SL
Sporočilo za javnost

Luxembourg, 24. marca 2015

Mladi in brezposelni v Evropi: jamstvo za mlade čakajo ovire
Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča ugotavlja tri tveganja za uspešno izvajanje pobude EU
za jamstvo za mlade, ki ji je namenjeno 12,7 milijarde EUR financiranja EU: zadostnost skupnega financiranja,
opredelitev kakovostne ponudbe in način, kako Komisija spremlja rezultate programa in poroča o njih.
„Brezposelnost mladih je velik izziv, s katerim se danes sooča večina držav EU. Evropska unija se je nanj odzvala z

vzpostavitvijo pomembnega orodja, imenovanega jamstvo za mlade. Njegov namen je, da bi približno 7,5 milijonov
mladih Evropejcev, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, znova spravili na pravo pot in jim omogočili,
da dajo koristen prispevek družbi,” je izjavila Iliana Ivanova, članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za
poročilo. „Izvajanje tega programa je sicer drago, toda alternativa je, da še naprej nastajajo veliki socialnoekonomski stroški zaradi nadomestil za brezposelnost ter izpadlih dohodkov in davkov. Ti po oceni agencije EU
Eurofound znašajo 153 milijard EUR na leto, kar je več kot 1 % BDP EU. Vendar pa uspeha jamstva za mlade v
prihodnosti ni mogoče jemati kot samoumevnega, dokler ni odgovorov na resna vprašanja. Kot morebitna tveganja
smo ugotovili zadostnost financiranja programa, opredelitev kakovostne ponudbe za mlade brezposelne ter način,
kako Komisija spremlja rezultate programa in poroča o njih. Zgodnja obravnava teh tveganj je ključna za uspešnost
jamstva za mlade.”
Revizorji EU so prišli do zaključka, da je Komisija zagotovila ustrezno in pravočasno podporo državam članicam pri
vzpostavljanju njihovih programov jamstva za mlade. Kljub temu pa opozarjajo, da ni izvedla ocene učinka, v kateri bi
bili navedeni pričakovani stroški in koristi, čeprav je to standarden postopek za vse velike pobude Komisije. Zato ni
nobenih informacij o morebitnih globalnih stroških izvajanja takega programa v vsej EU, posledično pa obstaja
tveganje, da skupno financiranje morda ne bo zadostno. Skupaj s tem, da ni jasne opredelitve kakovostne ponudbe,
to pomeni veliko tveganje, da bo izvajanje programa po EU neuspešno in nedosledno.
Program jamstva za mlade je bil vzpostavljen junija 2013 v odziv na slabšanje razmer za mlade brezposelne, ki se je
zaostrilo zaradi gospodarske in finančne krize. Zaposlitve nima več kot eden od petih Evropejcev na trgu dela, starih
pod 24 let, v nekaterih državah članicah pa je brezposelna celo polovica vseh mladih na trgu dela. V obdobju od
leta 2014 do leta 2020 bo program delno financiran s skupno 12,7 milijarde EUR iz proračuna EU, in sicer prek
Evropskega socialnega sklada in posebne pobude za jamstvo za mlade. Vendar pa bodo morale države članice
zagotoviti dodatna sredstva, ne samo za ukrepe, namenjene brezposelnim, pač pa tudi za ukrepe, povezane s
temeljnimi strukturnimi reformami na področjih, kot so sistemi usposabljanja, iskanja zaposlitve in izobraževanja, da
bi se izboljšala prehod iz šolanja v zaposlitev in zaposljivost mladih. Ni še jasno, kakšen znesek nacionalnega
financiranja bo na voljo za program: devet držav članic Komisiji še ni predložilo nobenih informacij, preostale države
pa so zagotovile različno podrobne informacije.
V najnovejših razpoložljivih ocenah Komisije je navedeno, da bodo za financiranje programa v obdobju 2014–2020
namenjena sredstva v skupni višini 16,7 milijarde EUR (sredstva EU in nacionalna sredstva). Vendar pa bi lahko po
navedbah Mednarodne organizacije dela strošek izvajanja programa potencialno dosegel 21 milijard EUR letno.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celotno poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Opombe za urednike
Junija 2014 je bilo na območju EU–28 brezposelnih skoraj pet milijonov mladih (do starosti 25 let), od tega več kot
3,3 milijona v euroobmočju. To pomeni, da stopnja brezposelnosti mladih v EU znaša 22 %. Na trgu dela ne more
najti zaposlitve več kot eden od petih mladih državljanov EU, v Grčiji in Španiji pa eden od dveh. Razlika med državo
članico z najnižjo stopnjo brezposelnosti mladih (Nemčija s 7,8 % junija 2014) in najvišjo stopnjo (Španija s 53,4 %
junija 2014) je skoraj 50 odstotnih točk.
Program jamstva za mlade sta leta 2013 sprejela Svet ministrov EU in Evropski svet. V okviru programa bi morale
države članice zagotoviti, da mladi, ki imajo manj kot 25 let, v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja
ali izgubi zaposlitve lahko bodisi najdejo „kakovostno” zaposlitev, primerno njihovi izobrazbi, znanju in spretnostim
ter izkušnjam, ali z vajeništvom, pripravništvom ali nadaljnjim izobraževanjem pridobijo izobrazbo, znanje in
spretnosti ter izkušnje, s katerimi lahko v prihodnosti najdejo zaposlitev. Program se financira iz proračuna EU in
nacionalnih proračunov. To javno financiranje lahko dopolnjuje še zasebno financiranje (npr. naložbe podjetij v
vajeniške programe ali programi usposabljanja, ki jih financirajo zasebne ustanove).
V posebnem poročilu (št. 3/2015) z naslovom Jamstvo EU za mlade: narejeni so bili prvi koraki, vendar se
nakazujejo tveganja pri izvajanju je ocenjeno, ali je Komisija zagotovila ustrezno podporo državam članicam pri
vzpostavljanju programov jamstva za mlade, pregledana pa so tudi mogoča tveganja, ki bi lahko vplivala na izvajanje
programa. Revizija je bila osredotočena na oceno, ki jo je Komisija opravila za vzorec izvedbenih načrtov za jamstvo
za mlade petih držav članic: Francije, Irske, Italije, Litve in Portugalske.
Čeprav je Komisija pozvala države članice, naj pri predložitvi izvedbenih načrtov za jamstvo za mlade zagotovijo
oceno stroškov posameznih načrtovanih ukrepov in navedejo s tem povezane vire financiranja, so revizorji pri
pregledu petih držav članic ugotovili, da v nekaterih odgovorih ni bilo relevantnih informacij, nobena od držav pa ni
posredovala informacij o ocenjenih stroških izvajanja strukturnih reform, ki so potrebne za zagotavljanje uspešnega
jamstva za mlade.
Revizorji EU priporočajo, naj:
•
•
•

države članice zagotovijo jasen in popoln pregled stroškov vseh načrtovanih ukrepov za boj proti
brezposelnosti mladih v okviru programa jamstva za mlade, da lahko Komisija oceni skupne potrebe po
financiranju;
Komisija spodbuja sklop kvalitativnih značilnosti, ki jih morajo delovna mesta, pripravništva in vajeništva
imeti, da se zanje izplača podpora EU. Ta bi lahko temeljil na elementih, s katerimi je v smernicah Komisije za
vrednotenje pobude za zaposlovanje mladih opredeljena kakovostna ponudba;
Komisija vzpostavi celovit sistem za spremljanje programa jamstva za mlade, ki bi zajel strukturne reforme in
ukrepe, usmerjene na posameznike. O rezultatih tega spremljanja naj poroča Evropskemu parlamentu in
Svetu.

Evropsko računsko sodišče namerava zajeti dodatna vprašanja glede zaposlovanja mladih, vključno z izvajanjem
pobud EU na ravni držav članic, tudi v prihodnja poročila. Sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so
predstavljene ugotovitve izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.
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