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Akční tým pro mladé lidi (YAT – Youth Action Team): V únoru 2012 Komise spolu s osmi 
členskými státy, které měly v té době nejvyšší míru nezaměstnanosti mladých lidí, ustavila 
akční týmy pro mladé lidi, složené z národních odborníků a úředníků EU, jejichž úkolem bylo 
vybrat opatření, na něž budou prostředky EU (včetně prostředků ESF), které v rámci 
programového období 2007–2013 zbývaly na podporu pracovních příležitostí pro mladé lidi a 
malé a střední podniky, využity. 

GLOSÁŘ 

Efekt: Změna, která je důsledkem intervence, obvykle ve vztahu je jejím cílům (např. 
účastníci odborné přípravy, kteří našli zaměstnání). Efekty mohou být očekávané 
i neočekávané, pozitivní či negativní. 

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound – European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) je agenturou EU, jejímž 
úkolem je zajišťovat informace, poradenství a odborné zázemí v oblasti sociální politiky EU 
na základě srovnatelných informací, výzkumu a analýzy. 

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF – European Structural and Investment Funds) 
čítají pět oddělených fondů: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální 
fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Jejich cílem je snižovat regionální rozdíly v Unii. 

Cílem Evropského sociálního fondu (ESF – European Social Fund) je posilovat hospodářskou 
a sociální soudržnost v Evropské unii zlepšováním situace v oblasti zaměstnanosti a 
pracovních příležitostí (zejména opatřeními v oblasti odborné přípravy), podporou vysoké 
míry zaměstnanosti a vytvářením většího počtu lepších pracovních míst. 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI – Youth Employment Initiative) je 
program EU, který poskytuje finanční podporu regionům, kde míra nezaměstnanosti mezi 
mladými lidmi přesahuje 25 %. 

Mezinárodní organizace práce (ILO – International Labour Organization) je agentura OSN, 
která se zabývá problematikou práce, zejména mezinárodními pracovními normami. 

Mladí lidé: Pro účely záruky pro mladé lidi se za mladé lidi považují osoby ve věku 15 až 
25 let, v některých členských státech 15 až 29 let. 

NEET (Not in Employment, Education or Training) jsou lidé, kteří „nemají zaměstnání, 
nestudují ani se neúčastní odborné přípravy“. Počítají se k nim i nezaměstnaní a osoby 
nevyvíjející ekonomickou aktivitu. 

Operační programy (OP) stanoví priority členského státu a konkrétní cíle a jak bude 
financování v daném období (obvykle sedm let) využito k financování projektů. 

Plány provádění záruk pro mladé lidi (YGIP – Youth Guarantee Implementation Plans) 
vypracované členskými státy stanoví, jak budou záruky pro mladé lidi prováděny na národní 
úrovni, příslušné role orgánů veřejné správy a jiných organizací a jak budou záruky 
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financovány (včetně využití prostředků EU). Rovněž určují, jak se bude hodnotit pokrok, a 
vytyčují časový plán. 

Prioritní osy jsou hlavní výdajové oblasti operačního programu. Prioritní osy se skládají ze 
skupin operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. 

Řídicí orgán je veřejný či soukromý subjekt určený členským státem k řízení operačního 
programu. Jeho úkolem je vybírat projekty k financování, sledovat realizaci projektů a 
informovat Komisi o finanční stránce a dosažených výsledcích. 

Výbor pro zaměstnanost (EMCO – Employment Committee) je hlavním poradním orgánem 
Rady pro zaměstnanost a sociální otázky v oblasti zaměstnanosti. 

Výsledek je měřitelný důsledek, který přímo či nepřímo vyplývá z veřejné intervence. 
V kontextu politiky soudržnosti se výsledky obvykle dělí na efekty a dopady. 

Záruka pro mladé lidi je opatřením Rady a jejím účelem je zajišťovat, aby se všem mladým 
lidem do 25 let dostalo kvalitní pracovní nabídky, dalšího vzdělání, odborné přípravy nebo 
praxe do čtyř měsíců od doby, kdy ukončí své formální vzdělávání nebo se stanou 
nezaměstnanými. 
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K záruce pro mladé lidi 

SHRNUTÍ 

I. Nezaměstnanost mladých lidí není novým fenoménem a řada členských států EU se 

s extrémně vysokou nezaměstnaností mladých lidí potýká již mnoho let. Od roku 2008 

hospodářská krize integraci mladých lidí na pracovním trhu ještě ztížila. Přestože se situace 

postupně zlepšila, žilo v EU ke konci června 2016 více než 4,2 milionu nezaměstnaných lidí do 

25 let. 

II. Jednou z nejdůležitějších iniciativ EU, která se tímto problémem zabývá, je záruka pro 

mladé lidi, jejímž prostřednictvím by členské státy měly zajišťovat, aby všichni mladí lidé do 

25 let obdrželi do čtyř měsíců od ukončení školní docházky nebo začátku nezaměstnanosti 

kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné přípravy nebo stáže. 

III. Evropská rada dále vyslovila souhlas s ustavením Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí (YEI) se schváleným rozpočtem ve výši 6,4 miliardy EUR (3,2 miliardy ze 

samostatné nové rozpočtové položky a dalšími 3,2 miliardami EUR z vnitrostátních 

prostředků přidělovaných prostřednictvím ESF), aby zvýšila finanční podporu EU pro regiony 

a jednotlivce, kteří se nejvíce potýkají s nezaměstnaností a nedostatkem aktivity mládeže. 

Jak jsme audit prováděli 

IV. Posuzovali jsme, zda záruka pro mladé lidi má v členských státech výsledky a zda k nim 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí přispívá. Zejména jsme prověřovali, zda 

členské státy dosáhly při provádění záruky pro mladé lidi pokroku, vhodným způsobem 

vyřešily problémy, které mohly mít dopad na provádění záruky, a zda prováděly Iniciativu na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí takovým způsobem, aby přispěly k dosažení cílů záruky 

pro mladé lidi. 

V. Abychom mohli pokrok v provádění záruky pro mladé lidi posoudit, navštívili jsme 

sedm členských států: Irsko, Španělsko, Francii, Chorvatsko, Itálii, Portugalsko a Slovensko. 

Za účelem vyhodnocení příspěvku Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí jsme 

navštívili tytéž členské státy s výjimkou Irska a Slovenska. Náš audit se vztahoval na období 

od oficiálního začátku platnosti záruky pro mladé lidi v dubnu 2013 do května 2016. 
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Co jsme zjistili 

VI. I když daných sedm navštívených členských států s prováděním záruky pro mladé lidi 

pokročilo a dosáhlo určitých výsledků, stávající situace nyní, více než tři roky po přijetí 

doporučení Rady, nesplňuje původní očekávání, jež byla se zahájením záruky pro mladé lidi, 

jež si klade za cíl poskytnout kvalitní nabídku všem NEET do čtyř měsíců, spojována. 

VII. Ani jeden z navštívených členských států dosud nezvládl zajistit, aby všichni mladí lidé, 

kteří nemají zaměstnání, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy, měli možnost přijmout 

do čtyř měsíců nabídku, která by jim pomohla s trvalou integrací na pracovním trhu. 

Důležitým ovlivňujícím faktorem je i skutečnost, že není možné podchytit celou populaci 

těchto mladých lidí, pokud jsou k dispozici pouze zdroje z rozpočtu EU. 

VIII. Dospěli jsme tedy k závěru, že příspěvek Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí k dosažení cílů záruky pro mladé lidi v pěti navštívených členských státech byl v době 

auditu velmi omezený. 

Naše doporučení 

IX. U budoucích inciativ v oblasti zaměstnanosti by členské státy a Komise měly: 

• řídit očekávání stanovením realistických a dosažitelných cílů; 

• před ustavením systémů provádět rozdílové analýzy a analýzy trhu; 

X. Členské státy by měly: 

• vypracovat vhodné strategie, jejichž cílem bude identifikovat celou populaci mladých 

lidí, kteří nemají zaměstnání, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy, aby je 

následně mohly registrovat. 

• vypracovat úplný přehled nákladů na provádění záruky pro mladé lidi pro celou populaci 

mladých lidí, kteří nemají zaměstnání, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy, a 

stanovit prioritu souvisejících opatření, která budou realizována na základě dostupnosti 

financování. 
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• zajistit, aby se nabídky považovaly za kvalitní pouze tehdy, pokud budou odpovídat 

profilu účastníka a poptávce na trhu práce a povedou k trvalé integraci na pracovním 

trhu. 

• zlepšit své systémy pro monitorování a vykazování, aby mohly v pravidelných 

intervalech poskytovat kvalitní údaje, a přispívat tak k vývoji opatření týkajících se 

mládeže, která budou ve větší míře vycházet z reálných skutečností, zejména pak 

kapacitu pro následné monitorování účastníků, kteří z programu vystupují, aby se 

v maximální možné míře snížit počet případů neznámého určení. 

XI. Komise by (se) také měla: 

• ve spolupráci s výborem EMCO vyvinout a navrhnout normy pro kritéria kvality nabídek 

podávaných v rámci záruky pro mladé lidi; 

• identifikovat a šířit osvědčené postupy pro monitorování a podávání zpráv na základě 

přehledu o stávajících systémech členských států; 

•  v rámci schvalování změn operačních programů ujišťovat, že členské státy provádějí 

celkové posouzení charakteristických rysů populace NEET, aby opatření YEI, jež jsou 

součástí operačních programů, adekvátně řešila potřeby mladých lidí. 

• revidovat své pokyny ke sběru údajů, aby minimalizovala riziko nadhodnocování 

výsledků. Členské státy by měly odpovídajícím způsobem revidovat svá východiska a cíle. 
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Nezaměstnanost mladých lidí v EU 

ÚVOD 

1. Nezaměstnanost mladých lidí není novým fenoménem a několik členských států EU se 

s extrémně vysokou nezaměstnaností mladých lidí potýká již mnoho let. Od roku 2008 

hospodářská krize integraci mladých lidí na pracovním trhu ještě ztížila. Tuto situaci dokládá 

skutečnost, že míra nezaměstnanosti mladých lidí (15–24 let) se mezi prvním čtvrtletím roku 

2008 a prvním čtvrtletím roku 2013, kdy s 23,9 % dosáhla svého maxima, zvýšila 

o 8,8 procentních bodů. 

2. Ve stejném období se nezaměstnanost starší aktivní populace (25 až 74 let) zvýšila 

méně: o 3,7 procentního bodu z 5,8 % na 9,5 %. To odpovídá méně než polovině nárůstu 

pozorovaného ve věkové skupině 15–24 let (viz obrázek 1). 

Obrázek 1

 

 – Míra nezaměstnanosti ve věkových skupinách 15–24 let a 25–74 let od roku 

2000 do června 2016, průměr EU-28 

Zdroj: míra nezaměstnanosti EU-28 podle Eurostatu, údaje očištěné od sezónních vlivů. 
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3. I když situace se od poloviny roku 2013 zlepšovala, žilo v EU ke konci června 2016 více 

než 4,2 milionu nezaměstnaných mladých lidí do 25 let (průměrná míra nezaměstnanosti 

18,8 %). K nejhůře postiženým členským státům patřilo Řecko (47,7 %), Španělsko (45,2 %) a 

Itálie (37,2 %) (viz obrázek 2). 

Obrázek 2

 

 – Míra nezaměstnanosti mladých lidí podle členských států v červnu 2016 

(do 25 let) 

Zdroj: Eurostat, údaje o míře nezaměstnanosti mladých lidí očištěné od sezónních vlivů (do 25 let). 

4. Kromě finančních důsledků, které nesou mladí lidé přímo, mají dlouhá období 

nezaměstnanosti také negativní vliv z hlediska budoucí zaměstnatelnosti, zvýšeného rizika 

chudoby, sociálního vyloučení a role mladých lidí ve společnosti jako celku. Dále je zde riziko, 

že talent a dovednosti nebudou optimálně využívány. 
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5. Nezaměstnanost mladých lidí má navíc negativní dopad na hospodářský růst a 

produktivitu a představuje pro společnost jako celek zásadní hospodářskou zátěž. Je zde 

například značný počet univerzitních studentů, kteří nejsou schopni najít si zaměstnání, a 

nemohou tedy svými dovednostmi a znalostmi přispět k hospodářskému růstu. Mladí lidé 

bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací se mohou při vstupu na pracovní trh potýkat 

s obtížemi, mohou být z práce „vyloučeni“ nebo se stále častěji točí v kruhu nízkého 

platového ohodnocení s malou šancí na kariérní postup. 

NEET: nemají zaměstnání, nestudují ani se neškolí 

6. Dále kromě skupiny mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní (tj. aktivně si hledají práci a 

mohou začít pracovat), je zde další velká skupina mladých lidí, kteří mají menší motivaci být 

proaktivní, a jsou tedy pracovními trhu více vzdáleni. O této skupině neaktivních mladých 

lidí, kteří nestudují, ani se neúčastní odborné přípravy, hovoříme jako o neaktivních NEET. 

Tyto dvě skupiny („nezaměstnaní“ a „neaktivní NEET“) ve věkové skupině 15 až 24, a 

v některých členských státech až do 29 let, dohromady tvoří výraznou část populace 

nazývanou NEET. I když nejběžněji využívaným ukazatelem je míra nezaměstnanosti mladých 

lidí, tento ukazatel nepodává o situaci tak kompletní obraz jako podíl mladých lidí, kteří 

nejsou zaměstnáni, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy (podíl NEET). Je nutno 

podotknout, že podíl NEET je nižší než míra nezaměstnanosti mladých lidí (viz obrázek 3). 

Obrázek 3

 Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

 – Nezaměstnanost mladých lidí oproti podílu NEET 
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7. U záruky pro mladé lidi se tato skupina mladých lidí, kteří nemají zaměstnání, nestudují, 

ani se neúčastní odborné přípravy, využívá jako referenční základní soubor. Pro účely této 

zprávy budeme tedy proto také pracovat s konceptem NEET, nikoliv s nezaměstnaností 

mladých lidí. 

8. Procentní podíl NEET ve věkové skupině 15–24 se od roku 2007 zvyšoval a vyvrcholil 

v roce 2012, především v důsledku nárůstu počtu nezaměstnaných NEET, a od té doby mírně 

klesal (viz obrázek 4). 

Obrázek 4

 

 – Vývoj podílu NEET v EU-28 v období 2007–2015 

Zdroj: Údaje Eurostatu o podílu mladých lidí ve věkové kategorii 15–24, kteří spadají do kategorie 
NEET. 

9. V této věkové skupině byly v podílu NEET v různých členských státech podstatné rozdíly 

(viz obrázek 5

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6,0% 5,9% 6,1% 6,3% 6,3% 6,2% 6,1% 6,1% 6,1%

4,9 % 5,0 %
6,3 % 6,5 % 6,6 % 6,9 % 6,9 % 6,4 % 5,9 %

Neaktivní NEET Nezaměstnaní NEET

). Zatímco v Itálii a Bulharsku se podíly NEET blíží 20 % nebo je přesahují, 

v Nizozemsku, Lucembursku a Německu se pohybují kolem 5 %. 
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Obrázek 5

 

 – Podíly NEET podle členských států a kategorií (do 25 let) v roce 2015 

Zdroj: údaje Eurostatu o podílu mladých lidí ve věkové kategorii 15–24 let, kteří spadají do kategorie 
NEET. 

10. Podíly NEET v jednotlivých členských státech se výrazně různí stejně jako složení 

populace spadající do této kategorie (15–24 let). Nejvyšší míry nezaměstnaných NEET jsou 

v Chorvatsku (13,4 %), Řecku (11,0 %) a Španělsku (10,6 %), kde by mohl jejich integraci 

v rámci pracovního trhu usnadnit možný hospodářský růst. V Bulharsku (14,3 %), Itálii 

(12,0 %) a Rumunsku (11,7 %), které mají nejvyšší podíly neaktivních NEET, je situace odlišná. 

V těchto členských státech musí orgány poskytující pracovněprávní a sociální služby 

postupovat mnohem aktivněji, aby byly schopny mladé lidi v rámci pracovního trhu 

integrovat. 
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Záruka pro mladé lidi 

11. Úlohou EU, pokud jde o politiku zaměstnanosti, je zajišťovat, aby opatření členských 

států v oblasti zaměstnanosti byla koordinovaná, a to zejména definováním pokynů k těmto 

opatřením. Komise rovněž může podpořit, a je-li to nutné, doplňovat vnitrostátní opatření 

pro boj s nezaměstnaností1

12. V září 2010 Komise poprvé vyzvala členské státy, aby zajistily, aby všichni mladí lidé do 

čtyř měsíců po ukončení školní docházky nebo ztrátě zaměstnání byli zaměstnaní, dále se 

vzdělávali nebo se účastnili jiného aktivační opatření. Tento koncept vešel ve známost jako 

„záruka pro mladé lidi“. Tento návrh byl předložen v kontextu vlajkové iniciativy strategie 

Evropa 2020 Mládež v pohybu

. Jednou z nejdůležitějších iniciativ EU usilující o zlepšení situace 

mladých lidí na pracovním trhu je záruka pro mladé lidi. 

2

13. V prosinci 2012 Komise v rámci svého balíčku pro zaměstnanost mladých lidí navrhla, 

aby byla doporučením Rady zřízena „záruka pro mladé lidi“

, která se zasazovala o lepší vzdělání a odbornou přípravu, 

úspěšnější integraci na pracovním trhu a větší mobilitu jako nástrojů pro řešení 

nezaměstnanosti mladých lidí. 

3. To lze považovat za politický 

závazek, neboť Rada ministrů EU tento návrh přijala v dubnu 20134 a v červnu 2013 ho dále 

schválila Evropská rada5 (viz rámeček 1

                                                      

1 Čl. 5 odst. 2 a článek 147 konsolidované verze Smlouvy o fungování Evropské unie 
(Úř. věst. C 115, 9.5.2008, s. 47). 

). 

2 KOM(2010) 477 v konečném znění ze dne 15. září 2010 „Mládež v pohybu“. 

3 KOM(2012) 729 v konečném znění ze dne 5. prosince 2012 „Návrh doporučení Rady o zřízení 
záruky pro mladé lidi.“ 

4 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruky pro mladé lidi (Úř. věst. C 120, 
26.4.2013, s. 1). 

5 Závěry Evropské rady, 27.–28. června 2013, Evropská rada 104/2/13, 
(http://www.consilium.europa.eu). 
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Rámeček 1 – Co je „záruka pro mladé lidi“? 

V rámci záruky pro mladé lidi by členské státy měly zajistit, aby všichni mladí Evropané do čtyř měsíců 

od ukončení školní docházky nebo začátku nezaměstnanosti získali kvalitní nabídku pracovního místa 

odpovídající jejich vzdělání, dovednostem a zkušenostem nebo prostřednictvím učňovského 

programu, stáže nebo dalšího vzdělávání získali vzdělání, dovednosti a zkušenosti nutné pro získání 

pracovního místa v budoucnu. 

14. Novinkou u záruky pro mladé lidi je to, že kromě stávajících opatření, jež byla zavedena 

pro mladé lidi, kteří si aktivně hledají zaměstnání, se snaží systematicky dosáhnout i na ty 

mladé neaktivní lidi, které si práci nehledají, nevzdělávají se, ani se neúčastní odborné 

přípravy. Cílí na trvalou integraci všech NEET v rámci pracovního trhu. 



16 

 
 

15. Různé fáze dráhy záruky pro mladé lidi popisuje obrázek 6. 

Obrázek 6

 

 – Dráha záruky pro mladé lidi 

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 
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a vyšší podíl mladých lidí, kteří nepracují, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, 

nebo mající vyšší míru nezaměstnanosti mladých lidí, je možné uvažovat i o postupném 
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provádění6

17. Pro provedení záruky pro mladé lidi u celé populace NEET nebylo stanoveno žádné 

cílové datum. V prvním kroku byly členské státy požádány, aby vypracovaly plány provádění 

záruk pro mladé lidi (YGIP). V závislosti na míře nezaměstnanosti mladých lidí v jednotlivých 

členských státech měly být tyto plány přijaty do konce prosince 2013 nebo do konce jara 

2014. 

.“ Komise rovněž podporovala členské státy v tom, aby zaměstnanost mladých lidí 

ve svých státních rozpočtech upřednostnily. 

Mechanismy monitorování záruk pro mladé lidi 

18. Doporučení Rady o zavedení záruky pro mladé lidi zdůrazňuje, že členské státy by měly 

sledovat a hodnotit všechna opatření v rámci systému záruk pro mladé lidi, aby se mohlo 

přistoupit k vypracování politik a přijetí kroků vycházejících z podložených skutečností a 

zkušeností s tím, co, kde a kdy funguje, a bylo tak zajištěno efektivní využití zdrojů a pozitivní 

návratnost investic. 

19. Dává Evropské komisi za úkol sledovat provádění systémů záruk pro mladé lidi v každém 

členském státě EU „prostřednictvím mnohostranného dohledu výboru pro zaměstnanost 

(EMCO)“. V roce 2014 výbor EMCO7 schválil rámec pro ukazatele pro monitorování záruky 

pro mladé lidi spolu s uceleným metodickým manuálem8

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) 

. 

20. Současně se v únoru 2013 Rada a Evropský parlament dohodly na ustavení Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) s vlastní rozpočtovou položkou, aby tak zvýšily 

finanční podporu EU pro regiony a jednotlivce, kteří se s nezaměstnaností a nečinností 

mladých potýkají nejvíce. 

                                                      

6 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruky pro mladé lidi (Úř. věst. C 120, 
26.4.2013), bod 27. 

7 Zasedání výboru EMCO v Římě ve dnech 22. – 23. září 2014. 

8 Viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115�
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21. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je součástí obecného programování 

ESF a schvaluje se buďto v konkrétních operačních programech Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí, nebo jako prioritní osa nebo jako součást prioritní osy v rámci 

operačních programů ESF9. Komise proto ve srovnání se zárukou pro mladé lidi nesla v této 

oblasti vyšší míru odpovědnosti. Zatímco záruka pro mladé lidi je politickým závazkem 

poskytnout nějakou nabídku všem NEET mladším 25 let, iniciativa YEI je nástroj financování 

pro opatření, která cílí na jednotlivce10

22. Pro podporu iniciativy YEI jsou způsobilé ty regiony, v nichž míra nezaměstnanosti 

mladých lidí ve věkové skupině 15–24 let v roce 2012 činila více než 25 %, a členské státy, 

kde se míra nezaměstnanosti mladých lidí zvýšila v roce 2012 o více než 30 % nebo kde míra 

nezaměstnanosti mladých lidí v roce 2012 přesahovala 20 %

 ve stejné populační skupině. Celkový schválený 

rozpočet pro iniciativu YEI v programovém období 2014–2020 činil 6,4 miliardy EUR a 

sestával z 3,2 miliardy EUR ze samostatné nové položky rozpočtu EU, která má být 

dorovnána částkou z národních přídělů v rámci stávajícího ESF v přinejmenším stejné výši. 

11 (viz obrázek 7

 

). 

                                                      

9 Článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 470). 

10 Nařízení (ES) č. 1304/2013, 11. bod odůvodnění. 
11 Článek 16 nařízení č. 1304/2013. 
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Obrázek 7

 

 – Regiony způsobilé pro financování z iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí 

Zdroj: Evropská komise. 

23. Sledování opatření týkajících se záruky pro mladé lidi a financovaných z iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí/ESF se řídí ustanoveními danými právním rámcem 

evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)12

                                                      

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
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24. V říjnu 2016 vydala Evropská komise sdělení13, které upozorňuje na hlavní úspěchy 

záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí dosažené od doby, 

kdy v roce 2013 začaly fungovat, a vyvozuje závěry o tom, jak úsilí při rozvoji národních 

systémů záruk pro mladé lidi na úrovni EU a v členských státech zefektivnit14. Komise 

současně navrhla rozšířit rozpočet Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a 

poskytnout v období 2017–2020 další 1 miliardu EUR na samostatný rozpočtový příděl pro 

iniciativu YEI (vedle 1 miliardy EUR z ESF), aby celková částka dosáhla 8 miliard EUR15

Předchozí hodnocení záruky pro mladé lidi Evropským účetním dvorem 

. 

25. V březnu 2015 zveřejnil Účetní dvůr zvláštní zprávu16

 dostatečnost celkového financování, –

 o podpoře Komise pro členské 

státy na provádění záruky pro mladé lidi. Identifikoval v ní tři hlavní rizika účinného 

provádění: 

 způsob, jakým se definuje kvalitní nabídka, –

 způsob, jakým Komise systém sleduje a vykazuje jeho výsledky. –

26. Stávající zpráva staví na této analýze a doplňuje ji posouzením provádění záruky pro 

mladé lidi na úrovni členských států. 

                                                      
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320) a nařízení 
(EU) č. 1304/2013. 

13 COM (2016) 646 final ze dne 4. října 2016 „Záruka pro mladé lidi a Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí po třech letech“. 

14 COM(2016) 646 final. 

15 COM(2016) 603 ze dne 14. září 2016 „Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 
2014–2020 v polovině období. Rozpočet EU zaměřený na výsledky.“ 

16 Zvláštní zpráva č. 3/2015 „Systém záruk pro mladé lidi: první kroky jsou za námi, ale rizika 
související s jeho uplatňováním na nás teprve čekají“ (http://eca.europa.eu). 
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27. V rámci tohoto auditu jsme posuzovali, zda záruka pro mladé lidi má v členských státech 

výsledky a zda k nim Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí přispívá. Prověřovali 

jsme zejména, zda členské státy: 

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU 

 v provádění záruky pro mladé lidi dosáhly pokroku. Ke zkoumaným aspektům, na –

základě údajů výboru EMCO vykázaných členskými státy, patřil vývoj počtu NEET, jejich 

identifikace a registrace, poskytnutí nabídek do čtyř měsíců a následná udržitelnost 

těchto nabídek; 

 vhodným způsobem řešily související faktory, které by mohly mít dopad na pokrok –

provádění záruky pro mladé lidi na základě ustanovení doporučení Rady. Sem patřily 

vhodné strategie pro registraci všech NEET, posuzování nákladů na provádění a 

dostupného financování, přístup členských států k trvalé integraci NEET a adekvátnost 

sledování a podávání zpráv ze strany členských států. 

 prováděly Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí takovým způsobem, aby –

přispívala k dosažení cílů záruky pro mladé lidi. 

28. Abychom mohli pokrok v provádění záruky pro mladé lidi posoudit, navštívili jsme sedm 

členských států: Irsko, Španělsko, Francii, Chorvatsko, Itálii, Portugalsko a Slovensko. Ve 

všech zemích vycházela naše analýza z údajů o věkové skupině, kterou tyto státy určily, 

tj. 15-29 nebo 15–29 let. Dále abychom mohli zhodnotit přínos iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí, navštívili jsme tytéž členské státy s výjimkou Irska a Slovenska a 

provedli jsme přezkum šesti operačních programů (pěti národních programů a jednoho 

francouzského regionálního programu). Členské státy byly vybrány na základě těchto kritérií: 

 míra nezaměstnanosti mladých lidí; –

 NEET jako procento populace v téže věkové skupině; –

 jejich podíl na celkových specifických finančních přídělech na Iniciativu na podporu –

zaměstnanosti mladých lidí. 
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29. Zdrojem důkazů byly: 

 dokumentární přezkumy na úrovni EU a na národní úrovni; –

 pohovory s národními orgány odpovědnými za provádění záruky pro mladé lidi a řídicími –

orgány Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí / operačních programů ESF; 

 analýza údajů (včetně údajů vykázaných výborem EMCO); –

 prověrka vzorku 175 jednotlivců, kteří využili dotovaných nabídek Iniciativy na podporu –

zaměstnanosti mladých lidí, 35 z každého z pěti vybraných členských států, za účelem 

prověrky příspěvku poskytnutého Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

Audit v členských státech se vztahoval na období od oficiálního začátku platnosti záruky pro 

mladé lidi v dubnu 2013 do května 2016. 

Posouzení pokroku v provádění záruky pro mladé lidi 

PŘIPOMÍNKY 

30. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že doporučení Rady bylo schváleno v první 

polovině roku 2013, nadešla pro posouzení pokroku provádění záruky pro mladé lidi vhodná 

doba. 

31. Na základě jak údajů vykázaných výboru EMCO členskými státy, tak údajů Eurostatu 

o NEET a populaci mladých lidí jsme v sedmi navštívených členských státech posuzovali, zda: 

 se počet NEET od zavedení záruky pro mladé lidi snížil; –

 členské státy dosáhly při identifikaci a registraci NEET pokroku; –

 všichni registrování NEET dostali do čtyř měsíců nabídku zaměstnání, stáže, učňovského –

programu nebo nabídku pokračovat ve vzdělávání; 

 jsou mladí lidé, kteří záruky pro mladé lidi využili, trvale etablováni na pracovním trhu. –



23 

 
 

Pokles v počtu NEET koreloval s poklesem populace mladých lidí 

32. Od zavedení záruky pro mladé lidi do prvního čtvrtletí 2016 došlo v sedmi navštívených 

členských státech k poklesu populace mladých lidí jako celku o zhruba 286 000 osob. 

K tomuto trendu přispěly demografické faktory, včetně přirozeného poklesu u mladší 

populace a čisté migrace. 

33. V tomtéž období došlo ve všech navštívených členských státech, s výjimkou Francie, 

k poklesu počtu osob v populační skupině NEET o celkem téměř 374 000. Důvodem zvýšení 

počtu mladých lidí ve Franci je však technická oprava vykázaná Eurostatem v prvním čtvrtletí 

roku 2014. Bez Francie by pokles v počtu mladých lidí činil 500 000 osob a u části populace 

spadající do kategorie NEET 432 000 osob (viz tabulka 1). 

Tabulka 1

 

 – Populace mladých lidí a část populace spadající do kategorie NEET v letech 

2013 a 2016 (v tis.) 

Zdroj: údaje Eurostatu. 

34. Z naší analýzy vyplývá, že důvodem poklesu u skupiny NEET nebylo zvýšení počtu 

zaměstnaných mladých lidí. I když míra nezaměstnanosti mladých lidí v sedmi navštívených 

členských státech se jako celek snížila, počet zaměstnaných mladých lidí ve skutečnosti mezi 

prvním čtvrtletím roku 2013 a prvním čtvrtletím roku 2016 poklesl o 40 000. 

35. Faktorem, který k poklesu v populaci NEET přispěl nejvíce, byl počet mladých lidí, kteří 

se vzdělávají, jež se za stejné období zvýšil o 315 000. To lze vysvětlit tím, že v době nízkého 

hospodářského růstu mladí lidé studují déle a vstup na pracovní trh odkládají (viz tabulka 2

2013 1. č 2016 1. č 2013 1. č 2016 1. č
IE 542 520 -22 86 66 -21
ES 4 562 4 398 -165 839 622 -217
FR 7 284 7 497 213 797 855 58
HR 778 743 -36 181 135 -46
IT 9 286 9 165 -120 2 289 2 258 -32
PT 1 720 1 658 -63 293 227 -66
SK 1 133 1 040 -94 215 164 -52
Celkem 25 306 25 020 -286 4 701 4 327 -374

Populace mladých lidí Změna Populační skupina NEET Změna

). 
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Tabulka 2

 

 – Složení a vývoj populace mladých lidí a skupiny NEET v navštívených členských 

státech (v tis.) od prvního čtvrtletí 2013 do prvního čtvrtletí 2016 

Zdroj: údaje Eurostatu. 

Omezený pokrok v identifikaci a registraci NEET 

36. Záruka pro mladé lidi cílí na všechny mladé lidi bez ohledu na jejich status z hlediska 

pracovního trhu. Již před zavedením záruky pro mladé lidi poskytovaly všechny členské státy 

podporu těm jednotlivcům ze skupiny NEET, kteří si aktivně hledali zaměstnání. To se 

obvykle dělo prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) nebo jiných 

poskytovatelů a získání podpory bylo podmíněno registrací. 

37. V doporučení Rada vyzývá členské státy, aby zavedly systém záruky pro mladé lidi, jehož 

cílem je zajistit všem mladým lidem do čtyř měsíců od doby, kdy ukončí své formální vzdělání 

nebo se stanou nezaměstnanými, kvalitní nabídku zaměstnání. Podmínkou je identifikace 

všech NEET, zejména těch, kteří si aktivně nehledají zaměstnání (tj. neaktivních NEET), kteří 

nejsou pokryti stávajícími systémy. To vyžadovalo strukturální reformy a účast nových 

partnerů, kteří by s touto cílovou skupinou úzce pracovali, a dodatečné finanční zdroje. 

38. Startovací čára, pokud jde o pokrytí skupiny NEET ještě před zavedením záruky pro 

mladé lidi, se v sedmi navštívených členských lišila. Ve Francii bylo již 82 % ze skupiny NEET 

identifikováno, v Itálii to bylo pouze 38 % (viz 

Po zavedení záruky pro mladé lidi se podíl registrovaných NEET do konce roku 2015 výrazně 

nezvýšil 

tabulka 3

Stav 2013 1. č. 2016 1. č. Změna
Nezaměstnaní NEET 2 699 2 312 -387
Neaktivní NEET 2 002 2 014 13
Populační skupina NEET celkem 4 701 4 327 -374
Zaměstnaní 6 948 6 908 -40
Nezaměstnaní, kteří se účastní odborné přípravy 765 579 -186
Vzdělávající se neaktivní populace 12 891 13 206 315
Populační skupina mladých lidí celkem 25 306 25 020 -286

). 
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Tabulka 3

 

 – Registrovaní nezaměstnaní před zavedením záruky pro mladé lidi a 

registrovaní NEET v letech 2014 a 20151 (v tis.) 

1 Údaje z doby „před zavedením záruky pro mladé lidi“ odpovídají procentu osob registrovaných 
na úřadech práce jako nezaměstnaní a spadajících do věkové kategorie relevantní pro záruku pro 
mladé lidi před jejím zavedením. Údaje použité ve Španělsku poskytly španělské veřejné služby 
zaměstnanosti, protože údaje výboru EMCO pokrývají pouze ty NEET, kteří jsou registrování 
v SNGJ (databáze španělské záruky pro mladé lidi). Údaje pro Francii za rok 2014 zohledňují 
pouze veřejné služby zaměstnanosti (Pôle Emploi), aby nedocházelo ke dvojímu zápočtu 
s místními pracovními středisky (Missions Locales). Údaje za roky 2014 a 2015 odpovídají 
průměrným údajům za tyto roky. 

2 Údaje používané před zárukou pro mladé lidi: Irsko 2013 4. č.; Španělsko 2014 2. č.; Francie 2013 
4. č.; Chorvatsko 2013 4. č.; Itálie 2014 1. č.; Portugalsko 2014 1. č a Slovensko 2013 4. č. 

Zdroj: VSZ pro výchozí situaci „před zavedením záruky pro mladé lidi“; databáze výboru EMCO pro 
počet NEET v systému záruky pro mladé lidi v letech 2014 a 2015; Eurostat k populační skupině NEET. 

39. Různou míru pokroku v členských státech částečně vysvětluje skutečnost, že jejich 

systémy záruk pro mladé lidi nezačaly fungovat ve stejnou dobu. Některé členské státy se 

navíc rozhodly přesunout všechny mladé lidí, kteří již byly zaregistrování u VSZ (nebo 

2014 2015

Registrováno 48 46 37
Populační skupina NEET 74 80 74
% 65 % 58 % 50 %
Registrováno 461 465 788
Populační skupina NEET 707 685 1273
% 65 % 68 % 62 %
Registrováno 673 726 715
Populační skupina NEET 821 851 889
% 82 % 85 % 80 %
Registrováno 121 94 89
Populační skupina NEET 177 166 151
% 68 % 56 % 59 %
Registrováno 925 51 213
Populační skupina NEET 2414 2413 2349
% 38 % 2 % 9 %
Registrováno 142 100 109
Populační skupina NEET 265 245 220
% 54 % 41 % 50 %
Registrováno 134 87 80
Populační skupina NEET 225 201 184
% 60 % 43 % 43 %

PT
15–29

SK
15–29

IE
15–24

ES
15–29

FR
15–24

HR
15–29

IT
15–29

Před zárukou 
pro mladé lidi2
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podobných poskytovatelů) do systému záruky pro mladé lidi, zatímco jiné země se rozhodly, 

že pro záruku vytvoří specifický nový registr. 

40. Například v Itálii se vnitrostátní orgány rozhodly, že do systému záruky pro mladé lidi 

nebudou automaticky přesouvat mladé lidi, kteří splnili kritéria NEET, ale byli již 

zaregistrováni jako nezaměstnaní u VSZ. Místo toho vyžadovaly, aby se všichni zaregistrovali 

znovu. Vnitrostátní orgány se takto rozhodly záměrně, což vedlo ke vzniku zbytečné 

administrativní zátěže pro NEET, a ve výsledku byla míra registrace nízká. 

41. Celkový počet NEET, kteří se v navštívených sedmi členských státech zapojili do systému 

záruky pro mladé lidi (tj. zaregistrovali se u poskytovatele záruky), činil v roce 2014 celkem 

2,6 milionu osob. V roce 2015 se tento údaj zvýšil o 32 %. Celkově se tedy zapojilo více než 

3,4 milionu osob. S výjimkou Španělska, Itálie a Francie byl však počet NEET zaregistrovaných 

v roce 2015 nižší než v předchozím roce (viz 

Přínos záruky pro mladé lidi k registračnímu procesu NEET je obtížné posoudit 

tabulka 4). 

Tabulka 4

 

 – Celkový počet osob, které se zapojily do systému záruky pro mladé lidi1 

1 Údaje použité ve Španělsku poskytly španělské veřejné služby zaměstnanosti, protože údaje 
výboru EMCO pokrývají pouze ty NEET, kteří jsou registrování v SNGJ (databáze španělské záruky 
pro mladé lidi). Údaje pro Francii za rok 2014 zohledňují pouze veřejné služby zaměstnanosti 
(Pôle Emploi), aby nedocházelo ke dvojímu zápočtu s místními pracovními středisky (Missions 
Locales). 

Zdroj: databáze výboru EMCO a Eurostatu. 

Změna
2014 2015 2015/2014

IE 60 200 54 600 -9 %
ES 572 694 1 268 613 122 %
FR 1 046 478 1 082 215 3 %
HR 272 154 171 739 -37 %
IT 144 368 420 279 191 %
PT 335 151 266 311 -21 %
SK 174 397 165 425 -5 %
Celkem 2 605 442 3 429 182 32 %

Registrované vstupy
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42. Z naší analýzy vyplývá, že příčinou významně odlišných trendů v členských státech byly 

níže uvedené skutečnosti. 

 Ve Španělsku šlo o dva hlavní faktory: 1) Údaje o NEET se vykazují teprve od července –

2014; 2) věková kategorie byla v červenci 2015 rozšířena, aby zahrnula i NEET ve věku 

25–29, což vedlo k tomu, že bylo zaregistrováno dalších téměř 390 000 osob. 

 V Itálii existovaly výkazy pouze za osm měsíců od května 2014, neboť orgány veřejné –

správy se rozhodly nemigrovat potenciální NEET, kteří byli již před tímto datem 

zaregistrováni u VSZ, a začít s registrací od začátku. 

 Ve Francii se zdroj údajů meziročně změnil. Údaje za rok 2014 zohledňovaly pouze údaje –

veřejných služeb zaměstnanosti (Pôle Emploi), aby nedošlo ke dvojímu zápočtu 

s místními pracovními středisky (Missions Locales). Pokud jde o rok 2015, údaje 

kompilované výborem EMCO zahrnuly i údaje místních pracovních středisek. 

 V Chorvatsku a Portugalsku byly do údajů za rok 2014 zahrnuti všichni již dříve –

registrovaní NEET, což vysvětluje velký počet registrací za tento rok. Portugalsko navíc 

připravovalo výkazy až od března, tj. pouze za deset měsíců daného roku. 

Nárůst kladných výstupů, ale současně nedostatečná dostupnost nabídek 

43. Registrovaní NEET mohou systém záruky pro mladé lidi opustit třemi způsoby: 

 přijmout nabídku zaměstnání, stáže, učňovského programu nebo pokračovat ve –

vzdělávání, 

 dobrovolně ze systému vystoupit, –

 být vyloučeni na základě národních pravidel/praxe (např. po opakované neúčasti na –

plánovaných činnostech). 

44. NEET mohou systém záruky pro mladé lidi NEET opustit v přípravné fázi, a to formou 

kladného či záporného výstupu. Kladný výstup odpovídá přijetí nabídky. Záporný výstup 

znamená, že mladá osoba zůstává nadále nezaměstnaná nebo neaktivní NEET. Pokud členský 

stát není schopen status NEET po odchodu účastníka ze systémů ověřit, jeho/její místo 
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určení se eviduje jako neznámé, což může označovat jak kladný, tak záporný výstup. Nižší 

počet NEET s neznámým statusem svědčí o dobře fungujícím systému monitorování (viz body 

92–98). 

45. Všichni NEET, kteří se účastní doprovodných opatření, jako například individuálního 

plánování akcí, individuálního řízení případu pro ty, kteří potřebují více podpory, nebo služeb 

odborné přípravy (např. základní dovednosti, měkké dovednosti, mentoring atd.), se považují 

za účastníky přípravné fáze záruky pro mladé lidi, nikoliv za osoby, které systém opustily. 

46. Na konci roku 2015 se podíl kladných výstupů v různých členských státech výrazně lišil, 

pohyboval se od 58 % ve Španělsku po 99 % v Itálii (viz obrázek 8). 

Obrázek 8

 

 – Procento výstupů podle typu (kumulované údaje za období 2014–2015)1 

1  Údaje použité ve Španělsku poskytly španělské veřejné služby zaměstnanosti, protože údaje 
výboru EMCO pokrývají pouze ty NEET, kteří jsou registrování v SNGJ (databáze španělské záruky 
pro mladé lidi). Údaje pro Francii za rok 2014 zohledňují pouze veřejné služby zaměstnanosti 
(Pôle Emploi), aby nedocházelo ke dvojímu zápočtu s místními pracovními středisky (Missions 
Locales). 

Zdroj: databáze EMCO. 

47. Míra neznámého určení, například 42 % v případě Španělska, je obvykle odrazem 

nedostatečné kvality údajů. Velmi nízký počet případů neznámého určení (< 1 %) v Itálii lze 
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přičíst vytvoření databáze, která mimo jiné situaci účastníků systému záruky pro mladé lidi 

monitoruje. Důvodem nízkého počtu záporných výstupů v Itálii může být zčásti i skutečnost, 

že všichni účastníci při vstupu do systému podepisují prohlášení o okamžité disponibilitě. 

48. Největší podíl záporných výstupů mělo Slovensko (15 % za období 2014–2015). V roce 

2014 však Slovensko vykázalo 2 % záporných výstupů a 29 % případů neznámého určení. 

V roce 2015 se počet záporných výstupů zvýšil na 26 % a počet případů neznámého určení 

klesl kvůli změnám ve vykazovacím systému na méně než 1 %, to ale vysoký počet záporných 

výstupů nevysvětluje. 

49. Nejběžnějším cílovým určení kladných výstupů ve všech navštívených členských státech 

bylo zaměstnání, s výjimkou Itálie, kde 54 % kladných výstupů připadlo na stáže. Ve všech 

ostatních navštívených členských státech se výstupy v podobě zaměstnání pohybovaly mezi 

64 % v Irsku a 90 % ve Francii (viz obrázek 9). 
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Obrázek 9

 

 – Rozdělení kladných výstupů podle typu určení (kumulované údaje za období 

2014–2015)1 

1  Údaje použité ve Španělsku poskytly španělské veřejné služby zaměstnanosti, protože údaje 
výboru EMCO pokrývají pouze ty NEET, kteří jsou registrování v SNGJ (databáze španělské záruky 
pro mladé lidi). Údaje pro Francii za rok 2014 zohledňují pouze veřejné služby zaměstnanosti 
(Pôle Emploi), aby nedocházelo ke dvojímu zápočtu s místními pracovními středisky (Missions 
Locales). 

Zdroj: databáze EMCO. 

50. Ze srovnání počtu kladných výstupů a počtu NEET registrovaných v systému záruky pro 

mladé lidi vyplývá, že v roce 2014 počet kladných výstupů v sedmi navštívených členských 

státech pokryl pouze přibližně polovinu všech registrací (53 % v roce 2014 a 62 % v roce 

2015). V roce 2015 se míra kladných výstupů ve všech pokrytých členských státech 

(s výjimkou Irska) zvýšila (viz obrázek 10
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). Příčinou nárůst v Chorvatsku (ze 41 % na 67 %) a 

v Portugalsku (ze 42 % na 62 %) byl především pokles nově registrovaných NEET (viz čtvrtá 

odrážka bodu 42). Nárůst pozitivních výstupů (z 22 % na 68 %) v Itálii je ve skutečnosti 

odrazem významného zvýšení počtu nabídek a kratšího vykazovacího období v roce 2014 (viz 

druhá odrážka bodu 42). Výše uvedené údaje dokládají, že aby bylo možné všem 

registrovaným NEET předložit nabídku, jak stanoví doporučení Rady, je zapotřebí ještě 

dalšího úsilí. 
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Obrázek 10

 

 – Kladné výstupy z celkového počtu registrovaných NEET1 

1  Údaje použité ve Španělsku poskytly španělské veřejné služby zaměstnanosti, protože údaje 
výboru EMCO pokrývají pouze ty NEET, kteří jsou registrování v SNGJ (databáze španělské záruky 
pro mladé lidi). Údaje pro Francii za rok 2014 zohledňují pouze veřejné služby zaměstnanosti 
(Pôle Emploi), aby nedocházelo ke dvojímu zápočtu s místními pracovními středisky (Missions 
Locales). 

Zdroj: databáze EMCO. 

51. Doporučení Rady stanoví, že členské státy by měly poskytnout NEET nabídku do čtyř 

měsíců. Pokyny výboru EMCO k vykazování údajů považují za výchozí bod, od něhož se 

počítají čtyři měsíce, datum registrace osoby NEET u poskytovatele záruky pro mladé lidi. 

70 % kladných výstupů roku 2014 bylo realizováno do čtyř měsíců 

52. Ani jeden z členských států navštívených v průběhu auditu nebyl schopen poskytnout 

příležitost přijmout nabídku od čtyř měsíců od vstupu do systému záruky pro mladé lidi všem 

NEET. Pokud však jde o kladné výstupy roku 2014, na 70 % z nich došlo v rámci čtyřměsíční 

lhůty. Ve Francii, Chorvatsku, Itálii a Portugalsku se situace v roce 2015 v porovnání s rokem 

2014 zhoršila (viz obrázek 11
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): celkový průměrný výsledek činil 59 %. Rovněž podotýkáme, že 

začátek čtyřměsíční lhůty pro přijetí nabídky osobou NEET se v Itálii počítá od data, kdy je 

vypracováno posouzení a profil této osoby, nikoliv od data registrace v systému záruky pro 

mladé lidi. To znamená, že reálná čekací doba je pro jednotlivce ještě delší. Bude nutno 
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vyvinout dodatečné úsilí, aby se zvýšil podíl osob NEET, v jejichž případě byl cíl dodržet 

čtyřměsíční lhůtu splněn. 

Obrázek 11

1  Údaje použité ve Španělsku poskytly španělské veřejné služby zaměstnanosti, protože údaje 
výboru EMCO pokrývají pouze ty NEET, kteří jsou registrování v SNGJ (databáze španělské záruky 
pro mladé lidi). Údaje pro Francii za rok 2014 zohledňují pouze veřejné služby zaměstnanosti 
(Pôle Emploi), aby nedocházelo ke dvojímu zápočtu s místními pracovními středisky (Missions 
Locales). 

 – Kladné výstupy záruky pro mladé lidi realizované ve čtyřměsíční lhůtě (2014 a 

2015)1

 

Zdroj: databáze EMCO. 

Trvalá integrace zůstává i nadále výzvou 

53. Konečným cílem záruky pro mladé lidi je pomoci jim se trvalým způsobem integrovat 

v rámci pracovního trhu. Monitorovací rámec výboru EMCO proto stanoví povinnost situaci 

mladých lidí 6, 12 a 18 měsíců po opuštění systému kontrolovat17

                                                      

17 Viz Metodologický manuál výboru EMCO, Rámec ukazatelů pro sledování záruky pro mladé lidi, 
bod 81. 
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za kladný výstup, pokud jsou zaměstnáni, vzdělávají se nebo se účastní odborné přípravy, 

nebo za záporný výstup, pokud se vrátili do statusu NEET. 

54. Analyzovali jsme údaje mladých lidí, kteří vystoupili ze systému v letech 2014 a 2015; 

tyto údaje se u různých členských států výrazně liší. 

55. Podíl mladých lidí, kteří vystoupili ze systému v roce 2014 a o šest měsíců později byli 

stále zaměstnáni, vzdělávali se nebo se účastnili odborného přípravy, se pohyboval mezi 

56 % (v Portugalsku) a 71 % (v Irsku). Francouzské orgány neposkytly výboru EMCO v září 

2016 relevantní údaje (viz 

Stav šest měsíců po vystoupení ze systému záruky pro mladé lidi 

tabulka 5). 

Tabulka 5

 

 – Situace šest měsíců po výstupu ze záruky pro mladé lidi u osob, které do 

systému vstoupily v letech 2014 a 20151 

1 Údaje za Španělsko jsou údaje vykázané výboru EMCO a týkají se pouze situace osob 
registrovaných v SNGJ. 

2 Irelevantní: v době sběru dat ještě od doby, kdy účastníci systém záruky pro mladé lidi opustili, 
neuplynulo šest měsíců. 

Zdroj: databáze EMCO. 

56. Trend zachování kladného výstupu po šesti měsících v letech 2014 a 2015 je relativně 

stabilní, s výjimkou Španělska. Zde došlo k poklesu z 63 % na 37 % a počet záporných výstupů 

a případů neznámého určení se zvýšil z 36 % na 47 %. Tyto výsledky částečně odrážely změnu 

v cílovém souboru NEET, kdy byla zahrnuta i věková skupina 25–29 let (viz bod 42, první 

odrážka). 

57. Na Slovensku byla podle záznamů po šesti měsících stále zaměstnána, vzdělávala se 

nebo se účastnila odborné přípravy pouze 4 % osob, které vystoupily ze systému záruky pro 

Kladný Záporný Není známo
Není 

relevantní2 Kladný Záporný Není známo
Není 

relevantní2

IE 71 % 21 % 8 % 0 % 71 % 21 % 8 % 0 %
ES 63 % 15 % 21 % 0 % 37 % 47 % 0 % 16 %
HR 61 % 17 % 22 % 0 % 60 % 13 % 17 % 10 %
IT 68 % 0 % 32 % 0 % 65 % 0 % 27 % 8 %
PT 56 % 11 % 33 % 0 % 47 % 11 % 25 % 17 %
SK 4 % 16 % 80 % 0 % 4 % 14 % 80 % 2 %
Celkem 54 % 13 % 33 % 0 % 48 % 18 % 26 % 9 %

2014 2015
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mladé lidi v letech 2014 nebo 2015. Tento výsledek je silně ovlivněn vysokým počtem (80 %) 

případů neznámého stavu, což posouzení míry dosažené trvalé integrace na pracovním trhu 

komplikuje. V těchto případech skutečně neexistovaly žádné informace o jejich statusu, což 

je znakem toho, že slovenské orgány státní správy se při průběžném sledování situace 

účastníků potýkají s problémy. 

58. Členské státy, s výjimkou Francie a Itálie, vykazovaly údaje o situaci jednotlivců 12 

měsíců po výstupu ze systému. V roce 2014 byla situace mladých lidí 12 měsíců po kladném 

výstupu obdobná jako o šest měsíců později. Španělsko je výjimkou, neboť pouze 45 % si 

tento status udrželo i po dvanácti měsících oproti 63 % po šesti měsících (viz 

Stav 12 a 18 měsíců po výstupu ze systému záruky pro mladé lidi 

tabulky 5 a 6). 

Míra úspěšné integrace 18 měsíců po kladném výstupu v porovnání s 12 měsíci ve všech 

členských státech s výjimkou Irska klesla. 

Tabulka 6

 

 – Kladný, záporný a neznámý stav po 12 a 18 měsících u výstupů roku 20141, 2 

1 Údaje za Španělsko jsou údaje vykázané výboru EMCO a týkají se pouze situace osob 
registrovaných v SNGJ. 

2 Výše uvedené údaje vycházejí se situace jednotlivců v dané chvíli, což znamená, že osoba se 
záporným statusem po 12 měsících může po 18 měsících přejít do kladného statusu. 

3 Irelevantní: v době sběru dat zatím od doby, kdy účastníci systém záruky pro mladé lidi opustili, 
neuplynulo 12 nebo 18 měsíců. 

Zdroj: databáze EMCO. 

59. U mladých lidí, kteří vystoupili ze systému v roce 2015, Účetní dvůr situaci 12 měsíců po 

kladných výstupech neposuzoval, neboť údaje vykázaly pouze čtyři členské státy. Kromě toho 

z vykázaných účastníků dvě třetiny zatím nedospěly k bodu, kdy by účastníci byli po 12 

měsících vyloučeni. 

Kladný Záporný Není známo
Není 

relevantní3 Kladný Záporný Není známo
Není 

relevantní3

IE 65 % 28 % 7 % 0 % 67 % 25 % 7 % 0 %
ES 45 % 34 % 21 % 0 % 33 % 29 % 38 % 0 %
HR 64 % 17 % 20 % 0 % 62 % 14 % 17 % 7 %
PT 56 % 13 % 32 % 0 % 41 % 12 % 26 % 21 %
SK 3 % 18 % 79 % 0 % 2 % 19 % 78 % 2 %
Celkem 46 % 22 % 32 % 0 % 41 % 20 % 33 % 6 %

2014 – po 12 měsících 2014 – po 18 měsících 
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Faktory s dopadem na výsledky záruky pro mladé lidi 

60. V tomto oddíle posuzujeme, zda se členské státy vhodným způsobem zabývaly faktory, 

které mohou mít negativní dopad na provádění záruky pro mladé lidi. Prověřovali jsme 

zejména, zda členské státy: 

 vypracovaly vhodné strategie pro zajištění registrace všech NEET; –

 odhadly celkové náklady záruky pro mladé lidi a dostupnou míru financování; –

 přijaly opatření zajišťující trvalou integraci NEET; –

 ustavily náležitý systém pro sledování a vykazování a podávání zpráv. –

Neexistence strategií s jasnými milníky a cíli, jak dosáhnout na všechny NEET 

61. V doporučení Rady se uvádí, že cílem záruky pro mladé lidi je dosáhnout na všechny 

mladé lidi do 25 let do čtyř měsíců od doby, kdy se stanou nezaměstnanými nebo ukončí své 

formální vzdělání. Členské státy by měly aktivně usilovat o identifikaci a registraci všech 

NEET a ke vstupu do systému záruky pro mladé lidi je motivovat. Doporučení Rady rovněž 

zdůrazňuje důležitost posilování spolupráce mezi relevantními zainteresovanými stranami 

(jako například veřejnými a soukromými službami zaměstnanosti, vzdělávacími institucemi a 

institucemi zajišťujícími odbornou přípravu, zaměstnavateli, organizacemi mládeže a 

nevládními organizacemi, které s mládeží pracují) s cílem pokrýt celou populaci NEET. 

62. Zkoumali jsme proto, zda členské státy: 

 vypracovaly ucelenou strategii s konkrétními a měřitelnými cíli, jak dosáhnout na –

všechny NEET a 

 přizvaly a konzultovaly příslušné zainteresované strany. –

63. Na základě naší analýzy plánů provádění záruk pro mladé lidi jsme zjistili, že ve dvou ze 

sedmi pokrytých členských států (Itálii a Irsku) se vnitrostátní orgány rozhodly zaměřit na 

Některé členské státy se zaměřily pouze na úzce definovanou dílčí část populace NEET 
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úžeji definovanou dílčí populaci (viz rámeček 2

Rámeček 2 – Cílová populace NEET v Irsku a v Itálii: přibližně 30 % celkové populace NEET bylo 

vyloučeno 

). Vznikla tak situace, kdy se od samého 

začátku necílilo na významnou část populace NEET. 

Itálie: Plán provádění záruk pro mladé lidi cílil na mladé lidi ve věkové skupině 15–29 let, kteří byli 

připraveni nastoupit do zaměstnání (1 723 000 osob v roce 2013). Nicméně mladí lidé, kteří před 

vlastní registrací nepodali prohlášení o připravenosti k okamžitému nástupu do zaměstnání (DID - 

Dichiarazione di immediata disponibilità) (28 % celkové populace NEET v témže roce), nebyli při 

výpočtu cíle vzati v úvahu. 

Irsko: Plán provádění záruky pro mladé lidi se soustředí na mladé lidi ve věkové skupině 18–24 let, 

kteří v prvním čtvrtletí roku 2013 nebyli zaměstnaní a pobírali dávky v nezaměstnanosti, a osoby, 

které se samy označily za nezaměstnané (45 000 osob, 70 % celkové populace NEET). Nezaměstnaní 

studenti, neaktivní osoby, které se označily za studenty, pečovatelé a osoby, které jsou neaktivní kvůli 

svému handicapu, byli z cíle vyloučeni. Druhá skupina čítala 18 900 osob (30 % celkové populace 

NEET). 

64. Dalším přístupem, který omezuje rozsah záruky pro mladé lidi v některých členských 

státech, je požadavek, aby účastníci byli „proaktivní“. Ve Španělsku je podmínkou účasti 

v systému záruky pro mladé lidi z vlastní iniciativy provedená registrace v národním systému 

záruky pro mladé lidi (SNGGL –Sistema Nacional de Garantía Juvenil). Proaktivní přístup 

vyžaduje vnitrostátní pracovní právo (zákon 18/2014). Údaje osob, které byly už 

zaregistrovány jinde, například u veřejných služeb zaměstnanosti, nebylo možné automaticky 

migrovat do databáze záruky pro mladé lidi a bylo nutné se znovu zaregistrovat. 

Aby se NEET mohli zapojit, musí být proaktivní 

65. Rovněž podotýkáme, že Irsko mělo jinou koncepci, která, třebaže byla nákladná, se 

ukázala být účinná, pokud jde o identifikaci celé populace NEET nad 18 let věku 

(viz rámeček 3). 
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Rámeček 3 – Dotace na podporu příjmů v Irsku 

Irsko poskytuje všem nezaměstnaným nad 18 let věku příjmovou podporu ve výši minimálně 100 EUR 

na osobu (bez dětí) na týden. Orgány státní správy se domnívají, že díky tomuto opatření jsou téměř 

všichni NEET nad 18 let registrování v databázi ministerstva sociální ochrany. 

66. Zjistili jsme, že strategie členských států nejsou dostatečně zacílené, nemají 

kvantifikované cíle a nestanovují jasný časový plán pro zahrnutí celé populace NEET. 

Zaznamenali jsme nicméně, že několik navštívených členských států vyvinulo inovativní 

strategie, jež jim umožnily dosáhnout pomocí informačních kampaní v tradičních i moderních 

médiích (např. sociální sítě) i na dříve neidentifikované NEET. 

67. Komise dospěla ve svém sdělení18 k závěru, že je nutné vyvinout větší úsilí na podporu 

mladých lidí, kteří jsou od trhu práce nejvíce vzdáleni – těch NEET, které je tradičně nejtěžší 

oslovit (což platilo i před krizí) a kteří ze zavedených zlepšení dosud profitovali nejméně. To 

potvrzují naše zjištění o pokroku v identifikaci a registraci všech NEET. 

68. Sedm navštívených členských států uvedlo potřebu zapojit relevantní zúčastněné strany 

a konzultovat s nimi problémy. Státy však nespecifikovaly, jak tato partnerství přispějí 

k celkovému cíli oslovit všechny NEET. Jedinou výjimkou bylo Portugalsko, ale ani zde nebylo 

jasné, jak mají partneři k identifikaci a registraci všech jednotlivců, kteří nejsou zaměstnaní 

ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, přispívat (viz 

Relevantní zainteresované strany nejsou jasně definovány 

rámeček 4

Rámeček 4 – Portugalský plán provádění záruky pro mladé lidi: cíle pro identifikaci/ registraci 

populace NEET byly stanoveny 

). 

Cílem portugalského plánu provádění záruky pro mladé lidi je oslovit do roku 2019 celou populaci 

osob, které nejsou zaměstnány, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy. Relevantní 

zainteresované strany jsou odpovědné za oslovení 47 % NEET, kteří nejsou zaregistrováni u veřejných 

                                                      

18 COM (2016) 646 final „Záruka pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
po třech letech“. 
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služeb zaměstnanosti. Plán však stanovuje cíle, jichž mají příslušné zainteresované strany dosáhnout, 

obecně, aniž by podrobně konkretizoval cíle jednotlivých partnerů. Rovněž nezmiňuje žádné finanční 

příspěvky pro příslušné zainteresované strany, ani jak by měly tohoto cíle dosáhnout bez 

dodatečných zdrojů. 

69. Dále jsme zjistili, že od zahájení fungování systému záruky pro mladé lidi byla ve všech 

navštívených členských státech podepsána konkrétní ujednání s příslušnými 

zainteresovanými stranami. Například španělské veřejné služby zaměstnanosti podepsaly 

dohody s institucemi jako Instituto de la Juventud (INJUVE), Federación de Asociaciones 

Empresariales de Empresas de Insercion (FAEDEI) a španělským Červeným křížem, aby 

dosáhly na nejzranitelnější NEET. Slovensko podepsalo v roce 2015 tři dohody se sociálními 

partnery podporovanými ESF se záměrem motivovat neaktivní NEET k tomu, aby se u služeb 

zaměstnanosti zaregistrovali. Ve všech případech však nebyly přesné cíle, jichž měly 

partnerské organizace dosáhnout, definovány. 

70. Tento vývoj dokládá, že dochází k většímu zapojení příslušných zainteresovaných stran, 

které pracují v úzkém kontaktu s podskupinou neaktivních NEET. Je však stále nutno 

zřetelněji definovat jejich účast a jak mohou k tomuto procesu nejefektivněji a nejúčinněji 

přispět. 

71. Celková populace NEET, na niž cílí záruka pro mladé lidi, v sedmi navštívených členských 

státech mezi první čtvrtletím roku 2013 a koncem března 2016 poklesla ze 4,7 milionu osob 

na 4,3 milionu (viz 

Počet nezaměstnaných NEET se snížil, zatímco počet neaktivních NEET zůstal stabilní 

obrázek 12). 
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Obrázek 12

 

 – Počet nezaměstnaných a neaktivních NEET (v tis.) v sedmi navštívených 

členských státech (první čtvrtletí 2013 – konec března 2016) 

Zdroj: Údaje Eurostatu o počtu nezaměstnaných a neaktivních NEET. 

72. Příčinou tohoto snížení je pokles v dílčí složce nezaměstnaných v populaci NEET 

(-387 000 osob), oproti tomu údaj pro neaktivní NEET zůstává prakticky beze změny 

(+ 13 000 osob)19, což potvrzuje skutečnost, že k oslovení neaktivních NEET je třeba vyvinout 

další úsilí20

Členské státy neposuzovaly celkové náklady na záruku pro mladé lidi a dostupné 

financování 

. 

73. Již před zavedením záruky pro mladé lidi všechny členské státy poskytovaly pomoc 

registrovaným nezaměstnaným mladým lidem v kontextu svých politik aktivního pracovního 

trhu, zejména prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti (nebo podobných orgánů). 

Zavedení záruky pro mladé lidi přineslo členským států dvě další výzvy:  

                                                      

19 Sezónní vrcholy registrované ve třetích čtvrtletích souvisejí s koncem akademického roku. 

20 COM(2016) 646 final, s. 9. 
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 zaprvé, poskytovaná podpora je míněna pro všechny NEET, nikoliv jen pro ty, kteří jsou –

u veřejných služeb zaměstnanosti registrováni jako nezaměstnaní; 

 zadruhé, podpora poskytovaná všem NEET má vést k poskytnutí nabídky do čtyř měsíců –

od ukončení formálního vzdělávání nebo ztráty pracovního místa. 

74. Zkoumali jsme proto, zda členské státy odhadly dodatečné náklady na poskytnutí 

nabídky všem NEET do čtyř měsíců, jak stanoví doporučení Rady, a zda určily míru 

dostupného financování. 

75. Zjistili jsme, že: 

 žádný ze sedmi navštívených členských států nebyl schopen předložit odhad –

dodatečných očekávaných nákladů souvisejících s jejich konkrétní situací; 

 plány provádění záruky pro mladé lidi všech navštívených členských států obecně –

představují řadu opatření, jež se měla nabízet NEET na základě financování evropských 

strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020 ESIF, zejména Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí a Evropského sociálního fondu. 

76. Orientační údaje o možných nákladech na pokrytí všech NEET v EU předkládá nedávný 

průzkum provedený nezávislými organizacemi. Mezinárodní organizace práce odhaduje, že 

roční náklady by činily přibližně 45,4 miliardy EUR21, podle prognózy Eurofoundu by mělo jít 

o částku 50,4 miliardy EUR ročně22

77. Celkové prostředky na financování z ESF/YEI, které má 28 členských států EU k dispozici 

na období 2014–2020, oproti tomu činí 86,4 miliardy EUR (tj. 12,3 miliardy EUR ročně). 

V sedmiletém programu se navíc počítá s tím, že na investiční prioritu ESF 8.ii (trvalá 

integrace mladých lidí na pracovním trhu) bude vydáno 12,5 miliardy EUR z fondů ESF/YEI 

. 

                                                      

21 ILO, „Program záruky pro mladé lidi v Evropě: Vlastnosti, provádění a výzvy“, srpen 2015. 

22 Eurofound, „Sociální začleňování mladých lidí“, září 2015. 
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(tj. 1,8 miliardy EUR ročně), z toho 6,4 miliardy EUR bylo programováno v rámci iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí, která přímo cílí na NEET. 

78. Není tedy možné podchytit celou populaci NEET, jak očekávalo doporučení Rady, pokud 

jsou k dispozici pouze zdroje z rozpočtu EU. V tomto ohledu je třeba, aby členské státy řádně 

posoudily náklady na své systémy záruk pro mladé lidi a upřednostňovaly související opatření 

podle dostupného financování. 

Přístup členských států má dopad na trvalou integraci NEET 

79. Konečným cílem záruky pro mladé lidi je posílit dovednosti/zaměstnatelnost NEET a 

umožnit jejich trvalou integraci na pracovním trhu. Podle doporučení Rady by opatření 

zavedená v kontextu systému záruky pro mladé lidi a cílící na posílení kompetencí jednotlivců 

měla pomoci řešit stávající nedostatek kompatibility v oblasti dovedností a více vycházet 

vstříc požadavkům pracovního trhu. Navíc čím více jsou dotčení jednotlivci vzdáleni 

pracovnímu trhu, tím více pomoci je na jejich integraci potřeba. Nabídky by měly být 

přizpůsobeny profilu a úrovni kvalifikaci jednotlivců. Měly by rovněž odpovídat minimálním 

požadavkům na nabídku dobré kvality. 

80. Zkoumali jsme proto, zda navštívené členské státy: 

 systematicky řeší nekompatibilitu dovedností v kontextu záruky pro mladé lidi; –

 posuzují profily NEET a zajišťují jednotný přístup různých poskytovatelů; –

 používají definici kvalitní nabídky. –

81. Skupina NEET je vysoce heterogenní

Nekompatibilita dovedností se v kontextu záruky pro mladé lidi nezjišťovala ani neřešila 

23

                                                      

23 Eurofound, „Průzkum různorodosti NEET“ červenec 2016. 

. Ani jeden z navštívených členských států však 

neprovedl ucelenou analýzu populace NEET včetně analýzy nekompatibility dovedností. 

Například v Portugalsku a ve Španělsku vycházely plány provádění záruky pro mladé lidi 
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pouze ze statistických údajů o NEET – např. věkové rozdělení, kvalifikace a pohlaví – 

poskytnutých národními statistickými úřady. 

82. Z pokrytých členských států vypracovalo systematickou koncepci, jak řešit 

nekompatibilitu dovedností a sladit portfolio odborné přípravy NEET tak, aby byly naplněny 

místní potřeby, pouze Irsko. Tento postup se provádí každoročně pro určitou spádovou 

oblast, kombinací sčítání osob a průzkumu pracovní síly, ve spolupráci se zástupci místních 

zaměstnavatelů a místních poskytovatelů odborné přípravy. Tento systém však fungoval již 

před zavedením záruky pro mladé lidi. 

83. Všechny ostatní navštívené členské státy se nekompatibilitou dovedností zabývaly 

v konkrétních studiích anebo analýzách prováděných různými orgány. Tyto studie však 

nebyly při koncipování typů a počtu nabídek, která budou zahrnuty do plánů provádění 

záruky pro mladé lidi, zohledněny nebo byly zohledněny jen zčásti. 

84. Zavedení záruky pro mladé lidi vedlo v Itálii, Španělsku a Irsku k úpravám profilovacího 

systému pro NEET. Chorvatsko, Slovensko, Francie a Portugalsko však své stávající systémy 

zachovaly. 

Profilovací systémy ve třech navštívených členských státech byly kvůli záruce pro mladé lidi 

upraveny 

85. V Chorvatsku a na Slovensku (kde funguje pouze jeden poskytovatel záruky pro mladé 

lidi, tj. veřejné služby zaměstnanosti) je profilovací systém založen na kvalitativním 

posouzení referenta, který má konkrétní případ na starosti. I ve Francii provádí posouzení 

referent, ale funguje zde mnoho poskytovatelů služeb, kteří NEET hodnotí, a ti se neřídí 

jednotnou koncepcí. 

86. Portugalsko, Irsko a Itálie používají systém, který stojí zaprvé, na automatizovaném 

systému bodování a zadruhé, na kvalitativním profilování v podobě hodnocení referentů. 

V Irsku a Portugalsku jsou jediným poskytovatelem záruky pro mladé lidi odpovědným za 

posuzování NEET veřejné služby zaměstnanosti, v Itálii však tuto činnost vykonává celá řada 

poskytovatelů (viz rámeček 5). 
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Rámeček 5 – Nový profilovací systém pro NEET v rámci italského systému záruky pro mladé lidi 

V rámci systému záruky pro mladé lidi zavedla Itálie standardní postup pro profilování NEET pro 

všechny poskytovatele záruky. Jeho součástí je výpočet koeficientu zranitelnosti pro všechny dotčené 

mladé lidi (nízký, střední, vysoký nebo velmi vysoký). Tento výpočet je založen na jejich osobní 

charakteristice (jako je věk, pohlaví, vzdělání, pracovní zkušenosti atd.), místě trvalého pobytu (profil 

místního výrobního systému, míra nezaměstnanosti v místě nebo v okrese atd.). Posouzení je 

standardizovaným základem, s jehož pomocí mohou poradci z pracovních center vybrat nejvhodnější 

službu / nabídku pro konkrétního jednotlivce. Při rozhodování o cestě, kterou se bude NEET v rámci 

systému záruky pro mladé lidi ubírat, mají poradci v pracovních centrech poměrně velký prostor pro 

vlastní uvážení. V současné době se pracuje na pokynech pro pracovníky pracovních center, které jim 

budou nápomocné při provádění kvalitativního profilování, jež následně vede k podpisu 

personalizované dohody o poskytování služeb. Povinné uplatňování tohoto systému přispívá k tomu, 

že všem NEET se soustavně dostává stejného zacházení. 

87. Španělsko nyní přechází z neharmonizovaného multiregionální sestavování profilových 

posouzení referenty na společný rámec pro posuzování a profilování všech NEET v celé zemi. 

Východiskem bude standardizovaný dotazník k zaměstnatelnosti, který sestavily veřejné 

služby zaměstnanosti a autonomní regiony. 

88. Automatizovaný systém není nutně lepší než systém plně personalizovaný nebo 

kombinovaný. Je však nutno zdůraznit, že u automatizovaného systému je 

pravděpodobnější, že zaručí, že se všem NEET bude soustavně dostávat rovného zacházení, 

zatímco původní systém se spoléhá více na schopnosti a zkušenosti referentů. 

89. Členské státy si pojem kvalitní nabídka vykládají různě

Několik členských států definovalo kvalitní nabídku 

24

                                                      

24 Návrh závěrů Rady k provádění záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí (15015/16, 1. prosince 2016) vyzývá k diskusi o normách kritérií kvality rámce 
ukazatelů. 

, určitá společná kritéria 

nicméně existují. V Irsku, Francii a v Portugalsku je definice kvalitní nabídky v národních 

plánech provádění záruky pro mladé lidi poměrně obecná a je přímo spojena s trvalou 
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integrací na pracovním trhu. Na druhé straně španělský plán provádění záruky pro mladé lidi 

definuje hlavní znaky kvalitní nabídky pro každý typ nabídky. 

90. Ve dvou členských státech, o nichž tato zpráva pojednává (Itálie a Slovensko), dále 

záruka pro mladé lidi rovněž přispěla k rozvoji ucelené definice kvalitní nabídky, která je 

v případě Slovenska právně závazná (viz rámeček 6

Rámeček 6 – Definice kvalitní nabídky na Slovensku 

). Chorvatsko zatím definici kvalitní 

nabídky nepřijalo, ale nově vytvořená rada pro realizaci plánu provádění nabídky pro mladé 

lidi se tímto problémem aktuálně zabývá. 

Definici kvalitní nabídky uvádí zákon o službách zaměstnanosti. Každá pracovní nabídka dotovaná ze 

státního rozpočtu nebo YEI/ESF musí uvádět minimální pracovní dobu a dobu trvání 

zaměstnaneckého poměru / vlastní samostatné výdělečné činnosti a splňovat požadavky na 

udržitelnost zaměstnání po ukončení podpory. Dále rovněž pokrývá měsíční výši dotace a dobu jejího 

trvání. Nabídka musí rovněž zohledňovat zdravotní stav příjemce, jeho / její kvalifikaci a profesní 

dovednosti a předchozí pracovní zkušenosti. V dubnu 2015 zákon č. 61/2015 Sb. o odborném 

vzdělávání a přípravě podrobně stanovil, co se rozumí kvalitní nabídkou učňovského programu 

v rámci duálního vzdělávání. 

91. Právní definice kvalitní nabídky sama o sobě nezaručuje, že účast v systému záruky pro 

mladé lidi bude mít kladný efekt. Bez ohledu na kvalitu nabídek je pro trvalou integraci NEET 

na pracovním trhu nutný hospodářský růst. 

Posuzování výsledků záruky pro mladé lidi komplikovala slabá kvalita údajů 

92. Doporučení Rady zdůrazňuje potřebu monitorovat a hodnotit všechna opatření, jež jsou 

součástí systému záruky pro mladé lidi. Aby se mohlo přistoupit k vypracování politik a přijetí 

kroků vycházejících z podložených skutečností a zkušeností, co, kde a kdy funguje, čímž se 

zajistí účinné využití zdrojů a pozitivní návratnost investic, jsou nutné kvalitní údaje. 

93. Zkoumali jsme proto, zda členské státy zavedly systémy, které umožňovaly řádné 

sledování a hodnocení provádění jejich systémů záruk pro mladé lidi. 

94. Předpokladem posuzování pokroku dosaženého díky záruce pro mladé lidi je dostupnost 

údajů o výchozí situaci před zavedením záruky (např. počet NEET, kteří dostávali podporu od 
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veřejných služeb zaměstnanosti před zahájením provozu systému). V tomto ohledu měly 

všechny navštívené členské státy o typu pomoci, které se NEET dostávalo, počtu nabídek / 

poskytovaných službách a souvisejících nákladech pouze omezené informace. 

95. Rovněž jsme zaznamenali několik případů nesouladu údajů a problémů se spolehlivostí 

u údajů vykazovaných členskými státy výboru EMCO. To má dopad na srovnatelnost, neboť 

státy vykazují různě například údaje o cílové věkové skupině, metodice výpočtu počtu vstupů 

při zahájení záruky pro mladé lidi, informace o výstupech a dostupnosti následně 

kontrolovaných údajů (viz také příloha

96. Byly zjištěny problémy u členských států, které měly větší počet poskytovatelů záruky 

pro mladé lidi, ale žádný jednotný harmonizovaný systém pro vykazování údajů a podávání 

zpráv. 

). 

97. To je například případ Francie, kde orgány státní správy nejsou schopny informovat 

o situaci NEET po té, kdy jednotlivci systém opustí (viz bod 55). Francouzský monitorovací 

systém navíc nezahrnuje všechny poskytovatele záruky pro mladé lidi. Například nabídky, jež 

Ministerstvo pro vzdělávání poskytuje prostřednictvím Réseaux Formation Qualification 

Emploi osobám, které předčasně ukončily školní docházku, nejsou zahrnuty. Obdobná 

situace vznikla i v Portugalsku, kde se nabídky, které NEET poskytovalo Ministerstvo pro 

vzdělávání, nevykazovaly. 

98. Oproti tomu Itálie zavedla komplexní systém elektronického monitorování systému 

záruky pro mladé lidi (viz rámeček 7

Rámeček 7 – Využití integrované databáze k monitorování záruky pro mladé lidi (Itálie) 

). 

V roce 2014 Itálie zavedla elektronický systém pro řízení systému záruky pro mladé lidi. Je 

koncipován tak, aby v rámci jedné databáze registroval a následně kontroloval status NEET účastníků 

programu. Údaje zavedené do systému obsahují informace o pracovním poměru účastníků a rovněž 

informace poskytnuté místními orgány a pracovními agenturami. Tento systém je rovněž propojen 

s databází Ministerstva pro vzdělávání, což umožňuje kontrolu úrovně dosaženého vzdělání 

příslušných osob. Týdenní výkazy počtu registrovaných NEET a učiněných nabídek se zveřejňují 

v sekci pro monitorování na specifické internetové stránce záruky pro mladé lidi. 
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Posouzení příspěvku Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

99. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí byla zavedena, aby podpořila zavádění 

záruky pro mladé lidi a posílila a urychlila realizaci opatření cílící na jednotlivé NEET. 

100. Jelikož financování iniciativy doplňuje prostředky na financování z ESF a tvoří 

podstatnou část finančních zdrojů na zavádění záruky pro mladé lidi, posuzovali jsme, jak 

přispívá k aspektům pojednaným v předcházejících oddílech této zprávy, jež se týkají 

provádění záruky pro mladé lidi obecně. 

101. Zkoumali jsme tedy, 

 zda byly provedeny vhodné analýzy a posouzení intervencí inciativy YEI zahrnutých do –

operačních programů; 

 zda byly k posouzení výsledků vypracovány smysluplné cíle a ustaveny monitorovací –

mechanismy; 

 jakých výsledků bylo dosud dosaženo a zda jsou v souladu se stanovenými cíli. –

Nedostatečné posouzení populace NEET mělo dopad na koncepci operačního programu 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

102. Vzhledem k heterogenitě populace NEET – což je skutečnost zdůrazňovaná 

i v doporučení Rady – by bylo k řádnému ustavení cílové populace iniciativy potřeba 

podrobné posouzení. 

103. Zjistili jsme, že posouzení provedená navštívenými členskými státy k ustavení cílové 

populace pro iniciativu YEI byla povrchní a obecná. Všech pět členských států rozdělilo 

cílovou populaci iniciativy YEI do dvou dílčích skupin: neaktivní NEET a nezaměstnaní NEET. 

Necílilo se konkrétně na kategorie jako: osoby, které předčasně ukončily školní docházku, 

hospodářsky a sociálně zranitelné osoby, dlouhodobě nezaměstnaní nebo osoby, které jsou 

trhu práce nejvíce vzdáleny. 

104. Francouzský národní operační program iniciativy YEI například uvádí, že polovina NEET 

ve věkové skupině 15–24 let je vysoce kvalifikovaná a jejich nepřítomnost na trhu práce je 
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dočasná. Nepopisuje však, zda se zdroje iniciativy YEI soustředí na zbývající část populace, 

která pomoc pravděpodobně potřebuje více. 

105. Ani jeden z pěti navštívených členských států neprovedl globální posouzení 

charakteristik populace NEET. Možnosti uvedené v operačním programu zdůvodňovaly 

pouze statistickými údaji, jako je věk a regionální rozmístění a míra dosaženého vzdělání. 

Vnitrostátní orgány tedy neprovedly žádnou řádnou rozdílovou analýzu. 

106. Dále nebyly realizovány žádné studie, které by identifikovaly, kde se NEET nacházejí a 

jaké je jejich sociální, rodinné a ekonomické pozadí. Rovněž nebyly provedeny žádné studie, 

které by určily, jaká opatření by mohla maximalizovat trvalou integraci různých dílčích skupin 

NEET na pracovním trhu. Ke stanovení počtu osob, které se účastní opatření dotovaných 

iniciativou YEI, jako jsou nabídky pracovních míst, odborné přípravy, stáží a učňovských 

programů, se nepoužívala posouzení trhu. K odůvodnění výběru prioritních oblastí pro 

intervenci nebyla provedena žádná rozdílová posouzení ani posouzení nekompatibility 

dovedností. 

107. U pěti navštívených členských států byl celkový počet NEET, kteří profitovali 

z financování iniciativy YEI, stanoven na základě částky alokované na určitý typ nabídky a 

jejích jednotkových nákladů. Částka, jež měla být přidělena na konkrétní typ nabídky, se 

neodvozovala od posouzení. 

108. Španělsko například schválilo soubor opatření, jež měl být financován z iniciativy YEI, 

o přesných charakteristikách a nákladech všech opatření spolufinancovaných z iniciativy YEI 

však byl oprávněn rozhodovat každý region sám. 

109. Nedostatečně ucelené povědomí o populaci NEET přispělo k tomu, že koncepce 

operačních programů byla poměrně vágní, nedefinovala cílové skupiny, jež pomoc potřebují 

nejvíce, ani proč by měla být navrhovaná opatření k řešení stávající nekompatibility 

nejvhodnější. 

110. Zjistili jsme, že hlavním stimulem alokace prostředků je dostupnost poskytovatelů, kteří 

mohou NEET předkládat nabídky. Chorvatský operační program ESF výslovně uvádí, že fondy 
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iniciativy YEI cílí na neaktivní a nezaměstnané NEET, které lze do opatření rychle začlenit 

s tím, že na dlouhodobě nezaměstnané NEET půjdou prostředky ESF od roku 2019 a dále. 

111. Příslušné zainteresované subjekty, zejména mládežnické organizace, odbory a 

organizace zaměstnavatelů, byly v přípravné fázi operačních programů konzultovány. Při 

pohovorech se zástupci těchto organizací však zazněly stížnosti na transparentnost postupu 

a někteří se domnívali, že k náležitým konzultacím vůbec nedošlo. Například v Portugalsku 

zástupci odborů a mládežnických organicích uvedli, že byli požádáni o účast až v pozdní fázi 

přípravy operačního programu. 

Riziko iniciativy YEI/ESF jako náhrady financování z národních zdrojů 

112. Prostředky na iniciativu YEI jdou z rozpočtu EU jako navýšení již dostupných prostředků 

ESF na operační programy na období 2014–2020, aby bylo možné poskytnout dodatečnou 

podporu jednotlivým NEET, zejména těm nejvíce potřebným. Prostředky EU použité pro 

iniciativu YEI/ESF by však neměly nahrazovat veřejné nebo rovnocenné výdaje členského 

státu25

113. Navštívené členské státy nebyly schopny potvrdit, že fondy YEI/ESF budou generovat 

čistý nárůst veřejných prostředků alokovaných na NEET. Je zde tedy riziko, že zdroje iniciativy 

YEI/ESF nepovedou k čistému nárůstu úrovně dostupného financování pro NEET a že budou 

alespoň zčásti nahrazovat výdaje dříve financované z národních rozpočtů. Skutečnost, že 

výdaje byly způsobilé od září 2013, ačkoliv Komise schválila první operační programy/osy 

YEI/ESF až v červnu/červenci 2014 (ve Francii a v Itálii) a zbývající čtyři posuzované programy 

byly schváleny až na konci roku 2014, toto riziko ještě zvýšila. 

. 

114. Z našeho posouzení operačních programů/os YEI/ESF také vyplynulo, že většina 

opatření, která měla obdržet financování z iniciativy YEI, fungovala již před zavedením záruky 

pro mladé lidi. V Portugalsku to byl případ 81 % prostředků iniciativy YEI. I když to samo 

o sobě není nutně špatné, svědčí to o existenci rizika, že podpora YEI/ESF nahrazuje 

financování z národních zdrojů. 
                                                      

25 Čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
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115. Rovněž není zřejmé, zda cílové hodnoty ukazatelů výkonnosti pro výstupy operačních 

programů YEI/ESF odpovídají čistému nárůstu počtu NEET, kterým se dostává pomoci, či 

nikoliv. Například cílem osy iniciativy YEI španělského operačního programu ESF je 

poskytnout podporu 1 057 527 NEET. Orgány státní správy ale nepotvrdily, že tento údaj 

odpovídá čistému nárůstu počtu nabídek, které jim budou předloženy (ve srovnání se stavem 

před vstupem iniciativy YEI v platnost). 

116. Posuzovat přidanou hodnotu fondů iniciativy YEI při poskytování pomoci NEET je ještě 

obtížnější, když operační programy přidělování dostupných prostředků odůvodňují pouze 

zčásti. To je případ Chorvatska, kde je pouze 69 % prostředků disponibilních pro osu YEI 

operačního programu ESF alokováno na konkrétní opatření, zatímco zbývajících 31 % není 

zatím přiřazeno k žádným opatřením. 

Kvalita údajů a pokyny Komise ke sběru údajů ovlivňují měření výsledků iniciativy YEI 

117. K měření úspěchů spojených s využitím financování z YEI/ESF definovalo nařízení 12 

povinných ukazatelů výsledků26

118. Posuzovali jsme adekvátnost základních scénářů a cílů pro výsledky stanovených 

navštívenými členskými státy a dále způsob kompilace a vykazování údajů z monitorování. 

. U všech těchto ukazatelů by měl být stanoven základní 

scénář a cíle a údaje a údaje o provádění by se měly následně sledovat a vykazovat. 

119. V průběhu vyjednávání operačních programů je Komise povinna kontrolovat 

spolehlivost základních scénářů, aby se ujistila o robustnosti cílů. Jde o součást kontroly 

podmíněnosti ex ante, a pokud informace o výchozí situaci nelze doložit důkazy nebo chybí 

historické údaje, měl by příslušný členský stát vypracovat akční plán. 

Kvalita údajů komplikuje posouzení základních scénářů a cílů 

120. Komise poskytla členským státům pokyny k tomu, jak výchozí situaci posuzovat. Ve 

všech hodnocených členských státech jsme však zjistili, že východiska pro ukazatele výsledků 

obvykle vycházela z historických údajů o mírách úspěchu při dokončování obdobných 
                                                      

26 Nařízení (EU) č. 1304/2013 (příloha II). 



50 

 
 

opatření, následné integraci účastníků na pracovním trhu a ze statistických informací, jako je 

rozdělení účastníků na neaktivní a nezaměstnané. 

121. Požádali jsme vnitrostátní orgány, aby poskytly důkazní informace dokládající příslušná 

podkladová data. Všechny členské státy dodaly obecná vysvětlení k procesu sběru dat, ale 

žádný nebyl schopen poskytnout všechny požadované informace. 

122. Například v Itálii a ve Španělsku byla kompilace údajů výsledkem přístupu zdola-nahoru. 

U obou těchto členských států byly poskytnuty důkazní informace o tom, že údaje o míře 

úspěšnosti NEET, pokud jde o dokončení opatření a následnou integraci na pracovním trhu, 

se shromažďovaly regionálně. Účetní dvůr však neměl přístup k podkladovým údajům, které 

jednotlivé regiony použily ke stanovení výchozího stavu, a nemohl je tedy zhodnotit. 

123. Portugalsko podkladové údaje poskytlo, ale ve výpočtu ukazatelů byly zjištěny chyby. 

Dále údaje použité pro odhad výchozích hodnot ukazatelů nebyly dostatečně komplexní 

(viz rámeček 8

Rámeček 8 – Nedostatky zjištěné v souboru výchozích hodnot v Portugalsku 

). 

Chyba ve výpočtu: Ve výpočtu výchozí hodnoty ukazatele CR01 („nezaměstnaní účastníci, kteří 

dokončí akci podporovanou iniciativou YEI“) nebyl použitý jmenovatel v souladu s údaji použitými 

k výpočtu čitatele, neboť jmenovatel zahrnoval více opatření, než odpovídalo počtu opatření 

použitých k výpočtu čitatele. Pokud by se u obou postupovalo stejně, výchozí poměr by se zvýšil 

z 50,5 % na 79 %. Obdobné problémy byly zjištěny u ukazatelů CR04 a CR07, které jsou variací CR01, 

ale používají se u dlouhodobě nezaměstnaných a neaktivních NEET. 

Nedostatečná reprezentativnost: Výsledky programu INSERJOVEM byly zástupně využity k odhadu 

ukazatelů CR02 („nezaměstnaní účastníci, kteří při odchodu obdrží nabídku zaměstnání, nabídku 

pokračovat ve vzdělávání, nabídku učňovského programu nebo stáže“) a CR03 („nezaměstnaní 

účastníci, kteří se po ochodu vzdělávají/absolvují odbornou přípravu, získají kvalifikaci nebo jsou 

zaměstnáni, včetně osob samostatně výdělečně činných“). Program INSERJOVEM však nemá 

dostatečně široký záběr, aby byl, pokud jde o opatření v oblasti vzdělávání a podnikání, 

reprezentativní. Obdobné problémy byly zjištěny u ukazatelů CR05, CR06, CR08 a CR09, které jsou 

variantou CR02 a CR03, ale používají se u dlouhodobě nezaměstnaných a neaktivních NEET. 
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124. Důležitým prvkem pro stanovení jak výchozích, tak cílových hodnot pro ukazatele 

výkonnosti je definování očekávané míry úspěšnosti účastníků. V Chorvatsku a Portugalsku 

se v závislosti na statusu při vstupu uplatňovaly různé míry úspěšnosti: očekávaná míra 

úspěšnosti u neaktivních NEET byla nižší. Odůvodnění používání různých měr úspěšnosti však 

nebylo podloženo žádnými důkazy. Ve Španělsku a v Itálii byly očekávané míry úspěšnosti 

stejné bez ohledu na to, zda byli účastníci neaktivní nebo nezaměstnaní, neboť mezi 

statusem při vstupu a mírou úspěšnosti nebyla žádná statistická souvislost. 

125. Pokud jde o cíle, jichž má být v referenčním roce dosaženo, bylo zjištěno, že ne všechny 

členské státy očekávají, že ve srovnání s výchozím stavem dosáhnou pokroku. 

U francouzských národních operačních programů YEI/ESF byly například cíle, jichž mělo být 

dosaženo, obdobné jako ty, které již byly stanoveny v minulosti. Pokud byly jako cíle 

stanoveny vyšší odhadované míry úspěšnosti, nebyly odůvodněny, nebo byly, ale jen velmi 

obecně. 

126. Spolehlivost výchozích scénářů a cílů stanovených ve všech členských státech nebylo 

možné posoudit, neboť jsme buď neobdrželi podkladové údaje, nebo pokud jsme je obdrželi, 

nepovažovali jsme je za dostatečně kvalitní. 

127. Aby podpořila členské státy a zajistila jednotnost vykazování výsledných ukazatelů, 

vydala Komise pokyny stanovující minimální požadavky, které musí každý monitorovací 

systém splňovat, aby byl schopen plnit úkoly, které stanoví nařízení

Problémy s pokyny Komise ke sběru údajů 

27

128. Podle pokynů Komise by měly ukazatele výsledků YEI/ESF zachycovat, zda účastnici 

dokončí intervenci YEI, zda následně obdrží nabídku nebo skutečně změní svou situaci bez 

ohledu na to, jestli účast v intervenci dokončí či nikoliv, a zda daná nabídka souvisí s jejich 

účastí v opatření podporovaném YEI/ESF. Osobu, která nedokončí intervenci či operaci 

spolufinancovanou YEI/ESF, lze tedy hlediska obdržených nabídek a přijetí nabídky započítat 

. 

                                                      

27 Příloha D – Praktické pokyny ke sběru údajů a potvrzování platnosti, květen 2016. 
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jako kladný výstup, což znamená, že ukazatele YEI/ESF již neposuzují přidanou hodnotu akce 

YEI. Rizikem tohoto přístupu je nadhodnocování výsledků (viz rámeček 9

Rámeček 9 – Nadhodnocené výsledky iniciativy YEI 

). 

Jako příklad vezměme případ osoby NEET, která byla vybrána k účasti v ročním programu odborné 

přípravy, jehož cílem bylo, aby účastníci získali kvalifikaci, která jim umožní integrovat se v rámci trhu 

práce, a předpokládejme, že účastník po šesti měsících odejde z programu, aniž by odbornou 

přípravu dokončil a získal certifikát, aby například přijal nabídku práce v úplně jiném oboru v délce 

dvou měsíců. Z pokynů Komise vyplývá, že takový účastník by se měl počítat jako osoba, která 

intervenci iniciativy YEI nedokončila, ale jako osoba, která při odchodu z opatření obdržela nabídku a 

do čtyř týdnů od dokončení účasti v opatření YEI ji přijala. Ukazatel by pak přičetl nabídku práce 

intervenci YEI, i když tomu tak ve skutečnosti není. 

129. Na základě tohoto výkladu je obtížné měřit, zda intervence YEI přispívaly k trvalé 

integraci NEET na pracovním trhu. 

130. Pokyny Komise dále výslovně uvádějí, že ukazatele výsledků by měly brát v úvahu 

všechny nabídky bez ohledu na jejich kvalitu, aby bylo možné situaci osob po čtyřech 

týdnech a posléze po šesti měsících od jejich účasti na spolufinancovaném opatření jasně 

zhodnotit. Kvůli poměrně pružnému výkladu podmínky „při odchodu“ však není příliš jasné, 

kdy se nabídka do ukazatelů výsledků započítává. Nabídky obdržené v době, kdy je 

poskytována podpora, se tedy započítávají, stejně jako nabídky, které s dotovanou nabídkou 

YEI nesouvisejí nebo které jsou výsledkem vlastní iniciativy účastníka. 

131. V pokynech Komise se rovněž uvádí, že ukazatele výsledků by měly zahrnovat osoby, 

které v důsledku intervenci získaly kvalifikaci28

                                                      

28 Příloha D – Praktické pokyny ke sběru údajů a potvrzování platnosti, květen 2016, s. 95. 

. Například pokud intervence YEI sestává 

z poskytnutí certifikované odborné přípravy vedoucí k finální kvalifikaci, počítá se účastník 

jako osoba, které toto kvalifikační opatření úspěšně absolvovala. Tento úspěch je však opět 

automaticky započítán jako výsledek ve vykazovaných ukazatelích stavu po čtyřech týdnech a 

po šesti měsících. Tento případ jsme zjistili v průběhu naší návštěvy ve Španělsku. 
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132. Další problém v pokynech Komise, který vyvolává otázky, se týká účastníků, kteří obdrží 

nabídku v rámci operace YEI, ale nepřijmou ji. Podle pokynů by se taková nabídka měla 

počítat jako kladný výsledek, i když byla odmítnuta a neodpovídala profilu klienta. 

133. Obdobně je zde případ, kdy účastník iniciativy YEI obdrží jinou nabídku (rovněž 

dotovanou YEI) buď v tomtéž, nebo v jiném oboru. Pokud tato osoba tuto nabídku přijme, 

počítá se jako osoba, která nedokončila přechozí opatření a současně jako osoba, která díky 

YEI obdržela nabídku. Tento účastník je tedy ve skutečnosti započítán dvakrát a zdroje 

iniciativy YEI spolu o něj neefektivně „soutěží“. 

134. Na základě výše uvedených skutečnosti jsme dospěli k závěru, že výklad Komise 

uvedený v jejích pokynech vede k situacím, kdy údaje používané k vykazování ukazatelů 

výsledků přesně neodrážejí dopad opatření spolufinancovaných z YEI s tendencí 

k nadhodnocování výsledků. 

Členské státy využily dodatečné předběžné financování pro operační programy YEI/ESF 

pouze částečně 

135. V květnu 2015 Komise navrhla zvýšit původní míru předběžného financování pro 

konkrétní příděly YEI/ESF na 30 % (místo běžného 1 %), aby bylo možné na nezaměstnanost 

mladých lidí rychle reagovat29

136. S výjimkou Portugalska, které bylo schopno důvodně podložit celý objem dodatečného 

předběžného financování obdrženého do 23. května 2016, byly zbývající navštívené členské 

státy schopny podat pouze žádosti o platby, které odpovídaly pouze malé části obdrženého 

. Totéž nařízení také vyžaduje, aby 50 % částky dodatečného 

předběžného financování, nebo 14,5 % celkových prostředků YEI přidělených členským 

státům, bylo odůvodněno předložením průběžných žádostí o platby k 23. květnu 2016. 

Členské státy, které tuto podmínku nesplní, jsou povinny celou částku dodatečného 

počátečního předběžného financování vrátit. 

                                                      

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/779 ze dne 20. května 2015, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1304/2013, pokud jde o dodatečnou počáteční předběžnou platbu vyplácenou 
na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
(Úř. věst. L 126, 21.5.2015, s. 1). 
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dodatečného předběžného financování, jež se pohybovala mezi 58 % v případě Francie a 

32 % v případě Španělska (viz obrázek 13

137. Komise v roce 2016 požádala Španělsko, aby vrátilo částku 273,6 milionu EUR, protože 

odůvodněná částka byla o více než 50 % nižší. To však pro členský stát neznamenalo ztrátu 

financování EU, neboť výše celkově alokovaného příspěvku EU zůstala nezměněna. 

). 

Obrázek 13

 

 – Procento dodatečného předběžného financování YEI odůvodněného 

k 23. květnu 2016 

Zdroj: SFC2014. 

138. Skutečnost, že členské státy byly schopny využít zvýšenou míru předběžného 

financování pouze zčásti, svědčí o tom, že Komise, když navrhovala dodatečné předběžné 

financování zvýšit, podcenila čas nutný na zavedení vhodných mechanismů pro realizaci 

výdajů a podávání žádostí o jejich úhradu. 
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Vykázané výsledky nedosáhly očekávání spojených s opatřeními podporovanými z YEI/ESF 

139. Výsledky iniciativy YEI musí být jasně prokázány a komunikovány a musí počítat se 

zvláštními mechanismy pro monitorování a hodnocení30 nad rámec standardní výroční 

zprávy o provádění, již je nutno každoročně předkládat Komisi pro každý operační program 

ESF31

140. U pěti navštívených členských států jsme provedli přezkum výročních zpráv o provádění 

a posuzovali pokrok, jehož bylo dosaženo od roku 2013. Chorvatsko nebylo do naší analýzy 

zahrnuto, neboť dohoda o grantu YEI byla podepsána až v listopadu 2015 a s prováděním se 

začalo až ve druhé polovině roku 2015. Dále ve španělské výroční zprávě o provádění za rok 

2015 nebyly uvedeny aktuální, ale již dříve vykázané údaje za rok 2014

. 

32

141. Ke konci roku 2015 se míra, v níž členské státy dosáhly cílů pro výstupy, lišila: ve Francii 

(Nord-Pas-de-Calais) byly již původní cíle pro výstupy, tj. počet účastníků, překročeny 

(111 %), zatímco v Itálii bylo dosaženo pouze přibližně 23 % původního cíle 

(viz 

. 

obrázek 14.1

                                                      

30 Článek 19 nařízení (EU) č. 1304/2013. 

). 

31 Čl. 50 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. 

32 Ve španělské výroční zprávě o provádění za rok 2015 nebyly uvedeny aktuální hodnoty údajů 
poskytnutých v rámci první výroční zprávy o provádění, jež uváděla odhady. Důvodem bylo 
rozhodnutí vnitrostátní orgánů nevykazovat hodnoty u operací, které dosud nebyly formálně 
vybrány nebo byly dokončeny pouze částečně.  
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Obrázek 14

1 Údaje za Španělsko se týkají pouze roku 2014. 

 – Výsledky dosažené s prostředky YEI/ESF ke konci roku 20151 

Zdroj: výroční zpráva o činnosti za rok 2015. 

142. Rozdíly mezi členskými státy existují i u podílu účastníků, kteří dokončili účast v akcích 

záruky pro mladé lidi financovaných z YEI/ESF. Zejména upozorňujeme, že v případě 

francouzského národního operačního programu YEI/ESF a osy YEI/ESF portugalského 

operačního programu ESF dokončila intervenci méně než jedna třetina účastníků. To 

vyvolává obavy ohledně účinnosti opatření záruky pro mladé lidi financovaných YEI/ESF 

(viz obrázek 14.2
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143. Z informací vykázaných členskými státy také vyplývá, že z těchto opatření nejméně 

profitovala skupina neaktivních NEET. Například v Portugalsku nebyla mezi účastníky ani 

jedna neaktivní osoba NEET. Navíc pouze 1 % účastníků v pěti navštívených členských státech 

mělo nějaký handicap, 8 % byli imigranti (95 % z nich bylo ve Francii) a 22 % pocházelo 

z domácností nezaměstnaných (v Portugalsku na tuto skupinu připadalo 50 %). 

144. Výdaje vykázané ve výročních zprávách o provádění za rok 2015 dokládají, že v průběhu 

roku podalo žádost o platbu odpovídající 47 % celkového rozpočtu YEI/ESF pouze 

Portugalsko. S výjimkou Španělska, které nevykázalo u výdajů přidělených na závazky žádnou 

částku, přijaly zbývající členské státy závazky k 24 % (Itálie) až 85 % (Francie – Nord-Pas-de-

Calais) celkového rozpočtu (viz 

Do konce roku 2015 se financování YEI/ESF využívalo jen málo 

obrázek 15). 

Obrázek 15

 

 – Procento výdajů, k nimž byly ke konci roku 2015 přijaty závazky 

Zdroj: výroční zpráva o činnosti za rok 2015. 

145. Tento stav svědčí o tom, že členské státy dodatečné financování zpřístupněné pomocí 

YEI/ESF plně nevyužily k tomu, aby NEET poskytly dodatečná podpůrná opatření, s tím 

rizikem, že je možné, že prostředky dodatečného předběžného financování budou muset být 

vráceny Komisi (viz body 135–138). Členské státy v této souvislosti uvedly, že dosud 

nezavedly příslušné správní mechanismy pro certifikaci vzniklých výdajů (tj. dosud 
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nejmenovaly řídicí a certifikační orgány). Společným problémem v tomto ohledu bylo 

ustavení systému IT, který by byl schopen zajistit sledovatelnost výdajů. 

146. Členské státy by měly v průběhu programového období minimálně dvakrát posoudit 

účinnost, efektivnost a dopad podpory ESF/YEI. První hodnocení muselo být provedeno do 

31. prosince 2015

Zpoždění v provádění omezila hodnotu prvních hodnocení podpůrných opatření YEI/ESF 

33

147. Z naší analýzy vyplynulo, že jelikož programy byly stále v rané fázi, ani jedna 

z hodnoticích zpráv podaných členskými státy neposuzovala efektivnost opatření 

financovaných YEI, jejich nákladovou efektivnost ani jejich dopad. Na kvalitu těchto 

hodnocení měla dopad i omezení monitorovacích systémů a nedostatek spolehlivých údajů. 

Španělsko, Chorvatsko a Portugalsko konkrétně uvedly, že se při zavádění systému IT pro 

řízení informační databáze potýkaly s obtížemi. 

 a druhé hodnocení do 31. prosince 2018. 

148. Na základě výše uvedených skutečností se domníváme, že i když nařízení stanoví, že 

první hodnocení budou provedena do 31. prosince 2015, zpoždění při provádění jejich 

užitečnost omezila. 

Obtíže s prováděním potvrdily i jednotlivé případy přímo vybrané do vzorku 

149. Zkoumali jsme rovněž jednotlivé případy ze vzorku 175 účastníků opatření záruky pro 

mladé lidi, která byla spolufinancována z YEI/ESF. V každém členském státě, s výjimkou 

Francie, kde se 20 účastníků vybíralo z národního operačního programu a dalších 15 

z operačního programu Nord-Pas-de-Calais, bylo náhodně vybráno 35 osob. 

150. Při vstupu do systému záruky pro mladé lidi bylo 78 % vybraných účastníků 

nezaměstnaných, 14 % připadalo na neaktivní osoby a 8 % nesplňovalo kritéria pro zařazení 

do skupiny NEET (viz obrázek 16.1

                                                      

33 Čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) č. 1304/2013. 

). 11 % účastníků navíc zahájilo svou účast v opatření před 
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vlastním spuštěním fungování záruky pro mladé lidi nebo nespadalo do věkové kategorie 

stanovené v operačním programu34, a pro spolufinancování tedy nebyli způsobilí. 

Obrázek 16

 

 – Charakteristické rysy účastníků YEI ve vzorku 

Zdroj: EÚD na základě informací o jednotlivcích poskytnutých členskými státy. 

151. 54 % účastníků spadalo do věkové kategorie 22 až 25 let (viz rámeček 16.2). 80 % mělo 

středoškolské nebo vyšší vzdělání a více než 30 % mělo vyšší střední nebo vysokoškolské 

vzdělání (viz obrázek 16.3

152. Ze 175 osob, jichž se tento přezkum týkal, opustilo 25 účastníků systém záruky pro 

mladé lidi, aniž by obdrželi nabídku zaměstnání, stáže, vzdělávacího nebo učňovského 

programu. Zbývajících 150 osob nabídku obdrželo, 45 % všech nabídek se týkalo stáží 

(viz 

). Tato čísla potvrzují, že z YEI nejvíce profitovali ti jednotlivci, kteří 

byli nejvíce kvalifikovaní a měli lepší vzdělání. 

obrázek 17

                                                      

34 Španělská pravidla způsobilosti vyžadují předchozí registraci v databázi záruky pro mladé lidi 
Sistema nacional de Garantía Juvenil. A i když Španělsko Komisi dne 3. 12. 2015 požádalo 
o povolení zvýšit věk příjemců operačního programu YEI, bylo zjištěno, že někteří účastníci 
dosáhli 25 let ještě před tímto datem. 

). V uvedených 25 případech nebyla poskytnuta žádná nabídka, protože 
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příjemci buď z programu vystoupili, nebo protože doprovodná opatření proběhla, aniž by 

došlo k poskytnutí nabídky. To byl případ Francie, kde někteří poskytovatelé záruky pro 

mladé lidi přestali po čtyřech měsících na základě chybné interpretace uplatňování pravidla 

čtyř měsíců poskytovat NEET podporu. 

Obrázek 17

 

 – Typy nabídek 

Zdroj: EÚD na základě informací poskytnutých o jednotlivcích členskými státy. 

153. Je nutno podotknout, že v Itálii došlo u všech případů ve vzorku osob, které přijaly 

nabídku stáže (devět osob), k významným zpožděním u plateb (minimálně dva měsíce). Itálie 

přiznala, že zpožďování plateb je problém, který se u stáží objevuje opakovaně, a nejde tedy 

jen problém tohoto vzorku. Průměrné zpoždění při obdržení platby činilo 64 dní. 

154. Časová prodleva mezi registrací v systému záruky pro mladé lidi a přijetím nabídky byla 

v průměru 112 dní (tj. méně než čtyři měsíce). Ve 27 % případů však doba od registrace do 

přijetí nabídky přesáhla čtyři měsíce a v 7 % případů přesáhla jeden rok. 

155. Podle kritérií členských států určujících, co představuje kvalitní nabídku, byly nabídky 

poskytnuté účastníkům kvalitní v 91 % případů. Zjistili jsme však, že v některých případech 

nebyly profily účastníků a příslušné nabídky kompatibilní (viz rámeček 10
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). 
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Rámeček 10 – Příklady nekompatibility individuálních profilů a nabídek 

Osoba s univerzitním diplomem ze stavebního inženýrství a se třemi lety odborných pracovních 

zkušeností učitele matematiky dostala nabídku roční stáže v jazykové škole, přičemž cílem stáže bylo 

rozvinout dovednosti účastníka jako učitele a naučit ho, jak vystupovat před třídou. Účastník po devíti 

měsících stáž předčasně ukončil a stal se znovu nezaměstnaným. 

Osoba s univerzitním diplomem v oblasti pracovněprávních vztahů obdržela nabídku pracovat po 

dobu dvou týdnů jako stavební dělník, přestože v jejím spise nebyla žádná zmínka o zkušenostech 

v této oblasti ani o zvláštním zájmu o práci v tomto sektoru. 

Osoba s magisterským titulem z právní a forenzní psychologie obdržela nabídku odborné přípravy 

v oblasti marketingu a řízení, aniž by dříve projevila o tuto oblasti zájem. 

156. V době přezkumu dokončilo opatření 62 % účastníků, 23 % v účasti stále pokračovalo a 

15 % se obdrženého opatření vzdalo (přibližně dvě třetiny z nich v Chorvatsku) 

(viz obrázek 18.1). 

Obrázek 18

 

 – Míra úspěchu opatření a současný status účastníků 

Zdroj: EÚD na základě informací o jednotlivcích poskytnutých členskými státy. 
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157. Trvalá integrace účastníků na pracovním trhu zůstává výzvou. 38 % účastníků bylo 

zaměstnáno nebo se účastnilo vzdělávacích opatření, 19 % účastníků se ale vrátilo do statusu 

NEET. Situace 27 % účastníků (většinou ve Španělsku, Francii a Itálii) není známa 

(viz obrázek 18.2

158. Nabídky zaměstnání a stáží vykazovaly lepší míru integrace účastníků na pracovním trhu 

(viz 

). 

obrázek 18.3). Částečně to lze vysvětlit tím, že účastníci těchto opatření nebyli 

pracovnímu trhu tolik vzdáleni, měli nejvyšší úroveň vzdělání a více let pracovních odborných 

zkušeností. Z hlediska prevence návratu osob ke statusu NEET měly nejlepší výsledky 

učňovské programy. Je zde souvislost s délkou učňovských programů, která se pohybuje od 

jednoho do tří let. 

159. Dospěli jsme k závěru, že i když daných sedm členských států s prováděním záruky pro 

mladé lidi pokročilo a dosáhlo určitých výsledků, stávající situace nyní, více než tři roky po 

přijetí doporučení Rady, nesplňuje původní očekávání, jež byla se zahájením záruky pro 

mladé lidi spojována, tj. zajistit všem NEET do čtyř měsíců kvalitní nabídku. Příspěvek 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí k dosažení cílů záruky pro mladé lidi v pěti 

navštívených členských státech byl dále v době auditu velmi omezený. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Posouzení pokroku v provádění záruky pro mladé lidi 

160. Na základě našeho posouzení, jež vycházelo z očekávání daných požadavky doporučení 

Rady, které navrhlo záruku pro mladé lidi, jsme dospěli k závěru, že ani jeden členský stát 

dosud nedokázal zajistit, aby všichni NEET měli možnost přijmout do čtyř měsíců nabídku, 

která by jim pomohla se trvale integrovat v rámci pracovního trhu. Jelikož záruka pro mladé 

lidi vychází z doporučení Rady, tj. „měkkého práva“, její provádění závisí na dobré vůli 

členských států. 

161. Ve vztahu k pokroku učiněnému v identifikaci a registraci NEET jsme zjistili, že podíl 

registrovaných NEET do konce roku 2015 nezaznamenal výrazný nárůst a také že posuzovat 

příspěvek záruky pro mladé lidi je obtížné (viz body 36–42). 
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162. V daném období byla míra kladných výstupů záruky pro mladé lidi v různých 

navštívených členských státech různá, přičemž nejběžnějším typem výstupu bylo zaměstnání. 

V roce 2014 pokryl počet kladných výstupů pouze přibližně polovinu všech registrací, tento 

počet se v roce 2015 zvýšil na 62 % (viz body 43–50). 

163. K 70 % kladných výstupů v roce 2014 navíc došlo ve stanovené čtyřměsíční lhůtě. V roce 

2015 se však situace ve čtyřech navštívených členských státech zhoršila a celkový průměr 

klesl na 59 % (viz body 51–52). 

164. Pokud jde o udržitelnost kladných výstupů, analyzovali jsme dostupné informace o 

účastnících po 6, 12 a 18 měsících po jejich odchodu ze systému záruky pro mladé lidi. Zjistili 

jsme, že míra udržitelnosti se po 6, 12 a 18 měsících progresivně zhoršovala (viz body 53–59). 

Doporučení 1 

U budoucích inciativ v oblasti zaměstnanosti by členské státy a Komise měly: 

– řídit očekávání stanovením realistických a dosažitelných cílů; 

– před ustavením systémů provádět rozdílové analýzy a analýzy trhu. 

Lhůta pro realizaci: jakmile bude navržena nová iniciativa. 

Analýza faktorů s dopadem na výsledky záruky pro mladé lidi 

Nevhodné strategie neumožňující oslovit všechny NEET 

165. Členské státy nevypracovaly vhodné strategie s jasnými milníky a cíli, které by jim 

umožnily oslovit všechny NEET. Některé členské státy v rozporu s doporučením Rady ani 

necílily na celou populaci mladých lidí, ale pouze na její část. Navíc v některých případech 

byla NEET stanovena povinnost se systému účastnit proaktivně. Je tedy třeba vyvinout větší 
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úsilí, pokud jde o podporu mladých lidí, kteří jsou pracovními trhu vzdáleni nejvíce, což je 

závěr, který Komise také uvedla ve svém sdělení35

166. Klíčovými hráči mohou být i relevantní zainteresované strany, jež mohou oslovit i ty, 

kteří jsou pracovnímu trhu nejvíce vzdáleni. I když do jisté míry byly zapojeny ve všech 

navštívených členských státech, je potřeba jasně definovat, jak by se měly zapojovat a jak 

mohou k celému procesu nejefektivněji a nejúčinněji přispět (viz body 68–70). 

 (viz body 61–67). 

167. Neaktivní populace NEET (která je pracovnímu trhu nejvíce vzdálena) zůstala s přibližně 

dvěma miliony osob v navštívených členských státech mezi rokem 2013 a koncem března 

2016 stabilní, zatímco populace nezaměstnaných NEET se snížila z 2,7 milionu na 2,3 milionu 

osob (viz body 71–72). 

Doporučení 2 

Členské státy by měly vypracovat vhodné strategie, jejichž cílem bude identifikovat celou 

populaci mladých lidí, kteří nemají zaměstnání, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy, 

aby je následně mohly registrovat. Tyto strategie by měly stanovit konkrétní a měřitelné 

roční cíle a určit hlavní výzvy a vhodné akční plány, jak se těmto výzvám postavit. Komise by 

v tomto ohledu měla členské státy podporovat. 

Lhůta pro realizaci: polovina roku 2018. 

Členské státy neposuzují náklady a disponibilní financování 

168. I když politika zaměstnanosti je primárně v kompetenci členských států, žádný ze sedmi 

navštívených členských států nebyl schopen poskytnout odhad dodatečných očekávaných 

nákladů na poskytnutí nabídky všem NEET do čtyř měsíců. Jejich plány provádění záruky pro 

mladé lidi dále uváděly řadu opatření, která měla být NEET nabídnuta na základě financování 

ESI, zejména YEI a ESF, na období 2014–2020 (viz body 73–75). 

                                                      

35 COM(2016) 646 final. 
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169. V porovnání s odhadovanými náklady na provádění systému záruky pro mladé lidi na 

úrovni EU by podle nedávného průzkumu ILO a Eurofoundu objem financování z YEI/ESF na 

období 2014–2020 pokryl pouze malou část požadované částky. Není tedy možné podchytit 

celou populaci mladých lidí, kteří se stali nezaměstnanými nebo dokončili školu, jak 

očekávalo doporučení Rady, pokud jsou k dispozici pouze zdroje z rozpočtu EU (viz body 76–

78). 

Doporučení č. 3 

Členské státy by měly vypracovat úplný přehled nákladů na provedení záruky pro mladé lidi 

pro celou populaci NEET. Na základě tohoto odhadu by měly stanovit pořadí opatření, která 

budou provedena v závislosti na dostupnosti financování, podle priorit. 

Pokud členské státy požádají Komisi v rámci tohoto procesu o podporu, Komise by jim ji měla 

poskytnout.  

Lhůta pro realizaci: polovina roku 2018. 

Obtíže s trvalou integrací NEET 

170. Podle našeho posouzení nebyla vypracována žádná ucelená analýza populace NEET. 

Všechny členské státy se však zabývaly nekompatibilitou dovedností v různých studiích, 

jejichž závěry však nebyly dostatečně zohledněny při koncipování typů a počtu nabídek, 

které byly zahrnuty do plánů provádění záruky pro mladé lidi (viz body 81–83). 

171. Všechny členské státy zvažovaly definici kvalitní nabídky, a i když se jejich koncepty 

různí, určitá společná kritéria zde jsou. Ve třech členských státech je definice v národních 

plánech provádění záruky pro mladé lidi poměrně obecná a je přímo spojena s trvalou 

integrací v rámci pracovního trhu. Jde o pozitivní vývoj, který však sám o sobě nezaručuje 

kladný efekt účasti v systému záruky pro mladé lidi, neboť předpokladem trvalé integrace 

NEET na pracovním trhu je dostatečný hospodářský růst (viz body 89–91). 

172. Na tento problém jsme upozornili výše v oddíle o výsledcích, kde jsme poukázali na 

skutečnost, že podíl kladných výstupů v čase klesal po té, když účastníci systém opustili (po 
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6, 12 a 18 měsících). Pro lepší udržitelnost je zásadní adekvátní posouzení dovedností a 

řádné profilování s ohledem na požadavky pracovního trhu (viz body 84–88). 

Doporučení č. 4 

Komise by měla ve spolupráci s výborem EMCO vytvořit a navrhnout normy pro kritéria 

kvality nabídek podávaných v rámci záruky pro mladé lidi. 

Členské státy by měly zajistit, aby se nabídky považovaly za kvalitní pouze tehdy, pokud 

budou odpovídat profilu účastníka a poptávce na trhu práce a povedou k trvalé integraci na 

pracovním trhu. 

Lhůta pro realizaci: polovina roku 2018. 

Nedostatečná kvalita údajů 

173. Všechny navštívené členské státy měly o typu pomoci, kterou NEET dostávali před 

zahájením záruky pro mladé lidi, o počtu nabídek/poskytovaných službách a o souvisejících 

nákladech pouze omezené informace. Rovněž jsme zaznamenali několik případů nesouladu 

údajů a problémy se spolehlivostí u údajů vykazovaných členskými státy výboru EMCO, což 

mělo dopad na srovnatelnost. Byly zjištěny problémy u členských států, které měly větší 

počet poskytovatelů záruky pro mladé lidi, ale žádný jednotný harmonizovaný systém pro 

vykazování údajů a podávání zpráv (viz body 92–98). 

Doporučení č. 5 

Komise by měla identifikovat a šířit osvědčené postupy pro monitorování a podávání zpráv 

na základě přehledu o stávajících systémech členských států. 

Členské státy by měly zlepšit své systémy pro monitorování a vykazování, aby mohly 

v pravidelných intervalech poskytovat kvalitní údaje, a přispívat tak k vývoji opatření 

týkajících se mládeže, která budou ve větší míře vycházet z reálných skutečností. Zejména by 

měly zlepšit kapacitu pro následné monitorování účastníků, kteří ze systému záruky pro 

mladé lidi vystupují, aby se v maximální možné míře snížil počet případů neznámého určení. 

Lhůta pro realizaci: polovina roku 2018. 
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Posouzení příspěvku Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

174. Jelikož financování iniciativy YEI doplňuje prostředky na financování z ESF a tvoří 

důležitou část finančních zdrojů na zavádění záruky pro mladé lidi, posuzovali jsme, jak 

obecně přispívá k provádění záruky pro mladé lidi. Dospěli jsme k závěru, že příspěvek 

iniciativy YEI v pěti navštívených členských státech byl kvůli nedostatkům v koncepci 

operačních programů z hlediska YEI, problémům s měřením výsledků iniciativy a skutečnosti, 

že poskytnuté dodatečné předběžné financování bylo využito pouze zčásti, dosud velmi 

omezený. 

Nedostatky v koncepci operačních programů z hlediska YEI 

175. Žádný z pěti navštívených členských států neprovedl celkové posouzení 

charakteristických rysů populace NEET a vnitrostátní orgány neprovedly žádnou rozdílovou 

analýzu. Celkový počet NEET, kteří profitovali z financování iniciativy YEI, byl stanoven na 

základě částky, jež měla být přidělena, aniž by se posuzoval typ nabídky a její jednotkové 

náklady. Některé relevantní zainteresované strany si stěžovaly na transparentnost postupu, 

a přestože s nimi byly příslušné otázky konzultovány, domnívaly se, že konzultace nebyly 

náležité (viz body 102–111). 

Doporučení č. 6 

Komise by měla v rámci schvalování změn operačních programů zajišťovat, zejména 

s ohledem na blížící se výrazné navýšení financování pro YEI, aby členské státy prováděly 

celkové posouzení charakteristických rysů populace NEET, aby tak opatření YEI, jež jsou 

součástí operačních programů, adekvátně řešila potřeby mladých lidí. 

Lhůta pro realizaci: změny operačních programů po zvýšení rozpočtového přídělu YEI. 

 

Riziko, že iniciativa YEI/ESF nahrazuje financování z národních zdrojů 

176. Navštívené členské státy nebyly schopny potvrdit, že fondy YEI/ESF budou generovat 

čistý nárůst veřejných prostředků alokovaných na NEET. Je zde tedy riziko, že zdroje iniciativy 
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YEI/ESF nepovedou k čistému nárůstu dostupného financování pro NEET a že budou alespoň 

zčásti nahrazovat výdaje dříve financované z národních rozpočtů. Z našeho posouzení 

operačních programů/os YEI/ESF vyplynulo, že většina opatření, která měla obdržet finanční 

prostředky z iniciativy YEI, již existovala dříve, což toto riziko zvyšuje (viz body 112–116). 

Kvalita údajů a pokyny Komise ke sběru údajů ovlivňují měření výsledků iniciativy YEI 

177. Dospěli jsme k závěru, že spolehlivost výchozích scénářů a cílů stanovených pro 

ukazatele výsledků YEI nebylo možné posoudit ve všech navštívených členských státech, 

protože buď nebyly dostupné podkladové údaje, nebo pokud byly poskytnuty, neměly 

dostatečnou kvalitu (viz body 119–126). 

178. Výklad Komise uvedený v jejích pokynech ke sběru údajů navíc vede k situacím, kdy 

údaje používané k vykazování ukazatelů výsledků přesně neodrážejí dopad opatření 

spolufinancovaných z YEI s tendencí k nadhodnocování výsledků (viz body 127–134). 

Doporučení č. 7 

Komise by měla revidovat své pokyny ke sběru údajů tak, aby minimalizovala riziko 

nadhodnocování výsledků. Zejména: 

– Ukazatele výsledků YEI by měly vykazovat stav pouze u těch účastníků, kteří opatření 

dokončili, a posuzovat jejich situaci po čtyřech týdnech a po šesti měsících po dokončení. 

– U opatření v oblasti odborné přípravy, jejichž cílem je získání certifikace, by se jejich 

výsledek neměl po čtyřech týdnech a po šesti měsících po dokončení znovu započítávat 

jako dosažení cíle. 

Členské státy by měly odpovídajícím způsobem revidovat svá východiska a cíle. 

Lhůta pro realizaci: září 2017, s dostatečným předstihem, aby členské státy mohly o těchto 

skutečnostech pojednat ve svých výročních zprávách o plnění za rok 2017. 
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Předběžné financování pro operační programy YEI/ESF nebylo zcela využito 

179. Jak Komise, tak členské státy podcenily dobu, kterou členské státy potřebovaly na 

ustavení nutných správních mechanismů pro výdaje prostředků iniciativy YEI a podávání 

žádostí o tyto prostředky, což ve výsledku vedlo k tomu, že členské státy dodatečné 

předběžné financování využily pouze zčásti. Ke konci roku 2015 podalo Komisi žádost 

o platbu pouze Portugalsko. Španělsko bylo požádáno, aby vrátilo 273,6 milionu EUR (viz 

body 135–138). 

Vykázané výsledky nedosáhly očekávání spojených s opatřeními podporovanými z YEI/ESF 

180. Při přezkumu výsledků vykázaných ve výročních zprávách o provádění navštívených 

členských států jsme zjistili, že cílů pro výstupy YEI bylo dosaženo v různé míře a různá byla 

i procenta účastníků, kteří intervenci dokončili. Rovněž jsme zaznamenali, že skupina 

neaktivních NEET měla z poskytnuté podpory nejmenší prospěch a že do konce roku 2015 se 

financování YEI/ESF využívalo minimálně (viz body 138–142). 

181. I když nařízení počítalo s tím, že první hodnocení iniciativy YEI budou dokončena do 

31. prosince 2015, zpoždění při provádění omezila jejich užitečnost (viz body 144–148). 

Obtíže s prováděním potvrdily i jednotlivé případy přímo vybrané do vzorku 

182. Z výsledků vzorku vyplynulo, že lidé, kteří měli z opatření spolufinancovaných YEI 

největší prospěch, byli ti, jež bylo nejsnazší oslovit, zatímco nejvíce znevýhodněné skupiny 

nebyly dostatečně zastoupeny. Byly zjištěny problémy týkající se způsobilosti účastníků a 

trvalé integrace účastníků na pracovním trhu zůstává výzvou. Další nedostatky byly zjištěny 

v profilování jednotlivých účastníků a párování účastníků a obdržených nabídek (viz body 

149–158). 
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Tuto zprávu přijal senát II, jemuž předsedá Iliana IVANOVOVÁ, členka Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 8. března 2017. 

 Za Účetní dvůr 

 

 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 předseda 

 



1 

 
 

Sledování záruky pro mladé lidi: rozdíly mezi členskými státy podle poskytnutých údajů 
PŘÍLOHA 

 IE ES FR HR IT PT SK 

Věková skupina 18–24 15–29 16–25 15–29 15–29 15–29 15–29 

Výchozí bod leden 2014 červenec 
2014 leden 2014 leden 2014 květen 

2014 
březen 
2013 

leden 
2014 

Vstupující účastníci IE ES FR HR IT PT SK 

Pouze nově začínající: nově začínající v daném roce (včetně 
opakovaných vstupů)  X X   X   

Nově začínající plus osoby připravené začít: nově začínající 
v daném roce (včetně opakovaných vstupů) plus lidé již 

zaregistrovaní k datu zahájení fungování záruky pro mladé 
lidi  

   X  X X 

Průběžné podávání zpráv: nově začínající v daném roce 
(včetně opakovaných vstupů)   X     

Charakteristika vstupujících účastníků IE ES FR HR IT PT SK 

Vstup do záruky pro mladé lidi se kryje s registrací osoby jako 
nezaměstnané (nebo s datem žádosti o plnou podporu 

v nezaměstnanosti). 
X   X  X X 

Jednotlivá žádost o služby záruky pro mladé lidi s následným 
potvrzením platnosti statusu NEET (není zřejmé, zda 

jednotlivci musí být evidováni jako nezaměstnaní). 
 X      

Jednotlivé žádosti o vstupu do systému záruky pro mladé lidi 
následované posouzení statusu     X   

Není známo   X     

Již zaregistrované osoby IE ES FR HR IT PT SK 

Všichni lidé aktuálně registrování v systému záruky pro mladé 
lidi (kteří dosud nepřijali nabídku). 

Z povahy věci bude zahrnovat pouze osoby, které vstoupily do 
systému po datu zahájení fungování záruky pro mladé lidi (v roce 

2014). 

X X   X   

Všichni lidé aktuálně registrovaní v systému záruky pro mladé lidi 
(kteří dosud nepřijali nabídku) bez ohledu na datum registrace.    X  X X 

Všichni lidé aktuálně registrovaní (kteří dosud nepřijali 
nabídku) bez ohledu na datum registrace.   X     

Výstupy IE ES FR HR IT PT SK 

Všechny výstupy v daném roce – ze své podstaty znamená 
také osoby, které také vstoupily do systému v roce 2014. X X   X   

Všechny výstupy v daném roce   X     
Všechny výstupy v daném roce včetně těch osob, které byly 

součástí skupiny již dříve registrovaných osob a které se 
zaregistrovaly ještě před datem zahájením fungování záruky 

pro mladé lidi. 

   X  X X 

Úplnost údajů o výstupech podle určení (kladné) IE ES FR HR IT PT SK 

ANO  X   X X  

Částečně X  X X   X 

Úplnost údajů o výstupech podle určení (záporné) IE ES FR HR IT PT SK 

ANO X   X  X X 

Částečně     X   

NE  X X     

Úplnost různých situací v následně shromažďovaných údajích IE ES FR HR IT PT SK 

ANO X X  X X X X 

NE   X     

Doba trvání IE ES FR HR IT PT SK 

Měřeno od data registrace X X   X   
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Měřeno od data registrace – je možná jakákoliv doba trvání   X     
Měřeno od posledního data zahájení fungování záruky pro 
mladé lidi (již dříve zaregistrované osoby) a data registrace 

(nově vstupující účastníci v průběhu roku) 
   X  X X 

 

 
Konkrétní připomínky: 

Irsko: 
• Výstupy v podobě nástupu do učňovských oborů jsou započítány jako vzdělávání. 
 
Španělsko: 
• Původní cílová věková skupina 15-24 let byla v roce 2015 rozšířena, aby zahrnula i osoby 

ve věku 15-29 let. 
• Všechny výstupy jsou vykázány jako dotované. Není zřejmé, zda/jak se počítají nabídky 

otevřeného trhu. Proto jsou v případě Španělska použity údaje zaslané veřejnými 
službami zaměstnanosti, neboť zahrnují i nedotované nabídky. 

• Následná kontrola po šesti měsících, 2014, údaje o různých stavech úplné pouze za 
zaměstnané a nezaměstnané. 

 
Francie: 
• Francie poskytla údaje dvou poskytovatelů: Pôle Emploi a Missions Locales. 
• Kvůli riziku dvojího zápočtu nebyly jejich datové soubory agregovány a tabulky 

s výsledky sběru údajů uvádějí pouze údaje poskytovatele, který pokrývá největší 
populaci mladých lidí (Pôle Emploi). 

 
Chorvatsko: 
• Výstupy v podobě nástupu do učňovských programů jsou započítány jako vzdělávání. 
 
Itálie: 
• Vstupy v Itálii za rok 2014 se týkají období od května 2014 do prosince 2014, významná 

část vstupujících tedy neměla možnost projít čtyřměsíční lhůtou. 
 
Portugalsko: 
• Ve výstupech se statusem nezaměstnaný jsou zahrnuti i účastníci krátkodobé odborné 
přípravy (25–300 hodin). 
 

 

 



 

2 

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA 

„NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ – VEDLA OPATŘENÍ EU KE ZMĚNÁM? 

POSOUZENÍ ZÁRUK PRO MLADÉ LIDI A INICIATIVY NA PODPORU 

ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ“ 

SHRNUTÍ 

O této zprávě 

Komise se domnívá, že současné výsledky provádění záruk pro mladé lidi splňují počáteční 

očekávání. 

Uznává, že je třeba ještě vynaložit další úsilí, aby byly záruky pro mladé lidi přístupné všem 

mladým lidem a přinášely kvalitní a včasné nabídky, zároveň však zdůrazňuje, že již nyní přinášejí 

příznivé výsledky. Jak Komise vyzdvihla ve svém sdělení (COM(2016) 646) nazvaném „Záruky 

pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech“, staly se 

především výrazným impulsem, který podnítil strukturální reformy a politické inovace, což jsou 

oblasti, jimiž se tato zpráva nezabývá. 

Souhrnná odpověď Komise k bodům VI až VIII: 

Komise se domnívá, že současné výsledky provádění záruk pro mladé lidi splňují počáteční 

očekávání. Komise poznamenává, že závěry Účetního dvora vycházejí z posouzení aspektů 

uvedených v rozsahu auditu. Ve svém sdělení (COM(2016) 646) z října 2016 nazvaném „Záruky 

pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech“ Komise 

poukazuje na první kladné výsledky a další klíčové prvky, které k nim přistupují, jako je skutečnost, 

že záruky pro mladé lidi se staly impulsem, jenž podnítil strukturální reformy a politické inovace. 

Evropská rada tuto skutečnost uznala a dne 15. prosince 2016 vyzvala k tomu, aby záruky pro 

mladé lidi byly i nadále zachovány, a uvítala zvýšenou podporu, jíž se dostává Iniciativě na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI). Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 

ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 8. prosince 2016 navíc potvrdila první kladné výsledky opatření 

a reforem, které byly do té doby provedeny. 

Komise ve svém říjnovém sdělení uznává, že do systému záruk pro mladé lidi se stále zatím 

nezapojili všichni mladí lidé, kteří jsou nezaměstnaní nebo právě odešli ze školy, a vymezuje 

několik klíčových oblastí, kde je třeba dosáhnout zlepšení, včetně lepšího zapojení 

neregistrovaných osob, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy 

(tzv. „NEET“) a osob s nízkou kvalifikací. 

Komise má za to, že k zárukám pro mladé lidi podstatným způsobem přispěla v příslušných 

členských státech Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Její provádění se sice v 

některých členských státech opozdilo, v roce 2016 však již vykazovalo stálý pokrok. V červenci 

2016 využívalo některé z opatření podporovaných v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí 1,4 milionu osob ve 20 způsobilých členských státech. Do konce listopadu 2016 se 

počet těchto osob zvýšil na 1,6 milionu. Všechny členské státy vnímají Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí jako klíčový mechanismus či páku umožňující uvést systém záruk pro 

mladé lidi do praxe. V některých případech slouží jako podpora pro většinu nebo všechna opatření, 

která byla v rámci systému záruk pro mladé lidi naplánována. Například ve Španělsku se 

prostřednictvím iniciativy YEI financuje 80 % všech opatření prováděných v rámci systému záruk 

pro mladé lidi. V Itálii se iniciativa YEI stala hnací silou rozsáhlé reformy a vedla ke vzniku nových 

služeb na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

Komise ve svém sdělení (COM(2016) 646) nazvaném „Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech“ tyto výsledky vyzdvihla. 
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Na posouzení výsledků je sice stále ještě příliš brzy – příslušné činnosti dosud probíhají a mnohým 

z těchto mladých lidí stále ještě poskytují podporu –, již nyní však můžeme říci, že Iniciativa na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí dosáhla jednoho ze svých prvořadých cílů, a sice toho, aby se 

zaměstnanost mladých lidí dostala mezi nejdůležitější témata politického rozhodování členských 

států. 

IX. 

První odrážka: Komise se domnívá, že toto doporučení je v první řadě určeno členským státům. 

Komise toto doporučení přijímá v rozsahu, v jakém se jí týká, a v rámci nově navrhovaných 

iniciativ hodlá stanovit vhodná opatření. 

Komise zcela souhlasí, že je třeba řídit očekávání a stanovit realistické cíle, ráda by však zdůraznila, 

že stanovení ambiciózního politického cíle bylo důležité, protože přispělo k tomu, že záruky pro 

mladé lidi měly politický ohlas. 

Druhá odrážka: Komise se domnívá, že toto doporučení je v první řadě určeno členským státům. 

Komise toto doporučení přijímá v rozsahu, v jakém se jí týká, a v rámci nově navrhovaných 

iniciativ hodlá stanovit vhodná opatření. 

V průběhu procesu, kdy členské státy připravovaly plány provádění záruk pro mladé lidi (YGIP), 

Komise členské státy požádala, aby určily a analyzovaly klíčové strukturální výzvy a konkrétní 

nedostatky, které v jejich vnitrostátních podmínkách existují, a aby načrtly orientační časovou osu 

postupného provádění záruk pro mladé lidi, pokud mají jejich provádění v plánu. 

X. 

První odrážka: Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům. 

Komise již nyní členské státy podporuje v tom, aby vypracovaly cílené strategie, neboť jim za tímto 

účelem poskytuje finanční podporu a politické poradenství v podobě technické pomoci, budování 

kapacit a vzájemného učení. 

Druhá odrážka: Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům. 

Komise by vskutku uvítala, kdyby měla lepší přehled o odhadovaných nákladech na všechna 

plánovaná opatření, která mají být za účelem provádění záruk pro mladé lidi přijata, a kdykoli to 

bude možné a kdykoli ji o to členské státy požádají, bude v tomto procesu členské státy podporovat. 

Formy této podpory ovšem nelze v této fázi vymezit. 

Třetí odrážka: Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům. 

Čtvrtá odrážka: Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům. 

XI. 

První odrážka: Komise toto doporučení přijímá v rozsahu, v jakém se jí týká, a zváží možnost, že by 

diskuse o standardech pro kritéria kvality probíhala na půdě Výboru pro zaměstnanost (EMCO) v 

rámci práce na monitorování záruk pro mladé lidi. 

Druhá odrážka: Komise toto doporučení přijímá a domnívá se, že bylo již částečně uskutečněno. 

Komise již nyní v této oblasti s členskými státy úzce spolupracuje, zejména v rámci činnosti 

skupiny Výboru pro zaměstnanost, která se věnuje problematice ukazatelů, prostřednictvím podpory 

nabízené členským státům vykazujícím údaje v tzv. rámci ukazatelů a prostřednictvím cílené 

podpory, kterou poskytuje Mezinárodní organizace práce (MOP) třem členským státům jako 

součást opatření EK a MOP zaměřeného na zaměstnanost mladých lidí. 

Třetí odrážka: Komise toto doporučení nepřijímá. 
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Nařízení nestanoví žádný konkrétní požadavek podrobného posouzení charakteristik různých 

dílčích skupin mladých lidí, kteří jsou v rámci operačního programu podporováni z iniciativy YEI. 

Komise nicméně spolupracuje s členskými státy v rámci různých fór na podporu jejich činností 

zaměřených na neaktivní mladé lidi. Komise bude v této souvislosti i nadále poskytovat členským 

státům orientační podklady pro vytváření koncepce opatření odpovídajících konkrétním potřebám 

různých skupin obyvatelstva, na které se zaměřuje Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí. 

Čtvrtá odrážka: Komise toto doporučení nepřijímá. 

Pokud by se měřila situace pouze u těch účastníků iniciativy YEI, kteří dokončili danou operaci, 

mohlo by vznikat riziko, že vykazování výsledků nebude úplné. Revize, kterou navrhuje Účetní 

dvůr, by navíc vyžadovala, aby se změnily důvody měření, společné ukazatele výsledků jsou však 

pro všechny členské státy povinné a byly s nimi dohodnuty. 

Komise by chtěla zdůraznit, že metodika počítání výsledků, která byla pro účely iniciativy YEI 

přijata, vychází ze smluvených postupů používaných pro ukazatele ESF, a zejména pak z toho, že se 

započítávají všechny pozitivní výstupy bez ohledu na dokončení operací. Jakákoli takováto změna 

platných pravidel by navíc pro členské státy znamenala značnou zátěž a komplikovala by 

srovnávání údajů vykázaných před změnou těchto smluvených postupů. 

Aby bylo možné určit, zda lze výsledky vztahující se k určitému účastníkovi přímo spojovat s 

intervencí iniciativy YEI (nebo ESF), je nutno provést určité hodnocení, což je v rámci daného 

systému monitorování neproveditelné. 

Komise bude vyvíjet další úsilí, aby do problematiky monitorování vnesla větší jasnost, a bude za 

tímto účelem poskytovat pokyny a na stávajících příslušných fórech si od členských států vyžádá 

zpětnou vazbu. 

PŘIPOMÍNKY 

40. Tento postup byl výsledkem rozhodnutí vytvořit pro účely záruk pro mladé lidi celostátní 

rejstřík, který bude spolehlivě fungovat. 

48. Slovenské projekty realizované v rámci systému záruk pro mladé lidi se zaměřují přednostně na 

dlouhodobě nezaměstnané mladé lidi. Míra úspěšnosti je v případě těchto obtížně umístitelných 

skupin obecně nižší, protože v těchto skupinách je větší náchylnost účast v programu předčasně 

ukončit. 

52. Komise se domnívá, že vzhledem k nárokům, které klade rámec ukazatelů, je tento výsledek 

velmi kladný: výstup ze systému záruk pro mladé lidi není vázaný na přijetí nabídky, nýbrž na její 

využití. 

Souhrnná odpověď Komise k bodu 63 a rámečku 2: 

I když ukazatel NEET je z hlediska vytváření politických koncepcí velmi důležitý a je to nejlépe 

použitelná zástupná proměnná pro monitorování systému záruk pro mladé lidi, rozlišování 

různorodých dílčích skupin v rámci populace NEET je důležité kvůli tomu, že umožňuje lépe 

porozumět příznačným vlastnostem a potřebám těchto různých dílčích skupin. Členským státům to 

umožní identifikovat iniciativy a opatření, které jsou s ohledem na účinné opětovné začlenění 

mladých lidí v rámci trhu práce nebo vzdělávání v duchu postupného provádění záruk pro mladé 

lidi nejvíce potřebné. Od roku 2017 a v duchu postupného provádění v souladu s doporučením 

Rady Itálie pracuje na rozšiřování cílové populace. 
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64. Ve Španělsku se v královském výnosu ze dne 23. prosince 2016 uvádí, že mladí lidé, kteří se na 

úřadu práce registrují nebo opětovně registrují jako nezaměstnaní, budou automaticky registrováni i 

ve vnitrostátním systému záruk pro mladé lidi. 

75. 

První odrážka: Komise by uvítala, kdyby měla lepší přehled o odhadovaných nákladech na všechna 

plánovaná opatření, která mají být za účelem provádění záruk pro mladé lidi v jednotlivých 

členských státech přijata, zároveň si je však vědoma toho, že jakékoli odhady nákladů na záruky pro 

mladé lidi je nutno brát s určitou rezervou, protože v mnoha členských státech vyžaduje provádění 

záruk pro mladé lidi také hloubkové strukturální reformy systémů odborné přípravy, hledání práce a 

vzdělávání, které by měly výrazně zlepšit přechod ze školy do zaměstnání a zaměstnatelnost 

mladých lidí. 

Z tohoto důvodu může být množství prostředků potřebných k zavedení záruk pro mladé lidi v 

různých členských státech velmi různé, a i když je k dispozici významná finanční podpora ze strany 

EU, investice do vnitrostátních zdrojů na podporu mladých NEET a uskutečňování nezbytných 

reforem jsou zcela klíčové. Ve vnitrostátních rozpočtech by měly patřit mezi priority. 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 77 a 78: 

Z prostředků přidělených ESF/YEI nepředstavuje částka 12,5 miliardy EUR, kterou uvádí Účetní 

dvůr, celkovou částku programovaných prostředků financování záruk pro mladé lidi, protože 

členské státy uvolnily na opatření provádějící záruky pro mladé lidi prostředky v rámci jiných 

investičních priorit. Přibližně 11 miliard EUR bylo přiděleno na opatření, jako je modernizace 

služeb zaměstnanosti, a opatření v oblasti samostatné výdělečné činnosti, která rovněž nepřímo 

podporují zaměstnanost mladých lidí, a přibližně 27 miliard EUR bylo přiděleno na tematický cíl 10 

(vzdělávání), který je přínosný zejména pro mladé lidi. 

78. Jak bylo uvedeno výše, částka, která je v ESF/YEI k dispozici pro účely doporučení Rady 

týkající se záruk pro mladé lidi, přesahuje 12,5 miliardy EUR. Komise rovněž poskytla členským 

státům pokyny, ve kterých je vyzývá k tomu, aby na řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí 

vyčleňovaly z ESF i v rámci svých státních rozpočtů více prostředků
1
. 

85. Je pravda, že ve Francii se liší postupy, které používají Pôle Emploi a Missions locales, avšak 

tento rozdíl má své opodstatnění, neboť Missions locales se zabývají specifickou cílovou skupinou, 

tvořenou převážně mladými lidmi s nízkou kvalifikací. Společné monitorování obou těchto systémů 

probíhající od roku 2017 pod názvem Trajam zároveň umožní získat o těchto dvou systémech 

přehled a následné ukazatele, díky nimž se úroveň monitorování zlepší. 

Pracuje se také na tom, aby provozovatelé vzdělávacích zařízení (PSAD) a poskytovatelé služeb v 

oblasti zaměstnanosti (ML) mohli sdílet společné diagnostické nástroje. 

95. Práce na shromažďování údajů za rok 2015 se z hlediska jejich úplnosti a kvality oproti roku 

2014 jednoznačně zlepšila. V několika zemích byly s vynaložením značného úsilí upraveny metody 

shromažďování a/nebo sestavování údajů získaných na základě monitorování jejich systému záruk 

pro mladé lidi, aby bylo dosaženo větší míry souladu se specifikacemi rámce ukazatelů. Zlepšily se 

rovněž kvalitativní údaje o vlastnostech nabídek. Toto úsilí přispívá k tomu, že údaje z různých 

                                                       

1  Příručka pro provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí – Tematický dokument Evropského sociálního fondu, září 2014, 

Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. 
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zemí jsou lépe srovnatelné, stále však přetrvávají určité konkrétní problémy, které je při interpretaci 

výsledků nutno brát v úvahu. 

Mezi klíčové oblasti, ve kterých by mělo být dosaženo zlepšení, patří úplnost údajů o návazných 

opatřeních (které v případě 8 zemí nejsou dosud k dispozici) a snížení počtu neznámých míst určení 

a následných situací v údajích týkajících se výstupu i návazných opatření. 

97. Komise konstatuje, že úplnost francouzského monitorovacího systému je omezena tím, že v 

důsledku zákona Informatique et Libertés z roku 1978 neexistuje žádný snadný způsob, jak v rámci 

celého systému určit totožnost jedné osoby (neexistuje žádné osobní správní číslo), což s sebou 

přináší riziko dvojího zápočtu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že sběr údajů se omezí pouze na 

dva hlavní poskytovatele veřejných služeb zaměstnanosti: Pôle Emploi a Missions Locales. 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 102 a 103: 

Je třeba poznamenat, že v článku 16 nařízení o Evropském sociálním fondu se uvádí, že cílovou 

skupinou Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měli být mladí lidé mladší 25 nebo 

30 let, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, aniž by bylo nutné 

podrobně posuzovat charakteristiky různých dílčích skupin mladých lidí. V rámci sdíleného řízení 

je určení cílové skupiny iniciativy YEI ponecháno na členských státech. Členské státy se rozhodly 

soustředit prostředky iniciativy YEI na konkrétní cílové skupiny a ESF využívat pro jiná opatření, 

jejichž cílovými skupinami jsou nejobtížněji oslovitelné skupiny mladých lidí. 

V průběhu diskusí s členskými státy o jednotlivých programech Komise uplatnila několik způsobů 

posuzování cílové populace iniciativy YEI. Zaprvé Komise vycházela z předběžného hodnocení, 

které bylo součástí všech operačních programů (v souladu s ustanovením čl. 26 odst. 4 a článku 55 

nařízení o společných ustanoveních). V případě iniciativy YEI musejí navíc členské státy splnit 

předběžnou podmínku, která jim ukládá, aby měly zavedený strategický politický rámec na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí. 

Zadruhé Komise členské státy požádala, aby součástí jejich operačních programů byl popis 

hlavních skupin mladých lidí, které na základě jejich posouzení představují cílovou skupinu 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a to zejména pokud jde o věkovou skupinu, a to i 

přesto, že žádná není specifická. 

A konečně zatřetí poskytla Komise členským státům rovněž pokyny o tom, jak mají určit cílovou 

populaci iniciativy YEI
2
. 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 104 až 106: 

Nařízení neukládají členským státům povinnost identifikovat různé dílčí skupiny cílové populace 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Opatření, která jsou ve Francii podporována 

iniciativou YEI, mají nicméně svou jasnou cílovou skupinu tvořenou mladými lidmi s nízkou 

kvalifikací, kterým je trh práce velmi vzdálený, protože zhruba 40 % celkového rozpočtu se 

zaměřuje výhradně na tuto skupinu. Tomu odpovídala i skutečnost, že podle výroční zprávy o 

provádění za rok 2015 mělo 45,9 % účastníků kvalifikaci pod úrovní vyššího středního vzdělání. 

108. Podle čl. 4 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních členské státy připravují a provádějí 

programy na odpovídající územní úrovni a v souladu se svým institucionálním, právním a 

finančním rámcem. Záleží tedy na konkrétní institucionální organizaci daného členského státu. 

                                                       

2  Příručka pro provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí – Tematický dokument Evropského sociálního fondu, září 2014, 

Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, s. 7. 
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Ve Španělsku existuje společný seznam nabídek, který je na celostátní úrovni vymezen v zákoně o 

zárukách pro mladé lidi, a každý region, který má pravomoci k provádění aktivní politiky na trhu 

práce, má právo zvolit si takovou politiku, která je s ohledem na sociální a hospodářskou situaci 

regionu vhodnější. 

111. Podle čl. 4 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních členské státy připravují dohodu o 

partnerství a operační programy v souladu se svým institucionálním a právním rámcem. Tyto 

postupy by měly být transparentní a měly by zajišťovat, že budou probíhat řádné konzultace a že 

budou zapojeni relevantní partneři, a to i v souladu s ustanoveními uvedenými v evropském kodexu 

chování pro partnerskou spolupráci (článek 5 a článek 26 nařízení o společných ustanoveních). 

Nařízení vyžadují zapojení a konzultování příslušných partnerů. Operační program by mě tudíž 

přinášet informace o opatřeních, která byla přijata za účelem zapojení partnerů do příprav 

operačního programu. 

Co se týče Portugalska a jeho přípravy té části operačního programu, kterou tvořila iniciativa YEI, 

dosavadní spolupráce v oblasti plánů provádění záruk pro mladé lidi (YGIP) či ověřování jejich 

platnosti byly považovány za platné. Konzultační postupy týkající se operačního programu 

proběhly. 

113. Článek 95 nařízení o společných ustanoveních neukládá členským státům povinnost zvyšovat 

veřejné výdaje v souvislosti s určitými typy opatření či cílových skupin. Vyžaduje, aby členské 

státy udržovaly určitou úroveň veřejných nebo rovnocenných strukturálních výdajů. Podle čl. 95 

odst. 4 a podle přílohy X se soulad s adicionalitou ověřuje v příslušných případech pouze na 

regionální, nebo dokonce na celostátní úrovni, a neověřuje se podle typu opatření či podle cílové 

skupiny. 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 115 a 116: 

Článek 95 a příloha X nařízení o společných ustanoveních neukládá žádné čisté zvýšení počtu osob, 

na něž se vztahují opatření, která byla dříve financována z vnitrostátního rozpočtu. Nařízení pouze 

vyžadují, aby prostředky byly použity na opatření, která přispívají k plnění konkrétních cílů a 

investičních priorit identifikovaných v operačních programech. 

119. Kromě požadavku, který uvádí Účetní dvůr, poskytla Komise členským státům dosti dlouho 

před diskusemi, které proběhly v roce 2013, dva podkladové dokumenty pro stanovování a 

upravování cílů pro účely ESF. Když nebylo možné najít informace na podporu základního scénáře 

v předběžném hodnocení, vyžádala si navíc Komise od členských států také metodický dokument. 

Komise je toho názoru, že ve svém celku jsou tato přijatá opatření dostatečná. 

120. Přístup, který členské státy uplatňují při stanovování výchozích hodnot, je v souladu s 

poskytnutými pokyny a využívá příslušné statistické údaje. 

121. Viz odpověď Komise k bodu 119. 

122. Viz odpověď Komise k bodu 119. 

123. Viz odpověď Komise k bodu 119. 

Odhad výchozích hodnot ukazatelů zohledňoval minulou politiku / opatření, jež byly považovány 

za cíle, a/nebo cílové skupiny. Nicméně to bylo poprvé, co došlo k uvedení takovéto metodiky do 

praxe a financovaná opatření v oblasti zaměstnanosti a odborné přípravy zahrnovala konkrétní 

mladé neaktivní osoby NEET jako jednu ze svých cílových skupin. Stanovení výchozích hodnot a 

předpověď výsledků se tím zkomplikovaly. Hlavní překážkou tohoto postupu byl v případě 

Portugalska nedostatek historických údajů o neaktivních NEET. 

Rámeček 8 – Nedostatky zjištěné v souboru výchozích hodnot v Portugalsku 
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Viz odpověď Komise k bodu 119. 

124. Viz odpověď Komise k bodu 119. 

125. Viz odpověď Komise k bodům 119 a 120, zejména pokud jde o potřebu zohledňovat 

makroekonomické podmínky a míru ambicióznosti při stanovování cílů. 

Ve Francii odráží očekávaná míra úspěšnosti skutečnost, že cílovou skupinou většiny zavedených 

režimů jsou mladí lidé s nízkou kvalifikací, kterým je trh práce velmi vzdálený, jakož i předchozí 

zkušenosti a odhadovanou míru identifikace osob NEET. 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 128 až 134: 

Komise by chtěla zdůraznit, že metodika, která byla pro účely iniciativy YEI přijata, vychází ze 

smluvených postupů používaných pro ukazatele ESF, a zejména pak z toho, že se započítávají 

všechny kladné výstupy, včetně výstupů předčasných. Komise poskytuje členským státům pokyny
3
, 

v nichž je vysvětleno, jak mají měřit společné ukazatele výsledků, a v nichž je zejména uveden 

požadavek, že kladné výstupy se v případě, že účastník opakuje tutéž operaci, započítávají pouze 

jednou. Komise se proto domnívá, že uvedené riziko je omezené. Řídící orgány jsou také povinny 

provést přinejmenším dvakrát za dobu trvání programu hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadů 

iniciativy YEI, včetně trvalosti jejích výsledků. 

138. Komise navrhla zvýšit předběžné financování v rámci iniciativy YEI proto, aby pomohla 

některým členským státům, které měly pro nedostatek prostředků financování potíže se zahájením 

nebo dalším prováděním opatření. Z posledních výkazů členských států je zřejmé, že dodatečné 

předběžné financování mělo v praxi kladný dopad. I když některé členské státy nebyly schopny 

vykázat dostatečné výdaje, aby si dodatečné předběžné financování zajistily, z hlediska provádění 

bylo toto financování výrazným impulsem. Kromě toho je třeba také poznamenat, že většina 

členských států si dodatečné předběžné financování úspěšně zajistila. 

142. Důvod toho, proč ve Francii poměrně vysoký počet účastníků svou účast v dané akci 

nedokončil, spočívá v tom, že významnému podílu účastníků se ve skutečnosti podaří režim opustit 

s kladným výsledkem ještě před jeho skončením. Ve výroční zprávě o provádění za rok 2015 se tak 

uvádí, že 53 % účastníků mělo kladný výstup (například získání pracovního místa, což je výstup, 

který je nejvíce žádoucí) před skončením režimu nebo při jeho skončení. 

143. Určení cílové skupiny iniciativy YEI je věcí členských států. Vzhledem k tomu, že iniciativa 

YEI má omezené množství prostředků, členské státy musejí rozhodnout o zaměření těchto 

prostředků na určité cílové skupiny a pro jiné využívat ESF (nebo vlastní státní rozpočet). 

Komise považuje skutečnost, že účastníci v Portugalsku nepatřili do skupiny neaktivních NEET, za 

normální z těchto důvodů: 

– v době konání auditu byla prostřednictvím iniciativy YEI financována pouze opatření veřejné 

služby zaměstnanosti. Tato veřejná služba zaměstnanosti pracuje hlavně se skupinou 

nezaměstnaných NEET v rámci dvojí typologie: podpora stáží a zaměstnanosti; 

– systém záruk pro mladé lidi v Portugalsku zahájil svou činnost posouzením všech mladých lidí, 

které veřejná služba zaměstnanosti již evidovala, z hlediska toho, zda se nacházejí v situaci osob 

NEET, a které v takovém případě zařadila do skupiny vyžadující přednostní intervenci; 

                                                       

3  Monitorování a hodnocení Evropského fondu soudržnosti – Evropský sociální fond – Programové období 2014–2020 – červen 2015 – příloha 

D – Praktické pokyny ke sběru údajů a ověřování jejich platnosti – květen 2016. 
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– údaje analyzované na obrázku č. 5 dokazují, že míra NEET je více reprezentativní ve skupině 

nezaměstnaných než u neaktivních osob NEET. 

145. Z toho, že si některé členské státy nedokázaly zajistit dodatečné předběžné financování, 

neplyne, že opatření v rámci iniciativy YEI začaly provádět pomalu. V mnoha případech měly 

členské státy dostatečné výdaje, nebyly je však schopny uplatnit, protože nesplnily nutnou 

podmínku pro předložení žádostí o platbu Komisi (tj. nejmenovaly dosud řídící a certifikační 

orgány). 

147. Při hodnocení iniciativy YEI se dařilo v maximální možné míře využívat dostupné informace a 

údaje. 

Většina prvních hodnocení iniciativy YEI, která byla členskými státy Komisi předložena, se 

zaměřila na koncepci přijatých opatření, na jejich význam a na provádění operací. 

148. Vzhledem k tomu, že výdaje byly způsobilé od září 2013, je Komise toho názoru, že zjištění, k 

nimž hodnocení vedla, byla užitečná pro řízení programů ve zbývajícím období. 

153. Komise tento problém pečlivě sleduje. Řídicí orgán programu iniciativy YEI se spolu s regiony 

snaží najít nové způsoby, jak v rámci tohoto programu účastníkům stáže proplácet, aby toto 

zpoždění bylo menší. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 159 a 160: 

Komise se domnívá, že současné výsledky provádění záruk pro mladé lidi splňují počáteční 

očekávání. Komise poznamenává, že závěry Účetního dvora vycházejí z posouzení aspektů 

uvedených v rozsahu auditu. Ve svém sdělení (COM(2016) 646) z října 2016 nazvaném „Záruky 

pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech“ Komise 

poukazuje na první kladné výsledky a další klíčové prvky, které k nim přistupují, jako je skutečnost, 

že záruky pro mladé lidi se staly impulsem, jenž podnítil strukturální reformy a politické inovace. 

Evropská rada tuto skutečnost uznala a dne 15. prosince 2016 vyzvala k tomu, aby záruky pro 

mladé lidi byly i nadále zachovány, a uvítala zvýšenou podporu, jíž se dostává Iniciativě na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI). Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 

ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 8. prosince 2016 navíc potvrdila první kladné výsledky opatření 

a reforem, které byly do té doby provedeny. 

Komise ve svém říjnovém sdělení uznává, že do systému záruk pro mladé lidi se stále zatím 

nezapojili všichni mladí lidé, kteří jsou nezaměstnaní nebo právě odešli ze školy, a vymezuje 

několik klíčových oblastí, kde je třeba dosáhnout zlepšení, včetně lepšího zapojení 

neregistrovaných NEET a osob s nízkou kvalifikací. 

Komise má za to, že k zárukám pro mladé lidi podstatným způsobem přispěla v příslušných 

členských státech Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Její provádění se sice v 

některých členských státech opozdilo, v roce 2016 však již vykazovalo stálý pokrok. V červenci 

2016 využívalo některé z opatření podporovaných v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí 1,4 milionu osob ve 20 způsobilých členských státech. Do konce listopadu 2016 se 

počet těchto osob zvýšil na 1,6 milionu. Všechny členské státy vnímají Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí jako klíčový mechanismus či páku umožňující uvést systém záruk pro 

mladé lidi do praxe. V některých případech slouží jako podpora pro většinu nebo všechna opatření, 

která byla v rámci systému záruk pro mladé lidi naplánována. Například ve Španělsku se 

prostřednictvím iniciativy YEI financuje 80 % všech opatření prováděných v rámci systému záruk 

pro mladé lidi. V Itálii se iniciativa YEI stala hnací silou rozsáhlé reformy a vedla ke vzniku nových 

služeb na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 
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Komise ve svém sdělení (COM(2016) 646) nazvaném „Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech“ tyto výsledky vyzdvihla. 

Na posouzení výsledků je sice stále ještě příliš brzy – příslušné činnosti dosud probíhají a mnohým 

z těchto mladých lidí stále ještě poskytují podporu –, již nyní však můžeme říci, že Iniciativa na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí dosáhla jednoho ze svých prvořadých cílů, a sice toho, aby se 

zaměstnanost mladých lidí dostala mezi nejdůležitější témata politického rozhodování členských 

států. 

161. Ve svém sdělení z října 2016 Komise uznala, že je třeba věnovat více úsilí podpoře mladých 

lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Přestože praktické výsledky začínají být patrné, do systému 

záruk pro mladé lidi se stále ještě nezapojili všichni mladí lidé, kteří jsou nezaměstnaní nebo právě 

odešli ze školy, a mladí lidé v nejsložitějších situacích, včetně osob s nízkou kvalifikací a 

neregistrovaných NEET, jsou mezi příjemci výhod stále ještě nedostatečně zastoupeni. 

Jak se však v tomto sdělení uvádí, záruky pro mladé lidi přesouvají pozornost na včasný zásah a 

zaměřují se na osoby neregistrované jako NEET, poukázaly na stávající nedostatky při poskytování 

služeb a postavily do popředí cílenou pomoc. Záruky pro mladé lidi pomohly rovněž prolomit ledy 

v různých oblastech politiky a vybudovat životaschopná partnerství mezi klíčovými aktéry, kteří 

jsou zajišťováním cílené pomoci pověřeni. 

Číselné údaje odpovídající průměrné roční populaci mladých lidí zúčastněných v přípravné fázi 

systému záruk pro mladé lidi v roce 2014 a 2015 jsou výrazem legitimní volby některých členských 

států zavádět své systémy záruk pro mladé lidi postupně. Teprve ve střednědobém výhledu, poté, co 

bude dokončeno shromažďování dodatečných údajů, bude Komise schopna posoudit pokrok, 

kterého bylo v souvislosti s identifikací a registrací NEET dosaženo. 

163. Komise se domnívá, že vzhledem k nárokům, které klade rámec ukazatelů, jsou tyto výsledky 

velmi kladné: výstup ze systému záruk pro mladé lidi není vázaný na přijetí nabídky, nýbrž na její 

využití. V rámci EU jako celku se navíc procentuální podíl včasných a kladných výstupů (využití 

nabídky do čtyř měsíců) ze systému záruk pro mladé lidi v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 

zvýšil. Vyšší procentuální podíly byly na úrovni EU zaznamenány, i pokud jde o trvání pozitivní 

situace 6 měsíců po odchodu ze systému záruk pro mladé lidi a o podíl osob NEET, které se tohoto 

systému účastní. 

Doporučení č. 1 

První odrážka: Komise se domnívá, že toto doporučení je v první řadě určeno členským státům. 

Komise toto doporučení přijímá v rozsahu, v jakém se jí týká, a v rámci nově navrhovaných 

iniciativ hodlá stanovit vhodná opatření. 

Komise zcela souhlasí, že je třeba řídit očekávání a stanovit realistické cíle, ráda by však zdůraznila, 

že stanovení ambiciózního politického cíle bylo důležité, protože přispělo k tomu, že záruky pro 

mladé lidi měly politický ohlas. 

Druhá odrážka: Komise se domnívá, že toto doporučení je v první řadě určeno členským státům. 

Komise toto doporučení přijímá v rozsahu, v jakém se jí týká, a v rámci nově navrhovaných 

iniciativ hodlá stanovit vhodná opatření. 

V průběhu procesu, kdy členské státy připravovaly plány provádění záruk pro mladé lidi (YGIP), 

Komise členské státy požádala, aby určily a analyzovaly klíčové strukturální výzvy a konkrétní 

nedostatky, které v jejich vnitrostátních podmínkách existují, a aby načrtly orientační časovou osu 

postupného provádění záruk pro mladé lidi, pokud mají jejich provádění v plánu. 
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165. Komise souhlasí s tím, že je třeba věnovat více úsilí podpoře mladých lidí, kteří jsou trhu práce 

nejvíce vzdáleni, ráda by však Účetnímu dvoru připomněla, že doporučení Rady umožňuje, aby 

provádění systémů záruk pro mladé lidi bylo postupné, a že nebylo stanoveno žádné určité cílové 

datum, k němuž by měly být záruky pro mladé lidi zavedeny pro celou populaci NEET. 

V přístupu členských států k zárukám pro mladé lidi bylo kromě toho důležitým prvkem zacílení 

pomoci. Většina jich motivovala mladé lidi k tomu, aby se registrovali u poskytovatelů, a dvě 

třetiny veřejných služeb zaměstnanosti se v rámci provádění záruk pro mladé lidi zapojily do práce 

spojené s poskytováním cílené pomoci. Užitečné bylo v tomto ohledu zvyšování povědomí, 

přístupnosti a rozsahu služeb, a to nejen díky možnosti registrace online a provádění cílených 

kampaní, ale také díky zřizování jednotných kontaktních míst a zavádění mobilních či 

decentralizovaných služeb a díky iniciativní práci s širším okruhem partnerů. 

Doporučení č. 2 

Komise poznamenává, že toto doporučení je v první řadě určeno členským státům. 

Komise toto doporučení přijímá v rozsahu, v jakém se jí týká, a konstatuje, že je již uskutečňuje. 

Komise již nyní členské státy podporuje v tom, aby vypracovaly cílené strategie, neboť jim za tímto 

účelem poskytuje finanční podporu a politické poradenství v podobě technické pomoci, budování 

kapacit a vzájemného učení. 

168. Množství prostředků potřebných k zavedení záruk pro mladé lidi se může mezi členskými státy 

velmi lišit. Je pravděpodobné, že v mnoha členských státech prostředky EU na dokončení 

ambiciózních reforem, které jsou nezbytným předpokladem zavedení záruk pro mladé lidi, nestačí a 

měly by být doplněny z vnitrostátních rozpočtů. 

Komise by nicméně uvítala, kdyby měla lepší přehled o odhadovaných nákladech na všechna 

plánovaná opatření, která mají být za účelem provádění záruk pro mladé lidi v jednotlivých 

členských státech přijata, zároveň si je však vědoma toho, že jakékoli odhady nákladů na záruky pro 

mladé lidi je nutno brát s určitou rezervou, protože v mnoha členských státech vyžaduje provádění 

záruk pro mladé lidi také hloubkové strukturální reformy systémů odborné přípravy, hledání práce a 

vzdělávání, které by měly výrazně zlepšit přechod ze školy do zaměstnání a zaměstnatelnost 

mladých lidí. 

169. Komise vždy zdůrazňovala, že i když je na podporu členských států k dispozici ze strany EU 

značná finanční podpora, je zároveň nezbytné, aby členské státy zařadily opatření zaměřená na 

zaměstnanost mladých lidí mezi priority svých vnitrostátních rozpočtů. 

Komise nicméně uznává, že je třeba zvýšit objem prostředků, které jsou na úrovni EU pro účely 

řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí k dispozici. Komise proto nedávno navrhla zvýšit 

objem prostředků iniciativy YEI na období let 2017–2020. 

Doporučení č. 3 

Komise poznamenává, že toto doporučení je v první řadě určeno členským státům. 

Komise by vskutku uvítala, kdyby měla lepší přehled o odhadovaných nákladech na všechna 

plánovaná opatření, která mají být za účelem provádění záruk pro mladé lidi přijata, a kdykoli to 

bude možné a kdykoli ji o to členské státy požádají, bude v tomto procesu členské státy podporovat. 

Formy této podpory ovšem nelze v této fázi vymezit. 

Doporučení č. 4 

Komise toto doporučení přijímá v rozsahu, v jakém se jí týká, a zváží možnost, že by diskuse o 

standardech pro kritéria kvality probíhala na půdě Výboru pro zaměstnanost (EMCO) v rámci práce 

na monitorování záruk pro mladé lidi. 
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Komise poznamenává, že druhá část doporučení je určena členským státům. 

173. Práce na shromažďování údajů za rok 2015 se z hlediska jejich úplnosti a kvality oproti roku 

2014 jednoznačně zlepšila. V několika zemích byly s vynaložením značného úsilí upraveny metody 

shromažďování a/nebo sestavování údajů získaných na základě monitorování jejich systému záruk 

pro mladé lidi, aby bylo dosaženo větší míry souladu se specifikacemi rámce ukazatelů. Zlepšily se 

rovněž kvalitativní údaje o vlastnostech nabídek. Toto úsilí přispívá k tomu, že údaje z různých 

zemí jsou lépe srovnatelné, stále však přetrvávají určité konkrétní problémy, které je při interpretaci 

výsledků nutno brát v úvahu. 

Mezi klíčové oblasti, ve kterých by mělo být dosaženo zlepšení, patří úplnost údajů o návazných 

opatřeních (které v případě 8 zemí nejsou dosud k dispozici) a snížení počtu neznámých míst určení 

a následných situací v údajích týkajících se výstupu i návazných opatření. 

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) v tomto ohledu 

vyzvala členské státy, aby se s přihlédnutím k současným možnostem a mezím vnitrostátních údajů 

zasadily o dosažení většího souladu mezi vnitrostátními údaji se společným rámcem ukazatelů pro 

sledování záruk pro mladé lidi. 

Doporučení č. 5 

První část tohoto doporučení Komise přijímá a domnívá se, že bylo již částečně uskutečněno, jak je 

vysvětleno níže. Komise již nyní v této oblasti s členskými státy úzce spolupracuje, zejména v 

rámci činnosti skupiny Výboru pro zaměstnanost, která se věnuje problematice ukazatelů, 

prostřednictvím podpory nabízené členským státům vykazujícím údaje v tzv. rámci ukazatelů a 

prostřednictvím cílené podpory, kterou poskytuje Mezinárodní organizace práce (MOP) třem 

členským státům jako součást opatření EK a MOP zaměřeného na zaměstnanost mladých lidí. 

Komise poznamenává, že druhá část tohoto doporučení je určena členským státům. 

174. Komise má za to, že k záruce pro mladé lidi podstatným způsobem přispěla v příslušných 

členských státech Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Její provádění se sice v 

některých členských státech opozdilo, v roce 2016 však již vykazovalo stálý pokrok. Viz odpověď 

Komise k bodu 159. Dne 4. října přijala Komise sdělení, které přináší zprávu o pokroku dosaženém 

členskými státy v oblasti záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

(COM(2016) 646, Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí). 

Jedním ze závěrů, k nimž v tomto sdělení dospěla, je to, že navzdory zpožděním, k nimž při 

vytváření příslušných struktur došlo, představuje YEI ve 20 způsobilých členských státech klíčový 

mechanismus provádění záruk pro mladé lidi. V některých případech se používá na podporu většiny 

nebo všech opatření v rámci systému záruk pro mladé lidi. Tato zpráva rovněž ukazuje, že od konce 

roku 2015 je dosahováno stále většího pokroku. Z toho, že členské státy ve svých žádostech o 

platbu nepožádaly o plnou výši dodatečného předběžného financování, neplyne, že toto financování 

v plném, anebo dokonce ještě větším rozsahu nevyužily. Jelikož členské státy měly uplatnit nárok 

pouze na polovinu dodatečného předběžného financování v rámci příspěvku Unie (který zahrnuje 

jak prostředky přidělené specificky na iniciativu YEI, tak příspěvek na tuto iniciativu z ESF), mohly 

se rozhodnout, že neuplatní nárok na proplacení výdajů okamžitě (např. z důvodů týkajících se 

veřejných financí či z důvodů souvisejících s ověřováním výdajů). 

A konečně je třeba také poznamenat, že v této fázi by měly být výsledky čteny s jistou obezřetností 

a považovány pouze za předběžné. Zaprvé proto, že operace mohou trvat déle než jeden nebo tři 

roky. Zadruhé proto, že mnohé členské státy dávají přednost vykazování dokončených operací (a 

tuto možnost jim právní rámec platný pro iniciativu YEI nabízí). 

175. Komise poznamenává, že nařízení nestanoví žádný konkrétní požadavek podrobného 

posouzení charakteristik různých dílčích skupin mladých lidí, kteří jsou podporováni z iniciativy 
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YEI. Nařízení vyžadují zapojení a konzultování příslušných partnerů, nevyžadují však, aby byly 

zohledněny všechny návrhy příslušných partnerů. Operační program by mě tudíž přinášet informace 

o opatřeních, která byla přijata za účelem zapojení partnerů do příprav operačního programu. 

176. Komise poznamenává, že článek 95 a příloha X nařízení o společných ustanoveních nestanoví, 

že členské státy nemohou využívat prostředky evropských strukturálních a investičních fondů na 

podporu opatření, která byla dříve financována z vnitrostátního rozpočtu. Tato ustanovení navíc ani 

členským státům neukládají povinnost zvyšovat veřejné výdaje v souvislosti s určitými typy 

opatření či cílových skupin. 

Účelem článku 95 je předejít tomu, aby členské státy omezily výši svých veřejných investic. 

Ověřování souladu s adicionalitou se provádí v souladu s čl. 95 odst. 4 a přílohou X. Toto 

ověřování v příslušných případech vychází z celkové výše veřejných investic na celostátní či 

regionální úrovni, a nikoli z typu opatření financovaných příslušným členským státem. 

Doporučení č. 6 

Komise toto doporučení nepřijímá. 

Nařízení nestanoví žádný konkrétní požadavek podrobného posouzení charakteristik různých 

dílčích skupin mladých lidí, kteří jsou v rámci operačního programu podporováni z iniciativy YEI. 

Komise nicméně spolupracuje s členskými státy v rámci různých fór na podporu jejich činností 

zaměřených na neaktivní mladé lidi. Komise bude v této souvislosti i nadále poskytovat členským 

státům orientační podklady pro vytváření koncepce opatření odpovídajících konkrétním potřebám 

různých skupin obyvatelstva, na které se zaměřuje Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí. 

177. Komise je toho názoru, že zavedená opatření byla dostatečná. 

Zejména v průběhu diskusí o programech posoudila Komise výchozí scénáře, aby prověřila 

robustnost cílů. 

V případě, že Komise tyto informace nenašla v předběžném hodnocení, zpravidla požádala o 

metodický dokument. 

Komise poskytla členským státům dosti dlouho před diskusemi, které proběhly v roce 2013, dva 

podkladové dokumenty pro stanovování a upravování cílů pro účely ESF. Pokud nebylo možné 

výchozí scénář doložit průkaznými informacemi nebo chyběly historické údaje, vyžádala si v rámci 

obecné předběžné podmínky č. 7 akční plán. 

178. Komise je toho názoru, že ukazatele počítají jednotlivé kroky na cestě k začlenění / na trh 

práce. V případě, že účastník využije podporu dvou po sobě následujících intervencí, které jsou 

totožné, započítá se dokončení intervence v rámci iniciativy YEI a přijetí nabídky pouze jednou, a 

to při vystoupení z intervenčního režimu. V případě, že účastník využije podporu dvou různých 

operací a obě dokončí, započítá se jeho účast dvakrát jako dokončení intervence podporované z 

iniciativy YEI a nejméně jednou jako přijetí nabídky při vystoupení z režimu první intervence. 

Doporučení č. 7 

Komise toto doporučení nepřijímá. 

Pokud by se měřila situace pouze u těch účastníků iniciativy YEI, kteří dokončili danou operaci, 

mohlo by vznikat riziko, že vykazování výsledků nebude úplné. Revize, kterou navrhuje Účetní 

dvůr, by navíc vyžadovala, aby se změnily důvody měření, společné ukazatele výsledků jsou však 

pro všechny členské státy povinné a byly s nimi dohodnuty. 
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Komise by chtěla zdůraznit, že metodika počítání výsledků, která byla pro účely iniciativy YEI 

přijata, vychází ze smluvených postupů používaných pro ukazatele ESF, a zejména pak z toho, že se 

započítávají všechny pozitivní výstupy bez ohledu na dokončení operací. Jakákoli takováto změna 

platných pravidel by navíc pro členské státy znamenala značnou zátěž a komplikovala by 

srovnávání údajů vykázaných před změnou těchto smluvených postupů. 

Aby bylo možné určit, zda lze výsledky vztahující se k určitému účastníkovi přímo spojovat s 

intervencí iniciativy YEI (nebo ESF), je nutno provést určité hodnocení, což je v rámci daného 

systému monitorování neproveditelné. 

Komise bude vyvíjet další úsilí, aby do problematiky monitorování vnesla větší jasnost, a bude za 

tímto účelem poskytovat pokyny a na stávajících příslušných fórech si od členských států vyžádá 

zpětnou vazbu. 

179. Komise poznamenává, že v mnoha případech měly členské státy dostatečné výdaje, nebyly je 

však schopny uplatnit, protože nesplnily nutnou podmínku pro předložení žádostí o platbu Komisi 

(tj. nejmenovaly dosud řídicí a certifikační orgány). 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 180 a 181: 

V této fázi by měly být výsledky čteny s jistou obezřetností a považovány pouze za předběžné. 

Zaprvé proto, že operace mohou trvat déle než jeden nebo dva roky. Zadruhé proto, že mnohé 

členské státy dávají přednost vykazování dokončených operací (a tuto možnost jim právní rámec 

platný pro iniciativu YEI nabízí). Nelze rovněž vyvozovat závěry na základě výdajů, na něž byl u 

Komise uplatněn nárok, protože finanční realizace neodráží provádění v praxi. 

181. Povinnost provést do prosince 2015 první hodnocení iniciativy YEI je v nařízení výslovně 

stanovena s ohledem na způsobilost výdajů od září 2013. Komise je toho názoru, že zjištění, k nimž 

hodnocení vedla, byla užitečná pro řízení programů ve zbývajícím období. 

182. Komise souhlasí s tím, že opatření by měla být přizpůsobena potřebám mladých lidí a že 

vytváření profilů účastníků je velmi důležité. Komise v této souvislosti poskytla členským státům 

pokyny k vytváření koncepce těchto opatření. 

Článek 16 nařízení o Evropském sociálním fondu stanoví, že cílovou skupinou Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí by měli být mladí lidé mladší 25 nebo 30 let, kteří nepracují 

ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Nestanoví žádné požadavky týkající se toho, že 

by podpora měla být poskytována pouze určitým skupinám. Je proto věcí členských států, aby v 

mezích, které stanoví článek 16 nařízení o Evropském sociálním fondu, a v souladu s reálnými 

podmínkami členského státu určily cílovou skupinu iniciativy YEI. Jelikož iniciativa YEI dovoluje 

poskytovat omezené množství prostředků, členské státy se rozhodly zaměřit prostředky iniciativy 

YEI na konkrétní cílové skupiny a ESF využívat pro jiná opatření, jejichž cílovými skupinami jsou 

nejobtížněji oslovitelné skupiny mladých lidí. Mnohá opatření, která se zaměřují na tyto zranitelné 

skupiny, jsou programována v rámci investiční priority 9i. 



 

Činnost Datum 

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 9.9.2015 

Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému 
kontrolovanému subjektu) 

26.1.2017 

Přijetí závěrečné zprávy po řízení o sporných otázkách 8.3.2017 

Obdržení odpovědí Komise (nebo jiného kontrolovaného subjektu) 
ve všech jazycích 

31.3.2017 
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