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Skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih: 
preusmerjena so bila sredstva v višini 1,9 milijarde EUR, 
vendar so bili predlogi za zaposlovanje mladih omejeni, 
pravijo revizorji EU 
Skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih, ki jih je ustanovila Evropska komisija, so uspešno 
preusmerile denar v podporo mladim, vendar so pripravile le omejene predloge, je navedeno v novem poročilu 
Evropskega računskega sodišča. Cilj skupin je bil pomagati državam članicam, ki jih je brezposelnost mladih najbolj 
prizadela, pri preusmerjanju še nedodeljenih sredstev iz strukturnih skladov v projekte, ki bi prinesli najboljše 
rezultate v najkrajšem času. 

Revizorji so ugotovili, da je Komisija državam članicam zagotavljala svetovalno podporo, vendar sta jo omejevali raven 
in kakovost razpoložljivih informacij. Medtem ko je pobuda privedla do reprogramiranja in prerazporeditve sredstev 
Evropskega socialnega sklada, je bila ocena Komisije o spremembah operativnih programov osredotočena predvsem na 
njihov vpliv na proračun. Revizorji so na podlagi svojih ugotovitev prišli do zaključka, da je treba pri takih pobudah 
omejiti pričakovanja na področjih, kjer obstaja možnost razkoraka med obljubami in tistim, kar lahko Komisija dejansko 
izvede. 

„Ena od najbolj perečih težav, s katerimi se EU danes sooča, je brezposelnost mladih. Nedavno je rahlo upadla, vendar 
ostaja na nesprejemljivo visoki ravni. Zato morajo sredstva EU podpirati uspešne ukrepe, ki bodo kar najhitreje prinesli 
resnične rezultate v praksi”, je dejala Iliana Ivanova, članica Evropskega računskega sodišča, ki je pristojna za 
poročilo.  

Evropska komisija je skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih ustanovila leta 2012 kot del svoje pobude 
Priložnosti za mlade. V skupinah so sodelovali nacionalni strokovnjaki in strokovnjaki Komisije, ki so se srečevali v osmih 
državah članicah z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih: v Grčiji, na Irskem, v Italiji, Latviji, Litvi, na Portugalskem, 
Slovaškem in v Španiji. Pobuda je zajela skoraj 10 milijard EUR sredstev Evropskega socialnega sklada, ki so bila še 
vedno na voljo v zadevnih državah članicah. 

Revizorji so ocenili, ali so bili predlogi, ki so jih razvile skupine, koristni za preusmerjanje financiranja, ter ugotovili, da 
so skupine na tem področju pripravile omejene predloge. Svetovalno podporo Komisije je omejevala količina 
razpoložljivih informacij, osredotočena pa je bilo predvsem na proračunske vidike predlogov in ne na njihovo 
uspešnost. Revizorji so odkrili tudi pomanjkljivosti pri tem, kako je Komisija spremljala rezultate in poročala o njih. 

Čeprav so bila preusmerjena sredstva v višini približno 1,9 milijarde EUR, bi bila za uspešno zmanjšanje stopnje 
brezposelnosti mladih s sredstvi iz strukturnih skladov potrebna širše osnovana, trajnejša in dolgoročnejša pobuda, 
pravijo revizorji.  
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Opombe za urednike 
 
 
Posebno poročilo št. 17/2015 – Podpora Komisije za skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih: preusmerjanje 
sredstev ESS doseženo, vendar ni dovolj osredotočenosti na rezultate je na voljo v angleščini (kmalu bodo na voljo tudi drugi 
jezik).  
 
Marca letos smo objavili prvo poročilo o temi brezposelnosti mladih z naslovom „Jamstvo EU za mlade: narejeni so bili prvi 
koraki, vendar se nakazujejo tveganja pri izvajanju”, ki je na voljo v 23 jezikih EU. 
 
Naša posebna poročila predstavljajo rezultate naših revizij smotrnosti poslovanja in skladnosti za posamezna proračunska 
področja ali upravljavske teme. Revizijske naloge izbiramo in načrtujemo tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem 
upoštevamo tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni 
interes. 
 
 
 


