mérése;
οο az egyes tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségének javítása;
οο a tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségét és értékét fenyegető kockázatok kezelése.
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318.

Az ellenőrzési bizonyítékok összegyűjtésérer 2015. december és 2016. május között került sor.

319.

Félig strukturált interjúkra és látogatásokra került sor öt felügyeleti szervnél, hét képzésszolgáltatónál, 19
munkaadónál és a gépjárműipar, az építőipar és a szakmai szolgáltató ágazat érdekképviseleti szerveinél, két helyi
vállalkozási partnerségnél és az érdekelteket tömörítő tíz érdekképviseleti csoportnál.

A főbb észrevételek

320.

A DfE a program céljainak meghatározása és sikerének mérése tekintetében nem határozta meg, hogyan
használná fel a tanulószerződéses gyakorlati képzés résztvevői számának növekedését a termelékenység
fejlesztésére, és hogyan befolyásolná a tanulószerződéses gyakorlati képzések összetételét az értékarányosság
érdekében. Azt sem határozta meg, hogy mit jelent a „siker” a megreformált programban. A kutatások alapján az
egyes tanulószerződéses gyakorlati képzések által kínált előnyök jelentős mértékben eltérnek, az azonban nem volt
világos, hogy a DfE hogyan tervezte felhasználni ezt a bizonyítékot.

321.

Az egyes tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségét javítani kell a tanulószerződéses gyakorlati
képzésre vonatkozóan a munkaadók által kidolgozott normák bevezetésével. Számos, a tanulószerződéses
gyakorlati képzések kialakításában és végrehajtásában részt vevő munkaadó és képzésszolgáltató támogatta az új
normák mögött álló elveket, azonban további tevékenységekre volt szükség a tudatosság növelése érdekében.
A gyakorlatban az új normák kidolgozási folyamata a munkaadók szempontjából erőforrás-igényes volt, és a DfE
által tervezettnél tovább tartott. Egyes munkaadókat és ágazati érdekképviseleti csoportokat az aggasztott, hogy
a megközelítés eredményeként sok szűk, egymást átfedő norma jön létre, ami akadályozza az átvihető készségek
elsajátítását.

322.

A munkaadók nagyon elégedetten nyilatkoztak a nyújtott képzés minőségéről és a tapasztalt előnyökről,
ám a tanulószerződéses tanulók körében végzett felmérés kevésbé adott egyértelmű képet a képzés minőségéről,
és az Oktatási Felügyelet szerint a képzésszolgáltatók kb. egyötöde esetében kell javítani a képzés minőségét. A DfE
megfelelően kezelte a tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségével és értékével kapcsolatos egyes
kockázatokat, amelyek a jelenlegi módosítási program elemeinek megvalósítása miatt állnak fenn. Emellett
eredményesebb megközelítést dolgozott ki a program sikerével kapcsolatos, több területet is érintő kockázatok
kezelésére, azonban további előrelépésre volt szükség, és egyelőre nem határozta meg, hogy milyen információkra
van szüksége a legfőbb magatartási kockázatok nyomon követéséhez és a kockázatok növekedésére utaló jelek
felismeréséhez.

Ajánlások

323.

A DfE-nek:
kell határoznia a termelékenységet és a növekedést érintő általános tervezett hatást, valamint
➤➤ meg
a program sikerét mérő rövid távú fő teljesítménymutatókat;
kell arról, hogy a normák további kidolgozására vonatkozó ütemezés továbbra is reális
➤➤ gondoskodnia
legyen, és azt egyértelműen közöljék a munkaadókkal és a képzésszolgáltatókkal;
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kell a főbb kockázatok, a kölcsönös függőségek és veszélyhelyzetek kezelési módját
➤➤ fejlesztenie
a program valamennyi elemében;
kell törekednie annak megismerésére, hogyan reagálhatnak a munkaadók,
➤➤ jobban
a képzésszolgáltatók és az értékelő szervek a folyamatban lévő reformokra, és megalapozott
módozatokat kell kidolgoznia a gyors reagálásra, amennyiben piaci visszaélésre kerülne sor;

kell határoznia az egyes kormányzati szervek és a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzések
➤➤ meg
Intézete szerepét, különös tekintettel a tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségének
felügyeletére és a releváns adatok és mérőszámok összegyűjtésére és elemzésére.

Közzététel és hasznosulásvizsgálat

324.

A jelentést a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt 2016. szeptember 6-án tették közzé. A jelentést 2016.
október 12-én vitatta meg az alsóház Költségvetési Bizottsága, amely 2016. november 30-án tette közzé saját
jelentését, és erre a DfE a szokásos eljárás keretében reagált. Az ellenőrzés megállapításait 2017 februárjában egy
westminsteri Foglalkoztatási Fórumon is ismertették.

325.

A Nemzeti Számvevőszék az ellenőrzött szervvel való kapcsolattartás útján követi nyomon ajánlásainak
végrehajtását. A DfE 2017 márciusában közzétette a tanulószerződéses gyakorlati képzési program előnyeinek
érvényesítésére vonatkozó hivatalos stratégiáját, amelynek részei olyan teljesítménnyel kapcsolatos intézkedések,
mint a sikeres tanulószerződéses tanulók bérének növelése, több tanulószerződéses tanuló bejutása tartós
munkahelyekre vagy más oktatási lehetőségekbe, több olyan tanulószerződéses tanuló, aki etnikai kisebbségekből
származik, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű.

326.

A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzések Intézete 2017. április 3-án kezdte meg működését.

Várható hatás

327.

A jelentés és az abban foglalt ajánlások várhatóan segítenek a szakpolitika fejlesztésében, mivel
a programon belül több célkitűzést és teljesítményintézkedést hoznak létre a program sikerének könnyebb
megállapítása érdekében. Ezzel fejleszthető a munkaadók által kidolgozott tanulószerződéses gyakorlati képzési
normák bevezetésének folyamata, és ennek eredményeként jobban kezelhetők olyan kockázatok, mint
a tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerrel való visszaélés és a tanulószerződéses gyakorlati képzésekkel
kapcsolatos új díjak bevezetése.
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A részt vevő uniós legfőbb ellenőrző intézmények ifjúsági
munkanélküliséghez kapcsolódó, 2010 óta elvégzett ellenőrző
tevékenységeinek felsorolása

328.

A lista az uniós legfőbb ellenőrző intézmények olyan ellenőrző tevékenységeit tekinti át, amelyek –
egészében vagy részben – az ifjúsági munkanélküliséggel vagy a fiatalok munkaerő-piaci integrációjával
foglalkoztak. Az adott ellenőrzést illetően további információk az érintett legfőbb ellenőrző intézménytől kérhetők.

Belgium
οο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, november 2014 [Az oktatási rendszer munkaerőpiacnak való
megfeleltetése, közzététel: 2014. november]

Bulgária
οο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. [Az egyetemi
diplomások pályája és migrációja nyomon követésének ellenőrzése, közzététel: 2017. április]
οο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. [Szakképzés a foglalkoztatásért,
közzététel: 2016]
οο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. [Ifjúsági foglalkoztatás nyújtása uniós források felhasználásával az
„Emberi erőforrások fejlesztése” operatív program keretében, közzététel: 2014. november]
οο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г.
[Diplomások pályájának alakulása, közzététel: 2013. október]
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. [A munkanélküliek gazdasági aktivitásának előmozdítására irányuló „Fejlesztés” projekt
végrehajtása, az „Emberi erőforrások fejlesztése” operatív program keretében finanszírozva, közzététel: 2013. július].

Németország
οο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, August 2015 [A pályakezdők támogatási programjainak
ellenőrzése a német társadalombiztosítási törvénykönyv III. részének 49. cikke értelmében, közzététel: 2015. augusztus]
οο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach §§ 51 ff. SGB III,
November 2016 [A szakmai képzést megelőző képzési programok ellenőrzése termékorientált megközelítéssel a német
társadalombiztosítási törvénykönyv III. részének 51. és azt követő cikkei értelmében, közzététel: 2016. november]

•
•

Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [I. rész: Társfinanszírozás és beszerzés]
Teil II: Durchführung und Abrechnung [II. rész: Végrehajtás és elszámolás]
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οο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 [Készséghiánnyal
küzdő fiatalok támogatásának ellenőrzése a német társadalombiztosítási törvénykönyv III. részének 54a. cikke
értelmében, közzététel: 2017. július]

Franciaország
οο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, septembre 2016 [Fiatalok
foglalkoztatottsága: a lehetőségek kidolgozása, az állami támogatás kiigazítása, közzététel: 2016. szeptember]

Olaszország
οο Progetto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 [500 fiatal a kultúráért, közzététel: 2016. október]

Litvánia
οο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 [Szakmai képzési lehetőségek kiaknázása, közzététel:
2016. február]

Luxemburg
οο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et
octobre 2014 [A munkanélküliség elleni küzdelmet célzó intézkedések és az ajánlások hasznosulásának vizsgálata,
közzététel: 2011. április és 2014. október]

Magyarország
οο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 [A diplomás pályakövetési rendszer
összehangolt ellenőrzése, közzététel: 2016. október]

Málta
οο Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the Areas of Employment and Education,
published February 2017 [A strukturális alapok hozzájárulása az Európa 2020 stratégiához a foglalkoztatás és az
oktatás területén, közzététel: 2017. február]

Lengyelország
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 [Gyakorlati képzések és munkanélkülieket célzó
szakmai gyakorlatok közigazgatási hivatalokban, közzététel: 2016. augusztus]
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οο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej [Fogyatékosok foglalkoztatása a közigazgatásban],
2010. május
οο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego [Személyzettoborzás
a helyi önkormányzati szervezeti egységeknél], 2010. szeptember
οο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia [A 30 év alatti személyekre vonatkozó
foglalkoztatástámogatási program végrehajtása], 2012. január
οο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych
jednostkach organizacyjnych [Fogyatékosok foglalkoztatása kiválasztott minisztérumokban, központi hivatalokban
és állami szervezeti egységeknél], 2013. június
οο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz
wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [A szociális foglalkoztatás mint
a szegények életszínvonalának emelésére és a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett személyek tevékenységének
bővítésére szolgáló eszköz], 2013. november
οο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu [A munkanélküliség megelőzésének
kiválasztott aktív formáinak eredményessége], 2015. április
οο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej [A Munkaügyi Alapból üzleti tevékenységekhez
nyújtott támogatás], 2015. május
οο Kształcenie na kierunkach zamawianych [Oktatás meghatározott területeken], 2015. október
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej [Gyakorlati képzések és munkanélkülieket célzó szakmai
gyakorlatok közigazgatási hivatalokban], 2016. június
οο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia [A strukturális alapok alkalmazása
a foglalkoztatás bővítésére], 2017. április

Portugália
οο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 [Az ifjúsági
foglalkoztathatóság előmozdítására irányuló stratégiai terv – „Impulso Jovem”, közzététel: 2017. január]

Szlovákia
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 [Azon nemzeti költségvetési források hatékony és eredményes felhasználásának
ellenőrzése, amelyeket a kiválasztott egyetemek diplomásainak a sikeres munkaerő-piaci beilleszkedésre történő
felkészítésére, valamint a kiválasztott gazdasági mutatók és a tanulási és oktatási folyamatban alkalmazott mutatók
megvalósítására különítettek el, közzététel: 2014. január]
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, december 2013
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οο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
február 2013

Egyesült Királyság
οο Delivering value through the apprenticeships programme, published September 2016 [Értékteremtés
tanulószerződéses gyakorlati képzési program útján, közzététel: 2016. szeptember]
οο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow, published July 2016 [A rugalmas támogatással
való plaistowi visszaélés kivizsgálása, közzététel: 2016. július]
οο Welfare reform – lessons learnt, published May 2015 [Jóléti reform – a levont tanulságok, közzététel: 2015. május]
οο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan, published December 2014
[Továbbképzési és készségágazat: az egyszerűsítési terv végrehajtása, közzététel: 2014. december]

Európai Számvevőszék
οο Uniós ifjúsági garancia: az első lépések megtörténtek, de kockázatok várhatók a végrehajtás során, közzététel:
2015. március (3/2015. sz. különjelentés)
οο Az ifjúsági munkacsoportoknak nyújtott bizottsági támogatás: az ESZA-források átirányítása megtörtént, de nem
összpontosítottak kellő mértékben az eredményekre, közzététel: 2015. december (17/2015. sz. különjelentés)
οο Ifjúsági munkanélküliség – hoztak változást az uniós szakpolitikák? Az ifjúsági garancia és az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés értékelése, közzététel: 2017. április (5/2017. sz. különjelentés)

Kapcsolatba szeretne lépni az EU-val?
Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső
központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu
Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye
igénybe a szolgáltatást
— az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
— a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
— e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Információkat keres az EU-ról?
Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/europeanunion/index_hu
Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: https://publications.
europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct
központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).
Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-től megjelenő jogszabályai:
http://eur-lex.europa.eu
Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós adatkészletekhez biztosít
hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.

