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Revizorji pravijo, da jamstvo EU za mlade ni izpolnilo
prvotnih pričakovanj
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da je jamstvo EU za mlade,
katerega namen je pomagati mladim, ki niso zaposleni, niso vključeni v usposabljanje ali
izobraževanje, doseglo malo napredka in da njegovi rezultati ne izpolnjujejo prvotnih
pričakovanj. Države članice naj bi v okviru jamstva za mlade zagotovile, da se vsem mladim
ponudi kakovostna zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v štirih
mesecih po zaključku šolanja ali ko postanejo brezposelni. Poleg tega je Evropski svet ustanovil
pobudo za zaposlovanje mladih, da bi povečal podporo za najbolj prizadete regije in
posameznike, in sicer s sredstvi v višini 6,4 milijarde EUR.
Revizorji so obiskali Irsko, Španijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, Portugalsko in Slovaško. Te države so
dosegle nekolikšen napredek pri izvajanju jamstva za mlade in nekaj rezultatov. Nobena pa ni
zagotovila, da bi imeli vsi mladi, ki niso zaposleni, niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje,
možnost sprejeti ponudbo v štirih mesecih.
„Sredi leta 2016 je bilo še vedno več kot štiri milijone mlajših od 25 let v EU brezposelnih,” je
povedala Iliana Ivanova, članica ERS, odgovorna za poročilo. „Oblikovalci politik naj zagotovijo,
da programi, zasnovani za pomoč mladim, ne ustvarjajo pričakovanj, ki jih ni mogoče izpolniti.
Celo Evropska komisija je v svoji nedavni beli knjigi o prihodnosti Evrope priznala, da obstaja
neusklajenost med pričakovanji in zmogljivostjo EU za njihovo izpolnjevanje.”
Po besedah revizorjev je eden od pomembnih dejavnikov, da vseh zadevnih mladih ni mogoče
obravnavati samo z uporabo razpoložljivih virov iz proračuna EU. Revizorji so ugotovili, da v
okviru jamstva za mlade ni strategij z jasnimi mejniki in cilji za doseganje vseh, ki potrebujejo
ponudbo za zaposlitev, izobraževanje ali usposabljanje, da države članice niso ocenile skupnih
stroškov in razpoložljivih sredstev ter da je bilo zaradi slabe kakovosti razpoložljivih podatkov
težko oceniti rezultate.
Pri preučevanju pobude za zaposlovanje mladih so revizorji ugotovili, da je bila ocena ciljne
skupine te pobude nezadostna, da obstaja tveganje, da financiranje EU zgolj nadomešča
nacionalno financiranje, namesto da bi dodajalo vrednost, in da je zaradi slabe kakovosti
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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podatkov težko meriti rezultate iz poročil, ki niso dosegli pričakovanj. Prišli so do zaključka, da je
bil do danes prispevek pobude za zaposlovanje mladih v obiskanih državah članicah omejen.
Evropsko računsko sodišče je dalo Evropski komisiji in državam članicam več priporočil.
Države članice in Komisija naj:
•

obvladujejo pričakovanja z določitvijo realističnih in dosegljivih ciljev in ožjih ciljev,

•

izvedejo ocene vrzeli in tržne analize pred vzpostavitvijo shem,

•

izboljšajo svoje sisteme spremljanja in poročanja.

Države članice naj:
•

vzpostavijo popoln pregled nad stroški jamstva za mlade in sheme prilagodijo glede na
razpoložljiva sredstva,

•

zagotovijo, da ponudbe za zaposlitev, izobraževanje ali usposabljanje ustrezajo profilu
udeleženca in povpraševanju na trgu dela ter zato privedejo do trajnostne zaposlitve.

Komisija naj:
•

zagotovi, da bodo države članice utemeljile, zakaj ukrepi, ki se financirajo iz pobude za
zaposlovanje mladih, ustrezno obravnavajo potrebe te populacije.

Posebno poročilo št. 5/2017 – Brezposelnost mladih – ali so politike EU prinesle spremembe?
Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih – je na voljo na spletišču Sodišča
eca.europa.eu v 23 jezikih EU.
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