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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, dnia 24 marca 2015 r. 

 
Młodzi bezrobotni w Europie: przeszkody we wdrażaniu unijnej gwarancji dla młodzieży  

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazał trzy główne zagrożenia dla skutecznego 
wdrażania inicjatywy „unijna gwarancja dla młodzieży”, na którą przeznaczono 12,7 mld euro ze środków unijnych. Są to: 
adekwatność całkowitego finansowania, definicja „oferty dobrej jakości” oraz system Komisji w zakresie monitorowania 
rezultatów programu i sprawozdawczości na ten temat. 

– Bezrobocie wśród młodzieży jest ogromnym wyzwaniem, z którym boryka się obecnie większość krajów UE. W odpowiedzi na tę 
sytuację Unia Europejska ustanowiła istotne narzędzie, „gwarancję dla młodzieży”, mające pomóc około 7,5 mln młodych 
Europejczyków, którzy nie mają zatrudnienia, nie uczęszczają do szkół ani nie odbywają szkoleń, wrócić na właściwie tory i 
umożliwić im wniesienie pozytywnego wkładu na rzecz społeczeństwa – stwierdziła Iliana Iwanowa, członek Trybunału 
odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Choć wdrożenie tego programu jest obciążające w sensie finansowym, alternatywą 
byłoby ponoszenie w dalszym ciągu ogromnych kosztów społeczno-gospodarczych w postaci udzielanych świadczeń dla 
bezrobotnych oraz utraconych zarobków i podatków. Koszty te według szacunków unijnej agencji Eurofound opiewają na kwotę 
153 mld euro rocznie, czyli ponad 1% unijnego PKB. Powodzenie programu gwarancji dla młodzieży w przyszłości nie jest jednak 
jeszcze przesądzone, ponieważ wciąż nie ma odpowiedzi na szereg istotnych pytań. Wśród potencjalnych zagrożeń wskazaliśmy 
na adekwatność finansowania programu, charakter ofert „dobrej jakości” proponowanych młodym osobom bezrobotnym oraz 
sposób, w jaki Komisja monitoruje rezultaty programu i przedstawia sprawozdania na ten temat. Uwzględnienie tych zagrożeń 
odpowiednio wcześnie ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności gwarancji dla młodzieży. 

Unijni kontrolerzy stwierdzili, że Komisja we właściwym czasie zapewniła państwom członkowskim odpowiednie wsparcie przy 
ustanawianiu systemów gwarancji dla młodzieży. Niemniej jednak kontrolerzy zauważyli również, że Komisja nie przeprowadziła 
oceny oddziaływania zawierającej przewidywane koszty i korzyści, choć stanowi to standardową procedurę w przypadku 
wszystkich większych inicjatyw Komisji. W rezultacie brakuje informacji na temat potencjalnego ogólnego kosztu wdrożenia 
gwarancji na terenie całej UE, a w związku z tym pojawia się ryzyko, iż całkowita kwota finansowania może być niewystarczająca. 
Wobec braku jasnej definicji określającej ofertę pracy „dobrej jakości”, powstaje istotne zagrożenie, że program może być 
wdrażany nieskutecznie i niespójnie na terenie UE.  

Program gwarancji dla młodzieży ustanowiono w czerwcu 2013 r. w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację młodych 
bezrobotnych osób, którą pogłębił kryzys gospodarczo-finansowy. Ponad jedna piąta Europejczyków poniżej 24. roku życia, 
którzy weszli na rynek pracy, pozostaje bez zatrudnienia, a w niektórych państwach członkowskich stopa bezrobocia wśród ludzi 
młodych na rynku pracy sięga 50%. W latach 2014-2020 program będzie współfinansowany w łącznej kwocie 12,7 mld euro z 
budżetu UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Państwa członkowskie będą musiały jednak zapewnić dodatkowe środki, by pokryć nie tylko koszty działań ukierunkowanych na 
osoby dotknięte bezrobociem, ale również koszty działań związanych z zasadniczymi reformami strukturalnymi w takich 
dziedzinach jak systemy szkolenia, poszukiwania pracy i kształcenia w celu ułatwienia przejścia od kształcenia do zatrudnienia 
oraz w celu zwiększenia szans na zatrudnienie osób młodych. Nie określono jak dotąd pełnej kwoty środków krajowych, które 
zostaną udostępnione w ramach programu. Dziewięć państw członkowskich nie przedstawiło Komisji żadnych informacji na ten 
temat, a dane przekazane przez pozostałe państwa charakteryzowały się różnym stopniem szczegółowości. 

Z najnowszych dostępnych szacunków Komisji wynika, że w latach 2014-2020 na rzecz programu przeznaczona zostanie łączna 
kwota (ze środków krajowych i unijnych) w wysokości 16,7 mld euro. Międzynarodowa Organizacja Pracy przewiduje jednak, że 
koszt wdrożenia programu może sięgnąć 21 mld euro rocznie. 
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Informacje dla redaktorów: 

W czerwcu 2014 r. liczba bezrobotnych młodych osób (poniżej 25. roku życia) w UE-28 wyniosła blisko 5 mln, z czego 
3,3 mln przypadało na strefę euro. Oznacza to stopę bezrobocia wśród młodzieży w UE na poziomie 22%. Ponad 
jedna piąta młodych obywateli Unii na rynku pracy nie może znaleźć zatrudnienia, a w Grecji i Hiszpanii problem ten 
dotyczy co drugiego. Różnica pomiędzy państwem członkowskim o najniższej stopie bezrobocia wśród młodzieży 
(Niemcy – 7,8% w czerwcu 2014 r.) a państwem członkowskim o najwyższej stopie bezrobocia (Hiszpania – 53,4% 
w czerwcu 2014 r.) wynosi niemal 50 punktów procentowych. 

W 2013 r. Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska ustanowiły program „gwarancji dla młodzieży”. W ramach 
programu państwa członkowskie powinny zapewnić, by w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego 
kształcenia lub utraty pracy młodzi ludzie w wieku do 25 lat otrzymali „dobrej jakości” ofertę zatrudnienia 
dopasowaną do ich wykształcenia, umiejętności i doświadczenia lub uzyskali możliwość zdobycia wykształcenia, 
umiejętności i doświadczenia wymaganych do znalezienia w przyszłości pracy w drodze stażu, przyuczenia do 
zawodu lub dalszego kształcenia. Program jest finansowany ze środków budżetu UE oraz budżetów krajowych. Środki 
publiczne mogą zostać uzupełnione środkami ze źródeł prywatnych (np. inwestycjami przedsiębiorstw w programy 
przyuczenia do zawodu czy finansowaniem programów szkoleń przez prywatne fundacje). 

W sprawozdaniu specjalnym nr 3/2015 pt. „Europejska gwarancja dla młodzieży: rozpoczęto wdrażanie, lecz wciąż 
istnieją zagrożenia” dokonano oceny, czy Komisja udzieliła państwom członkowskim odpowiedniego wsparcia we 
wprowadzaniu gwarancji dla młodzieży, oraz czy przeprowadzono analizę potencjalnych zagrożeń, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na wdrożenie tego systemu. Podczas kontroli skupiono się na dokonanej przez Komisję ocenie 
planów wdrożenia gwarancji dla młodzieży w wybranych pięciu państwach członkowskich: we Francji, w Irlandii, we 
Włoszech, na Litwie i w Portugalii. 

Chociaż Komisja zwróciła się do państw członkowskich, by wraz z planami wdrożenia gwarancji dla młodzieży 
przekazały szacunki dotyczące kosztów planowanych działań i informacje o odnośnych źródłach finansowania, 
kontrolerzy stwierdzili podczas przeprowadzania przeglądu w pięciu wybranych państwach członkowskich, że 
w niektórych odpowiedziach brakowało istotnych informacji, a w żadnej z nich nie przedstawiono szacunkowych 
kosztów reform strukturalnych niezbędnych w celu realizacji skutecznej gwarancji dla młodzieży.  

Kontrolerzy Trybunału zalecają, co następuje:  

• Państwa członkowskie powinny przedstawić jasne i kompletne informacje na temat kosztów planowanych 
działań na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży podejmowanych w ramach gwarancji dla młodzieży, 
tak aby Komisja mogła ocenić całkowite potrzeby w zakresie finansowania. 

• Komisja powinna upowszechnić zestaw kryteriów jakościowych, których spełnienie kwalifikować będzie daną 
pracę, staż i przyuczenie do zawodu do wsparcia z budżetu unijnego. Kryteria te można ustalić w oparciu 
o elementy oferty „dobrej jakości”, określone w wytycznych Komisji dotyczących oceny Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych.  

• Komisja powinna stworzyć kompleksowy system monitorowania gwarancji dla młodzieży, obejmujący 
zarówno reformy strukturalne, jak i działania ukierunkowane na indywidualne osoby. Wyniki monitorowania 
powinny być przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie. 

W przyszłych sprawozdaniach Trybunał zamierza poruszyć kolejne kwestie dotyczące zatrudnienia ludzi młodych, 
w tym wdrożenia inicjatyw UE na szczeblu państw członkowskich. Sprawozdania specjalne Trybunału publikowane są 



PL 

 
 
 

 

ECA Press 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
Tel.: +352 4398-45410  Tel. kom.: +352 621552224 
E-mail: press@eca.europa.eu    @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

przez cały rok i przedstawiają ustalenia z kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych 
z zarządzaniem. 


