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Akční týmy pro mladé lidi: 1,9 miliardy EUR bylo 
přesměrováno, ale předloženy byly jen „omezené 
návrhy“, jak zvýšit zaměstnanost mladých lidí, říkají 
auditoři EU 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora byly akční týmy pro mladé lidi zřízené Evropskou komisí úspěšné, 
pokud jde o přesměrování finančních prostředků na podporu pro mladé lidi, ale předložily jen málo návrhů na 
zvýšení zaměstnanosti mladých. Cílem týmů bylo pomoci členským státům, které jsou nejvíce zasaženy 
nezaměstnaností mladých lidí, přesměrovat zatím nepřidělené prostředky strukturálních fondů na projekty, které 
v nejkratším čase přinesou největší výsledky. 

Jak auditoři zjistili, Komise poskytovala členským státům poradenství, ale její podpora byla omezena mírou a kvalitou 
informací, které měla k dispozici. Iniciativa sice vedla k přeprogramování a přerozdělení prostředků Evropského 
sociálního fondu, ale při posuzování změn operačních programů se Komise zaměřovala hlavně na jejich dopad na 
rozpočet. Auditoři dospěli na základě svých zjištění k závěru, že je potřeba lépe řídit očekávání od iniciativ tohoto typu, 
pokud existuje potenciální nesoulad mezi slibovanými výsledky a tím, co Komise může reálně uskutečnit. 

„Jedním ze závažných problémů, s nimiž se EU nyní potýká, je nezaměstnanost mladých lidí. Nedávno sice nepatrně 
klesla, ale stále je na nepřijatelně vysoké úrovni. Prostředky EU by proto měly podpořit účinná opatření, která co 
nejrychleji přinesou skutečné výsledky v praxi,“ uvedla Iliana Ivanovová, členka Účetního dvora odpovědná za tuto 
zprávu.  

Evropská komise zřídila akční týmy pro mladé lidi v roce 2012 v rámci své iniciativy „Příležitosti pro mladé“. Na práci 
týmů se podíleli společně národní odborníci a odborníci Komise v osmi členských státech s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí: v Řecku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, v Portugalsku, na Slovensku a ve Španělsku. 
Iniciativa se týkala téměř 10 miliard EUR z Evropského sociálního fondu, které byly v daných osmi členských státech 
stále k dispozici. 

Auditoři posuzovali, zda se při přesměrování finančních prostředků využily návrhy vypracované akčními týmy, a zjistili, 
že ve skutečnosti týmy předložily jen málo návrhů. Komise byla při poskytování poradenství omezena malým 
množstvím informací, které měla k dispozici, a zaměřovala se při něm hlavně na rozpočtová hlediska návrhů, nikoliv na 
jejich účinnost. Auditoři našli nedostatky také v tom, jak Komise monitorovala a vykazovala výsledky.  

Přesměrováno bylo přibližně 1,9 miliardy EUR, ale má-li se účinně snížit nezaměstnanost mladých lidí, je nutná 
rozsáhlejší, udržitelnější a dlouhodobější iniciativa, tvrdí auditoři.  
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Poznámka pro redaktory 
 
 
Zvláštní zpráva č. 17/2015 „Podpora Komise pro akční týmy pro mladé lidi: finanční prostředky ESF byly přesměrovány, ale 
důraz na výsledky je nedostatečný“ je k dispozici v anglickém jazyce (brzy budou k dispozici také další jazykové verze).  
 
V březnu jsme vydali první zprávu týkající se nezaměstnanosti mladých lidí s názvem „Systém záruk pro mladé lidi: první kroky 
jsou za námi, ale rizika související s jeho uplatňováním na nás teprve čekají,“ která byla zveřejněna ve 23 jazycích. 
 
Ve svých zvláštních zprávách informujeme o výsledcích auditů výkonnosti a auditů souladu s předpisy zaměřených na konkrétní 
oblasti rozpočtu či témata z oblasti řízení. Vybíráme a koncipujeme tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a 
zohledňujeme přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, 
politické zájmy a zájem veřejnosti. 
 
 
 


