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Europejska gwarancja dla młodzieży nie spełnia
pokładanych w niej nadziei – twierdzą unijni kontrolerzy
W nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wykazano, że we
wdrażaniu europejskiej gwarancji dla młodzieży, mającej pomóc młodym ludziom, którzy nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, poczyniono niewielkie postępy. Rezultaty uzyskane
dzięki tej inicjatywie nie spełniają zaś początkowych oczekiwań. W ramach gwarancji dla
młodzieży państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wszyscy młodzi ludzie otrzymali
dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub
praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia lub chwili, gdy
zostali bezrobotni. Ponadto Rada Europejska ustanowiła inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych – o budżecie w wysokości 6,4 mld euro – w celu zwiększenia unijnego wsparcia
finansowego na rzecz regionów i osób dotkniętych w największym stopniu problemem
bezrobocia.
Kontrolerzy przeprowadzili wizyty w Irlandii, w Hiszpanii, we Francji, w Chorwacji, we Włoszech,
w Portugalii i na Słowacji. Państwa te poczyniły postępy we wdrażaniu gwarancji dla młodzieży
i osiągnęły pewne rezultaty. Niemniej jednak żadne z nich nie zapewniło całej populacji młodych
osób, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, możliwości przyjęcia oferty w ciągu
czterech miesięcy.
– W połowie 2016 r. ponad cztery miliony osób poniżej 25. roku życia w całej Europie wciąż były
bezrobotne – podkreśliła Iliana Iwanowa, członek Trybunału odpowiedzialna za to
sprawozdanie. – Decydenci powinni zadbać o to, by programy mające pomóc młodym ludziom nie
wzbudzały nierealistycznych oczekiwań. Komisja Europejska sama przyznała w opublikowanej
niedawno białej księdze w sprawie przyszłości Europy, że istnieje rozdźwięk pomiędzy
pokładanymi w Unii oczekiwaniami a jej zdolnością do ich spełnienia.
Jednym z ważnych czynników prowadzących do takiego stanu rzeczy jest zdaniem kontrolerów to,
że za pomocą wyłącznie zasobów dostępnych z budżetu UE nie można wspomóc całej populacji
młodzieży wspomnianymi problemami. W przypadku gwarancji dla młodzieży kontrolerzy ustalili,
że zabrakło strategii, które zawierałyby jasne cele pośrednie i końcowe umożliwiające dotarcie do
wszystkich osób potrzebujących oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia lub praktyki
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zawodowej. Ogólny koszt gwarancji dla młodzieży i dostępne środki finansowe nie zostały
ocenione przez państwa członkowskie, a słaba jakość danych utrudniła analizę rezultatów.
Badanie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dowiodło, że grupa docelowa nie została
wystarczająco precyzyjnie określona, że istniało ryzyko, iż dofinansowanie unijne po prostu
zastąpi finansowanie krajowe, nie przynosząc wartości dodanej, oraz że zła jakość danych
utrudniła pomiar zgłoszonych rezultatów, które nie spełniały oczekiwań. Kontrolerzy doszli do
wniosku, że jak dotąd inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych nie przyniosła znaczących
rezultatów w państwach członkowskich objętych kontrolą.
Trybunał sformułował szereg zaleceń pod adresem Komisji Europejskiej i państw członkowskich.
Państwa członkowskie i Komisja powinny przede wszystkim:
•

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom poprzez ustanawianie realistycznych i możliwych do
osiągnięcia celów i zamierzeń,

•

przeprowadzać ocenę luk oraz analizy rynku przed ustanowieniem programów,

•

usprawnić systemy monitorowania i sprawozdawczości.

Państwa członkowskie powinny:
•

dokonać całościowego przeglądu kosztów związanych z gwarancją dla młodzieży
i dostosować swoje programy do dostępnych środków finansowych,

•

zapewnić, by oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia lub praktyki zawodowej
odpowiadały profilowi uczestnika i zapotrzebowaniu na rynku pracy, a tym samym
prowadziły do trwałego zatrudnienia.

Komisja powinna:
•

zadbać o to, by państwa członkowskie uzasadniały, w jaki sposób ich działania na rzecz
zatrudnienia młodzieży, finansowane przez UE, będą odpowiadać na istniejące potrzeby.

Sprawozdanie specjalne nr 5/2017 pt. „Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła
na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w 23 językach UE.
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