
HR 

 

 
Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke tematskog izvješća koje je usvojio Europski revizorski sud. 
Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – glasnogovornik, Tel.: (+352) 4398 47063 Mob.: (+352) 621 55 30 63 
Damijan Fišer – službenik za odnose s medijima, Tel.: (+352) 4398 45410  Mob.: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E-adresa: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Priopćenje za medije 
Luxembourg, 10. prosinca 2015. 

 
 

Akcijski timovi za mlade: preusmjereno je 
1,9 milijardi eura, no uz „ograničene prijedloge” za 
zapošljavanje mladih, poručuju revizori EU-a 
Akcijski timovi za mlade koje je uspostavila Europska komisija uspješno su preusmjerili financijska sredstva na 
potporu mladima, no prijedlozi koje su iznijeli bili su ograničeni, navodi se u novom izvješću Europskog 
revizorskog suda. Cilj timova bio je pomoći državama članicama koje su najviše pogođene nezaposlenošću 
mladih da preusmjere svoja nedodijeljena sredstva iz strukturnih fondova na projekte kojima bi se ostvarili 
najveći učinci u najkraćem mogućem roku. 

Revizori su utvrdili da je Komisija pružila savjete državama članicama, no njezina je podrška bila ograničena 
razinom i kvalitetom informacija koje su joj bile dostupne. Iako je inicijativa dovela do reprogramiranja i 
preraspodjele sredstava Europskog socijalnog fonda, Komisija se pri procjeni izmjena operativnih programa 
uglavnom usredotočila na njihov učinak na proračun. Na temelju nalaza revizori su zaključili da je u slučajevima u 
kojima možda postoji neusklađenost između onoga što se obeća i što Komisija stvarno može postići potrebno 
bolje upravljanje takvim očekivanjima. 

„Nezaposlenost mladih jedno je od gorućih pitanja s kojima se EU trenutačno suočava. Iako je u posljednje 
vrijeme zabilježeno malo smanjenje, stopa nezaposlenosti mladih još je neprihvatljivo visoka. Stoga bi se 
sredstvima EU-a trebale poduprijeti djelotvorne mjere kojima bi se što je brže moguće postigli stvarni rezultati na 
terenu”, istaknula je Iliana Ivanova, članica Revizorskog suda odgovorna za izvješće.  

Europska komisija uspostavila je akcijske timove za mlade 2012. godine u sklopu svoje „Inicijative o 
mogućnostima za mlade”. Timovi su okupili nacionalne stručnjake i stručnjake Komisije u osam država članica s 
najvišim stopama nezaposlenosti mladih: Grčkoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Portugalu, Slovačkoj i Španjolskoj. 
Inicijativom su obuhvaćena sredstva Europskog socijalnog fonda u visini od gotovo 10 milijardi eura koja su još 
bila dostupna u navedenim državama članicama. 

Revizori su procijenili jesu li prijedlozi koje su iznijeli timovi doprinijeli preusmjeravanju sredstava i utvrdili su da 
su ti prijedlozi zapravo bili ograničeni. Savjeti Komisije bili su ograničeni količinom informacija koje su joj bile 
dostupne te su uglavnom bili usmjereni na proračunske aspekte prijedloga, a ne na njihovu djelotvornost. 
Revizori su utvrdili i nedostatke u vezi s načinom na koji je Komisija pratila rezultate i izvješćivala o njima. 

Iako su preusmjerena sredstva u visini od približno 1,9 milijardi eura, potrebna je održivija i dugoročnija 
inicijativa koja se temelji na široj osnovi kako bi se sredstvima iz strukturnih fondova djelotvorno smanjila 
nezaposlenost mladih.  
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Napomena za urednike 
 
 
Tematsko izvješće br. 17/2015 „Potpora Komisije akcijskim timovima za mlade: ostvareno je preusmjeravanje sredstava 
ESF-a, ali uz nedovoljnu usredotočenost na rezultate” dostupno je na engleskom jeziku, a uskoro će biti dostupno i na ostalima.  
 
U ožujku 2015. objavili smo prvo izvješće u vezi s pitanjem nezaposlenosti mladih pod naslovom „Jamstvo za mlade EU-a: 
poduzeti su prvi koraci, no rizici u provedbi tek predstoje” koje je dostupno na 23 jezika EU-a. 
 
U našim tematskim izvješćima iznose se rezultati revizija uspješnosti i usklađenosti koje su provedene za posebna proračunska 
područja ili teme povezane s upravljanjem. U odabiru i osmišljavanju takvih revizijskih zadataka nastojimo postići što veći učinak 
uzimajući u obzir rizike za uspješnost ili usklađenost, vrijednost predmetnih prihoda ili rashoda, predstojeće razvojne promjene 
te politički i javni interes. 
 
 
 


