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Mladí a nezaměstnaní v Evropě: překážky, jimž čelí evropský systém záruk pro
mladé lidi
Dnes zveřejněná zpráva Evropského účetní dvora (EÚD) identifikuje tři rizika úspěšného provádění evropského
systému záruk pro mladé lidi podporovaného ze zdrojů EU částkou 12,7 miliardy EUR: dostatečnost celkových
prostředků na financování, definice „kvalitní“ nabídky a způsob, jakým Komise systém monitoruje a podává
zprávy o jeho fungování.
„Nezaměstnanost mladých lidí je velkou výzvou, s níž se dnes potýká většina zemí EU. Evropská unie zareagovala
zavedením důležitého nástroje nazvaného „záruka pro mladé lidi“, jehož cílem je dostat 7,5 milionů mladých
Evropanů, kteří nemají zaměstnání, nestudují ani se neškolí, zpět na správnou cestu a umožnit jim pozitivně přispět
k fungování společnosti,“ uvedla Iliana Ivanovová, členka EÚD odpovědná za tuto zprávu. „I když realizace tohoto
systému je finančně náročná, alternativou je pokračování obrovských socioekonomických nákladů v podobě příspěvků
v nezaměstnanosti a ušlých příjmů a daní, které podle evropské agentury Eurofound činí 153 miliard EUR ročně,
tj. více než 1 % HDP EU. Budoucí úspěch záruky pro mladé lidi však není možné považovat za samozřejmost, neboť
zůstávají nezodpovězeny závažné otázky. Jako potenciální rizika jsme identifikovali dostatečnost celkových prostředků
na financování systému, „kvalitu“ nabídky, kterou prezentuje nezaměstnaným mladým lidem, a způsob, jakým
Komise systém monitoruje a podává zprávy o jeho fungování. Pro účinnost záruky pro mladé lidi je včasné řešení
těchto rizik klíčové.“
Auditoři EU dospěli k závěru, že Komise členské státy při zřizování režimu záruk pro mladé lidi vhodným způsobem a
včas podpořila. Podotýkají ale, že Komise neprovedla posouzení dopadu, v němž by specifikovala očekávané náklady
a přínosy, přestože jde o standardní postup uplatňovaný u všech hlavních iniciativ Komise. Nejsou tedy k dispozici
žádné informace o možných celkových nákladech na uplatnění takového režimu v EU, a existuje proto riziko, že
celkové prostředky na financování nemusí být dostatečné. To spolu s faktem, že neexistuje jasná definice „kvalitní“
nabídky, sebou nese značné riziko neuceleného a neúčinného provádění systému napříč EU.
V reakci na zhoršující se situaci nezaměstnaných mladých lidí, kterou ještě ztížila hospodářská a finanční krize, byl
v červnu 2013 zaveden systém záruk pro mladé lidi. Více než pětina Evropanů do 24 let figurujících na pracovním
trhu nemá zaměstnání a v některých členských státech je nezaměstnaná až polovina mladých lidí na trhu práce.
V období 2014–2020 bude systém částečně financován z rozpočtu EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu a
speciálně zřízené iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí částkou do celkové výše 12,7 miliardy EUR.
Členské státy však budou muset poskytnout další prostředky a nikoliv jen na opatření zaměřená na nezaměstnané,
ale i na kroky související s hlubokými strukturálními reformami, např. v oblasti odborné přípravy, hledání pracovního
místa a vzdělávacího systému, které zlepší přechod ze školy do práce i zaměstnatelnost mladých lidí. Výše finančních
prostředků z národních zdrojů, které má režim k dispozici, přitom není zřejmá: devět členských států neposkytlo
Komisi žádné informace, zatímco informace poskytnuté zbývajícími členskými státy se lišily mírou podrobnosti.
Nejaktuálnější dostupné odhady Komise uvádí, že celkem bude na financování režimu v období 2014–2020
vyhrazeno 16,7 miliardy EUR (ze zdrojů EU i členských států). Podle Mezinárodní organizace práce by však náklady na
zavedení systému mohly dosáhnout až 21 miliard EUR ročně.
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Poznámka pro redaktory
V červnu 2014 bylo v EU-28 bez zaměstnání téměř 5 milionů mladých lidí (do 25 let), z toho 3,3 milionu v eurozóně.
To odpovídá 22% míře nezaměstnanosti mladých lidí v EU. Více než 20 % mladých občanů EU nemůže na trhu práce
najít místo. V Řecku a ve Španělsku je to každý druhý mladý člověk. Rozdíl mezi členským státem s nejnižší mírou
nezaměstnanosti mladých (Německo: 7,8 % v červnu 2014) a státem s nejvyšší mírou (Španělsko: 53,4 %
v červnu 2014) je téměř 50 procentních bodů.
Rada ministrů EU a Evropská rada schválily v roce 2013systém „záruk pro mladé lidi“. V rámci záruky pro mladé lidi
by členské státy měly zajistit, aby si všichni mladí lidé do 25 let do čtyř měsíců od doby, kdy se stanou
nezaměstnanými nebo ukončí své formální vzdělání, buď našli „kvalitní“ práci, která odpovídají jejich kvalifikaci,
dovednostem a zkušenostem, nebo díky učňovské přípravě, stáži nebo dalšímu vzdělání získali kvalifikaci, dovednosti
a zkušenosti, které jim umožní si v budoucnu takovou práci najít. Systém je financován z rozpočtu EU a rozpočtů
členských států. Finanční prostředky z veřejných zdrojů je možné doplnit financováním ze zdrojů soukromých (např.
investice společností do učňovských programů nebo školicích systémů financované soukromými nadacemi).
Zvláštní zpráva (3/2015) nazvaná „Systém záruk pro mladé lidi: první kroky jsou za námi, ale rizika související s jeho
uplatňováním na nás teprve čekají“ posuzuje, zda Komise členským státům poskytla při zavádění systémů záruk pro
mladé lidi vhodnou podporu, a zkoumá možná rizika související se zaváděním tohoto systému. Audit se zaměřil na
posouzení plánů na zavedení záruk pro mladé lidi provedené Komisí na vzorku pěti členských států: Francie, Irska,
Itálie, Litvy a Portugalska.
I když Komise požádala členské státy, aby jí spolu s plány provádění záruk pro mladé lidi předložily i odhad nákladů
na plánovaná opatření a informace o souvisejících zdrojích financování, auditoři při přezkumu pěti členských států
zjistili, že v některých odpovědích relevantní informace chyběly a že ani jeden z těchto členských států neuvedl
informace o odhadech nákladů na realizaci strukturálních reforem, které jsou podmínkou účinného uplatňování
záruky pro mladé lidi.
Auditoři EU doporučují, aby:
•
•
•

členské státy předložily jasný a vyčerpávající přehled nákladů na všechna plánovaná opatření pro boj
s nezaměstnaností mladých lidí v rámci systému záruk pro mladé lidi, aby Komise mohla posoudit souhrnnou
potřebu prostředků na financování;
Komise propagovala soubor kvalitativních atributů, které by měly pracovní místa, stáže a učňovská příprava
mít, aby se kvalifikovaly pro podporu z rozpočtu EU. Soubor by mohl vycházet z prvků, které definují kvalitní
nabídku v pokynech Komise k hodnocení iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí;
Komise zavedla ucelený monitorovací systém pro režim záruk pro mladé lidi, který by pokrýval jak
strukturální reformy, tak opatření cílená na jednotlivce. O výsledcích z tohoto monitorování by se měly
podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

Účetní dvůr má rovněž v úmyslu pokrýt problematiku zaměstnanosti mladých lidí, včetně provádění iniciativ EU na
úrovni členských států, ve svých budoucích zprávách. Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány
v průběhu celého roku a uvádějí zjištění vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a
řízení.
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