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Zdaniem kontrolerów UE dzięki grupom zadaniowym ds. młodzieży 
przekierowano środki w wysokości 1,9 mld euro, ale grupy te 
sformułowały „ograniczoną liczbę propozycji” w zakresie zatrudnienia 
osób młodych 
Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że utworzonym przez Komisję Europejską 
grupom zadaniowym ds. młodzieży udało się co prawda przekierować środki finansowe na rzecz wsparcia osób młodych, 
lecz sformułowały one jedynie ograniczoną liczbę propozycji w tym zakresie. Grupy miały za zadanie pomóc tym państwom 
członkowskim, które w największym stopniu dotknięte były problemem bezrobocia młodzieży, w przekierowaniu 
nieprzydzielonych funduszy strukturalnych na rzecz projektów, które mogły przynieść największe efekty w najkrótszym 
czasie. 

Kontrolerzy stwierdzili, że Komisja zapewniała doradztwo państwom członkowskim, lecz jej wsparcie było ograniczone z uwagi 
na poziom i jakość dostępnych informacji. Choć inicjatywa doprowadziła do przeprogramowania Europejskiego Funduszu 
Społecznego i realokacji środków w jego ramach, przeprowadzone przez Komisję oceny zmian w programach operacyjnych 
skupiały się głównie na ich oddziaływaniu na budżet. Na podstawie swoich ustaleń kontrolerzy doszli do wniosku, że w sytuacji 
gdy możliwe jest, że obietnice nie pokryją się z realnymi możliwościami Komisji, należy dopilnować, by oczekiwania wobec 
tego rodzaju inicjatyw były na odpowiednim poziomie. 

– Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi obecnie Europa, jest bezrobocie młodzieży. Choć ostatnio 
zaobserwowano jego niewielki spadek, wciąż utrzymuje się ono na niedopuszczalnie wysokim poziomie. Za pomocą środków 
unijnych należy zatem wspierać skuteczne działania, które umożliwią jak najszybsze osiągnięcie rzeczywistych, praktycznych 
rezultatów – stwierdziła Iliana Iwanowa, członek Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie.  

Komisja Europejska powołała grupy zadaniowe ds. młodzieży w 2012 r. w ramach inicjatywy „Szanse dla młodzieży”. W skład 
grup weszli eksperci krajowi i eksperci Komisji w ośmiu państwach członkowskich o najwyższej stopie bezrobocia młodzieży: 
w Grecji, Irlandii, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Portugalii, na Słowacji i w Hiszpanii. Inicjatywa polegająca na powołaniu 
grup zadaniowych ds. młodzieży obejmowała finansowanie w wysokości niemal 10 mld euro z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, które było nadal dostępne w odnośnych państwach członkowskich. 

Kontrolerzy ocenili, czy przekierowania środków dokonano na podstawie odnośnych propozycji wysuniętych przez grupy 
zadaniowe ds. młodzieży, i doszli do wniosku, że grupy te sformułowały niewielką liczbę propozycji w tym zakresie. Doradztwo 
ze strony Komisji było ograniczone z uwagi na ilość dostępnych jej informacji. Ponadto skupiało się ono głównie na 
budżetowych aspektach propozycji, a nie na ich skuteczności. Kontrolerzy stwierdzili również niedociągnięcia w sposobie, 
w jaki Komisja monitorowała rezultaty i prowadziła sprawozdawczość na ten temat. 

Ponadto kontrolerzy uznali, że choć doszło do przekierowania środków w wysokości 1,9 mld euro, w celu skutecznego 
wykorzystania funduszy strukturalnych na rzecz obniżenia poziomu bezrobocia wśród młodzieży konieczna jest szerzej 
zakrojona, długofalowa inicjatywa cechująca się większą stabilnością.  

http://www.eca.europa.eu/�
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Informacje dla redaktorów 
 
 
Sprawozdanie specjalne nr 17/2015 pt. „Wsparcie Komisji na rzecz grup zadaniowych ds. młodzieży: udane przekierowanie 
finansowania z EFS, lecz niewystarczający nacisk na rezultaty” jest dostępne w języku angielskim (wkrótce ukażą się również 
pozostałe wersje językowe).  
 
W marcu tego roku Trybunał opublikował pierwsze sprawozdanie dotyczące problemu bezrobocia młodzieży pt. „Europejska 
gwarancja dla młodzieży: rozpoczęto wdrażanie, lecz wciąż istnieją zagrożenia”. Jest ono dostępne w 23 językach UE. 
 
Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli wykonania zadań i kontroli zgodności wybranych obszarów 
działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne w taki sposób, aby 
miały one jak największe oddziaływanie, biorąc pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, 
poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny. 
 
 
 


