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GLOSÁR
Akčný tím pre zamestnanosť mladých ľudí (YAT): Vo februári 2012 Komisia spolu s ôsmimi
členskými štátmi s najvyššou mierou nezamestnaných mladých ľudí v tom čase zriadila akčné
tímy pre zamestnanosť mladých ľudí, ktoré tvorili vnútroštátni odborníci a úradníci EÚ,
s cieľom určiť opatrenia na využitie financovania EÚ (vrátane financovania z ESF), ktoré bolo
stále k dispozícii v rámci programového obdobia 2007 – 2013, na podporu pracovných
príležitostí pre mladých ľudí a malých a stredných podnikov.
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je
agentúra EÚ, ktorej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odborné znalosti
v oblasti sociálnej politiky EÚ na základe komparatívnych informácií, výskumu a analýz.
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) tvorí päť samostatných fondov, ktorých
cieľom je znížiť regionálne rozdiely v Únii: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR),
Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).
Európsky sociálny fond (ESF) má za cieľ posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť
v Európskej únii zlepšením zamestnanosti a príležitostí na zamestnanie (najmä
prostredníctvom školení), podporovaním vysokej miery zamestnanosti a vytvárania viacerých
a lepších pracovných miest.
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) je program EÚ, ktorého cieľom je
poskytovať finančnú podporu regiónom s nezamestnanosťou mladých ľudí nad 25 %.
Medzinárodná organizácia práce (MOP) je agentúrou OSN, ktorá sa zaoberá otázkami práce,
a najmä medzinárodnými pracovnými normami.
Mladí ľudia: Na účely záruky pre mladých ľudí sa mladí ľudia vymedzujú ako ľudia vo veku od
15 do 25 rokov, alebo v niektorých členských štátoch od 15 do 29 rokov.
NEET sú ľudia, ktorí „nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani odbornej
prípravy“. Zahŕňajú nezamestnaných aj neaktívnych ľudí.
Plány vykonávania záruky pre mladých ľudí (YGIP) vypracúvajú členské štáty
na vykonávanie ich záruk pre mladých ľudí na vnútroštátnej úrovni. Stanovujú sa v nich
príslušné úlohy verejných orgánov a ostatných organizácií a to, ako sa má záruka financovať
(vrátane využitia fondov EÚ). Taktiež sa v nich stanovuje, ako sa má posudzovať pokrok a je
v nich stanovený časový harmonogram.
Prioritné osi sú hlavné výdavkové oblasti operačného programu. Pozostávajú zo skupiny
operácií, ktoré spolu súvisia a majú konkrétne merateľné ciele.
Riadiaci orgán je verejný alebo súkromný orgán, ktorý členský štát poveril riadením
operačného programu. K jeho úlohám patrí výber projektov, ktoré sa majú financovať,
sledovanie toho, ako sú projekty realizované, a podávanie správ Komisii o finančných
aspektoch a dosiahnutých výsledkov.
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Účinok: Zmena, ktorá vyplýva z pomoci a ktorá zvyčajne súvisí s jej cieľmi (napr. účastníci
školení, ktorí si našli zamestnanie). Účinky môžu byť očakávané alebo neočakávané,
pozitívne alebo negatívne.
V operačnom programe (OP) sa stanovujú priority a konkrétne ciele členských štátov a ako
sa financovanie použije v priebehu daného obdobia (vo všeobecnosti sedem rokov)
na financovanie projektov.
Výbor pre zamestnanosť (EMCO) je hlavným poradným výborom Rady pre zamestnanosť
a sociálne veci v oblasti zamestnania.
Výsledok je merateľný následok, ktorý možno odvodiť – priamo alebo nepriamo – z verejnej
pomoci. V kontexte politiky súdržnosti sa výsledky zvyčajne rozdeľujú na účinky a vplyvy.
Záruka pre mladých ľudí je politika Rady, ktorou sa má zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia
vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej
prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po ukončení formálneho vzdelania alebo
strate zamestnania.
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ZHRNUTIE
O záruke pre mladých ľudí
I.

Nezamestnanosť mladých ľudí nie je nový fenomén a niekoľko členských štátov EÚ

čelí už dlhé roky extrémne vysokej miere nezamestnanosti. Hospodárskou krízou sa od roku
2008 ešte zväčšili ťažkosti mladých ľudí integrovať sa na pracovnom trhu. Hoci sa situácia
zlepšila, na konci júna 2016 viac než 4,2 milióna ľudí vo veku do 25 rokov bolo v EÚ stále
nezamestnaných.
II.

Jednou z najvýznamnejších iniciatív EÚ na riešenie tohto problému je záruka

pre mladých ľudí, v rámci ktorej by členské štáty mali zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia
vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej
prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po ukončení formálneho vzdelania alebo strate
zamestnania.
III.

Európska rada sa okrem toho dohodla na zriadení iniciatívy na podporu

zamestnanosti mladých ľudí so schváleným rozpočtom 6,4 mld. EUR (3,2 mld. EUR
z osobitného nového rozpočtového riadku EÚ, ktorému majú zodpovedať vnútroštátne
prídely z ESF vo výške 3,2 mld. EUR) s cieľom zvýšiť finančnú podporu EÚ, ktorá je dostupná
regiónom a jednotlivcom, ktorí majú najväčšie problémy s nezamestnanosťou alebo
nečinnosťou mladých ľudí.
Ako sme vykonali audit
IV.

Posúdili sme, či záruka pre mladých ľudí prinášala v členských štátoch výsledky

a či k nim prispela iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Konkrétne sme
preskúmali, či členské štáty zaznamenali pokrok vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí,
či náležite riešili faktory, ktoré mohli mať vplyv na jej vykonávanie, a či vykonávali iniciatívu
na podporu zamestnanosti mladých ľudí takým spôsobom, ktorý prispel k dosiahnutiu cieľov
záruky pre mladých ľudí.
V.

Na posúdenie pokroku vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí sme navštívili týchto

sedem členských štátov: Írsko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko
a Slovensko. S cieľom zhodnotiť príspevok iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
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sme navštívili tie isté členské štáty okrem Írska a Slovenska. Náš audit sa týkal obdobia od
oficiálneho začiatku záruky pre mladých ľudí v apríli 2013 do mája 2016.
Čo sme zistili
VI.

Hoci sedem navštívených členských štátov dosiahlo pokrok vo vykonávaní záruky

pre mladých ľudí a niektoré výsledky boli dosiahnuté, súčasná situácia, viac než tri roky
po prijatí odporúčania Rady, nedosahuje pôvodné očakávania, ktoré sa predpokladali
na začiatku záruky pre mladých ľudí, ktorej cieľom je poskytnúť kvalitnú ponuku všetkým
NEET do štyroch mesiacov.
VII.

Ani jeden z navštívených členských štátov zatiaľ nezabezpečil, aby mali všetci NEET

príležitosť prijať ponuku do štyroch mesiacov, ktorá by im pomohla integrovať sa
na pracovnom trhu udržateľným spôsobom. Dôležitým faktorom, ktorý k tomu prispel, je to,
že len zdrojmi, ktoré sú dostupné z rozpočtu EÚ, nie je možné riešiť celú populáciu NEET.
VIII.

Okrem toho sme dospeli k záveru, že príspevok iniciatívy na podporu zamestnanosti

mladých ľudí k dosiahnutiu cieľov záruky pre mladých ľudí v piatich kontrolovaných
členských štátoch bol v čase konania auditu veľmi obmedzený.
Čo odporúčame
IX.

V rámci budúcich iniciatív v oblasti zamestnanosti by členské štáty a Komisia mali:

•

riadiť očakávania stanovením realistických a dosiahnuteľných cieľov a čiastkových cieľov;

•

vykonať posúdenie medzier a analýzy trhu pred zriadením systémov.

X.
•

Členské štáty by mali:
stanoviť primerané dosahové stratégie na identifikovanie celej populácie NEET s cieľom
registrovať ich;

•

stanoviť úplný prehľad nákladov na vykonávanie záruky pre mladých ľudí pre celú
populáciu NEET a uprednostniť vykonávanie príslušných opatrení v súlade s dostupným
financovaním;
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•

zabezpečiť, aby sa kvalita ponúk považovala za dobrú len vtedy, ak zodpovedá profilu
účastníka a dopytu na trhu práce a vedie k udržateľnej integrácii na trhu práce;

•

zlepšiť svoje systémy monitorovania a vykazovania s cieľom pravidelne poskytovať
kvalitné údaje na uľahčenie vypracovania politík pre mladých ľudí založených viac
na dôkazoch, obzvlášť kapacitu sledovať účastníkov, ktorí opustia záruku pre mladých
ľudí, s cieľom znížiť počet neznámych umiestnení v čo najväčšej miere.

XI.
•

Komisia by mala:
spolu s EMCO vypracovať a navrhnúť štandardy kritérií kvality pre ponuky, ktoré sa majú
poskytnúť v rámci záruky pre mladých ľudí;

•

určiť a šíriť osvedčené postupy monitorovania a vykazovania na základe jej prehľadu
existujúcich systémov v členských štátoch;

•

zabezpečiť prostredníctvom procesu schvaľovania zmien OP, aby členské štáty vykonali
celkové posúdenie charakteristík populácie NEET s cieľom zabezpečiť,
aby sa opatreniami YEI začlenenými do OP primerane riešili potreby mladých ľudí;

•

zrevidovať svoje usmernenia k zhromažďovaniu údajov, aby zminimalizovala riziko
nadhodnotenia výsledkov. Členské štáty by mali primerane zrevidovať svoje
východiskové situácie a ciele.
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ÚVOD
Nezamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii
1.

Nezamestnanosť mladých ľudí nie je nový fenomén a niekoľko členských štátov EÚ čelí

už dlhé roky extrémne vysokej miere nezamestnanosti. Hospodárskou krízou sa od roku
2008 ešte zväčšili ťažkosti mladých ľudí integrovať sa na pracovnom trhu. Túto situáciu
znázorňuje skutočnosť, že miera nezamestnanosti mladých ľudí (vo veku 15 – 24 rokov) sa
zvýšila o 8,8 percentuálnych bodov medzi prvým štvrťrokom 2008 a prvým štvrťrokom 2013,
kedy dosiahla svoju najvyššiu úroveň, a to 23,9 %.
2.

V priebehu toho istého obdobia miera nezamestnanosti staršej aktívnej populácie

(vo veku 25 – 74) vzrástla menej (o 3,7 percentuálneho bodu, z 5,8 % na 9,5 %). Je to menej
než polovica nárastu zaznamenaného vo vekovej skupine 15 – 24 rokov (pozri obrázok 1).
Obrázok 1 – Miera nezamestnanosti vo vekových skupinách 15 – 24 a 25 – 74 rokov
od roku 2000 do júna 2016, priemer EÚ-28
25 %
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Zdroj: Eurostat, miery nezamestnanosti v EÚ-28, údaje očistené od sezónnych vplyvov.
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3.

Hoci sa táto situácia od polovice roku 2013 zlepšila, viac než 4,2 milióna mladých ľudí

vo veku do 25 rokov bolo v EÚ koncom júna 2016 stále nezamestnaných (priemerná miera
nezamestnanosti 18,8 %). Najviac postihnutými členskými štátmi boli Grécko (47,7 %),
Španielsko (45,2 %) a Taliansko (37,2 %) (pozri obrázok 2).
Obrázok 2 – Miera nezamestnanosti mladých ľudí podľa členského štátu v júni 2016
(do 25 rokov)
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Nemecko
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Zdroj: Eurostat, miera nezamestnanosti mladých ľudí (do 25 rokov) očistená od sezónnych vplyvov.

4.

Okrem finančných dôsledkov, ktoré znášajú priamo mladí ľudia, dlhé obdobia bez

zamestnania majú tiež negatívny vplyv na zamestnateľnosť v budúcnosti, zvýšené riziko
chudoby, sociálne vylúčenie a ich úlohu v celej spoločnosti. Okrem toho je riziko, že sa talent
a zručnosti nevyužívajú optimálne.
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5.

Vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí má navyše negatívny vplyv na hospodársky

rast a produktivitu a predstavuje závažnú hospodársku záťaž pre celú spoločnosť. Napríklad
vysoký počet absolventov vysokých škôl si nevie nájsť zamestnanie, a preto nemôžu
prispievať k hospodárskemu rastu svojimi zručnosťami a znalosťami. Mladí ľudia s nízkou
alebo žiadnou kvalifikáciou môžu mať problémy so vstupom na trh práce a môžu byť
„vymknutí“ z práce alebo sa čoraz viac nachádzajú v zajatí cyklu nízkej mzdy s malou
príležitosťou na napredovanie.
NEET: mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania,
ani odbornej prípravy
6.

Okrem skupiny mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní (t. j. môžu začať pracovať a aktívne

si hľadajú zamestnanie), je ďalšia veľká skupina mladých ľudí, ktorí sú menej motivovaní byť
aktívni, a preto sú viac vzdialení od pracovného trhu. Ide o neaktívnych mladých ľudí, ktorí sa
nezúčastňujú na vzdelávaní ani odbornej príprave a odkazuje sa na nich ako na neaktívnych
NEET. Tieto dve skupiny spolu („nezamestnaní“ a „neaktívni“ NEET) vo veku od 15 do 24
rokov a v niektorých členských štátoch do 29 rokov tvoria samostatnú populáciu nazývanú
„NEET”. Hoci najčastejšie používaným ukazovateľom je miera nezamestnanosti mladých ľudí,
neposkytuje úplný prehľad tak ako miera NEET. Je potrebné poznamenať, že miera NEET je
nižšia než miera nezamestnanosti mladých ľudí (pozri obrázok 3).
Obrázok 3 – Miera nezamestnanosti mladých ľudí oproti miere NEET
Miera NEET:

Miera nezamestnanosti mladých ľudí:
Nezamestnaná populácia
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zúčastňujúci sa
školení

Zamestnaní
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Nezamestnaní
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Nezamestnaní
zúčastňujúci
sa školení

Nezamestnaní
NEET

Aktívna populácia mladých ľudí

Zdroj: Európsky dvor audítorov.
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7.

NEET sú referenčnou populáciou, ktorá sa používa pri záruke pre mladých ľudí. Na účely

tejto správy preto budeme tiež používať koncept NEET namiesto nezamestnanosti mladých
ľudí.
8.

Percento NEET vo veku 15 – 24 rokov vzrástlo po roku 2007, pričom najvyššie bolo

v roku 2012 najmä z dôvodu nárastu počtu nezamestnaných NEET a odvtedy sa mierne
znížilo (pozri obrázok 4).
Obrázok 4 – Vývoj miery NEET v EÚ-28 v období rokov 2007 – 2015
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Zdroj: Údaje Eurostatu o populácii NEET vo veku od 15 do 24 rokov.

9.

Medzi mierami NEET rôznych členských štátov boli značné rozdiely koncom roka 2015

vo vekovej skupine 15 – 24 rokov (pozri obrázok 5). Zatiaľ čo Taliansko a Bulharsko mali
mieru NEET blízko alebo nad 20 %, Holandsko, Luxembursko a Nemecko mali mieru blízko
alebo pod 5 %.
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Obrázok 5 – Miera NEET podľa členského štátu a kategórie (do 25 rokov) v roku 2015
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Zdroj: Údaje Eurostatu o populácii NEET vo veku od 15 do 24 rokov.

10. Hoci je miera NEET v jednotlivých členských štátoch značne odlišná, zloženie populácie
NEET (vo veku 15 – 24 rokov) je tiež rôzne. Miery nezamestnaných NEET sú najvyššie
v Chorvátsku (13,4 %), Grécku (11,0 %) a Španielsku (10,6 %), kde by scenár hospodárskeho
rastu mohol uľahčiť ich integráciu na trhu práce. Situácia je odlišná v Bulharsku (14,3 %),
Taliansku (12,0 %) a Rumunsku (11,7 %), kde sú najvyššie miery neaktívnych NEET. V týchto
členských štátoch musia služby trhu práce hrať oveľa aktívnejšiu úlohu pri integrácii mladých
ľudí na trhu práce.
Záruka pre mladých ľudí
11. Úlohou EÚ v politike zamestnanosti je zabezpečiť, aby boli politiky zamestnanosti
členských štátov koordinované, a to najmä definovaním usmernení k týmto politikám.
Komisia môže taktiež podporovať a v prípade potreby dopĺňať vnútroštátne činnosti v boji

14

proti nezamestnanosti 1. Jednou z najvýznamnejších iniciatív EÚ na zlepšenie situácie
mladých ľudí na trhu práce je záruka pre mladých ľudí.
12. V septembri 2010 Komisia po prvýkrát vyzvala členské štáty, aby zabezpečili, že všetci
mladí ľudia do štyroch mesiacov od ukončenia formálneho vzdelania alebo strate
zamestnania získajú prácu, budú pokračovať vo vzdelávaní alebo nastúpia do aktivačného
programu. Toto sa stalo známe ako „záruka pre mladých ľudí“. Tento návrh bol predložený
v rámci hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 „Mládež v pohybe“ 2, ktorou sa podporuje
lepšie vzdelanie a odborná príprava, úspešnejšie začlenenie na trhu práce a väčšia mobilita
ako nástroje na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí.
13. V decembri 2012 Komisia navrhla odporúčanie Rady zaviesť „záruku pre mladých ľudí“
v jej „balíku opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí“ 3. Tento návrh možno považovať
za politický záväzok, pretože bol prijatý Radou ministrov EÚ v apríli 2013 4 a Európska rada ho
potvrdila v júni 2013 5 (pozri rámček 1).
Rámček 1 – Čo je „záruka pre mladých ľudí“?
V rámci záruky pre mladých ľudí by členské štáty mali zabezpečiť, aby do štyroch mesiacov
po ukončení formálneho vzdelania alebo strate zamestnania mladí ľudia vo veku do 25 rokov
buď našli kvalitné zamestnanie zodpovedajúce ich vzdelaniu, zručnostiam a skúsenostiam, alebo
získali vzdelanie, zručnosti a skúsenosti požadované na nájdenie zamestnania v budúcnosti
prostredníctvom učňovskej prípravy, školení alebo ďalšieho vzdelávania.

1

Článok 5 ods. 2 a článok 147 konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(Ú. v. EÚ C 115, 9.5.2008, s. 47).

2

COM(2010) 477 final z 15. septembra 2010 „Mládež v pohybe“.

3

COM(2012) 729 final z 5. decembra 2012 „Návrh odporúčania Rady o zavedení systému záruk
pre mladých“.

4

Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 120,
26.4.2013, s. 1).

5

Závery Európskej rady z 27. – 28. júna 2013, EUCO 104/2/13 (http://www.consilium.europa.eu).
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14. Novinkou záruky pre mladých ľudí je, že okrem existujúcich opatrení zavedených
pre mladých ľudí, ktorí si aktívne hľadajú zamestnanie, je systematicky zameraná na tých
neaktívnych mladých ľudí, ktorí si nehľadajú zamestnanie a nezúčastňujú sa na vzdelávaní
ani odbornej príprave. Zameriava sa na udržateľnú integráciu všetkých NEET na trhu práce.
15. Rôzne fázy cesty záruky pre mladých ľudí sú opísané na obrázku 6.
Obrázok 6 – Cesta záruky pre mladých ľudí

NEET
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Vytváranie profilov a sprievodné opatrenia

Prijatie ponuky
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-

Návrat
do stavu NEET

Zamestnanie
Ďalšie vzdelávanie
Učňovská príprava
Stáž

Udržateľná integrácia na trhu práce

Zdroj: Európsky dvor audítorov.

16. V odporúčaní Rady sa požaduje, aby členské štáty zaviedli systémy záruky pre mladých
ľudí „čo najskôr“. Taktiež sa v ňom uvádza nasledovné: „so zreteľom na členské štáty, ktoré
majú vážne rozpočtové problémy a vyšší počet NEET či vyššiu mieru nezamestnanosti
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mladých ľudí je možné uvažovať aj o postupnej realizácii“ 6. Komisia tiež vyzvala členské
štáty, aby dali zamestnanosti mladých ľudí prioritu vo svojich vnútroštátnych rozpočtoch.
17. Na zavedenie záruky pre mladých ľudí pre celú populáciu NEET nebol stanovený
konkrétny termín. Ako prvý krok boli členské štáty požiadané, aby vypracovali svoje plány
vykonávania záruky pre mladých ľudí (YGIP). Tieto plány mali byť prijaté koncom decembra
2013 alebo koncom jari 2014 v závislosti od miery nezamestnanosti mladých ľudí
v jednotlivých členských štátoch.
Opatrenia na monitorovanie záruky pre mladých ľudí
18. V odporúčaní Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí sa zdôrazňuje, aby členské štáty
monitorovali a hodnotili všetky opatrenia vykonávané v rámci ich systémov záruky
pre mladých ľudí, aby bolo možné zvýšiť počet podložených politík a intervencií
vychádzajúcich z toho čo, kde a prečo funguje, čím sa zaručí efektívne využívanie zdrojov
a pozitívna návratnosť investícií.
19. Európskej komisii sa v ňom dáva mandát monitorovať realizáciu systémov záruky
pre mladých ľudí v každom členskom štáte EÚ „prostredníctvom mnohostranného dohľadu
Výboru pre zamestnanosť (EMCO)“. V roku 2014 EMCO 7 schválil rámec ukazovateľov
na monitorovanie záruky pre mladých ľudí, sprevádzaný ucelenou metodickou príručkou 8.
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)
20. Súbežne, vo februári 2013, Rada a Európsky parlament súhlasili so zavedením iniciatívy
na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) s vyčleneným rozpočtovým riadkom s cieľom
zvýšiť finančnú podporu EÚ, ktorá je dostupná regiónom a jednotlivcom, ktorí majú najväčšie
problémy s nezamestnanosťou alebo nečinnosťou mladých ľudí.

6

Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 120,
26.4.2013), bod 27.

7

Zasadnutie EMCO v Ríme v dňoch 22.– 23. septembra 2014.

8

Pozri http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115.
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21. YEI je súčasťou celkového programu ESF a schvaľuje sa buď v konkrétnych operačných
programoch YEI alebo ako súčasť operačných programov ESF ako prioritná os alebo ako časť
prioritnej osi 9. Komisia má preto vyššiu mieru zodpovednosti v tejto oblasti v porovnaní
so zárukou pre mladých ľudí. Hoci je záruka pre mladých ľudí politickým záväzkom
na zabezpečenie ponuky všetkým NEET do 25 rokov, YEI je nástrojom financovania opatrení,
ktoré sa zameriavajú na jednotlivcov 10 v tej istej populácii. Celkový rozpočet schválený na YEI
je 6,4 mld. EUR na programové obdobie 2014 – 2020 a pozostáva z 3,2 mld. EUR
zo špecifického, nového rozpočtového riadku v rozpočte EÚ, ktorý majú členské štáty
vyrovnať príspevkom vo výške aspoň 3,2 mld. EUR z ich vnútroštátnych prídelov
zo súčasného rozpočtu ESF.
22. Regióny oprávnené na podporu v rámci YEI sú regióny, ktoré mali v roku 2012 mieru
nezamestnanosti mladých ľudí nad 25 % pri mladých ľuďoch vo veku od 15 do 24 rokov
a členské štáty, v ktorých sa v roku 2012 miera nezamestnanosti mladých ľudí zvýšila o viac
než 30 % a ktoré mali mieru nezamestnanosti mladých ľudí nad 20 % v roku 2012 11
(pozri obrázok 7).

9

Článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013
o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347,
20.12.2013, s. 470).

10

Nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, odôvodnenie 11.

11

Článok 16 nariadenia č. 1304/2013.
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Obrázok 7 – Regióny oprávnené na financovanie z YEI
Oprá vnené regióny NUTS2

Ka nárske ostrovy
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neoprávnené

Guadeloupe
Ma rti nik

Guya na

Ma yotte Réunion
Azory

Ma deira

Zdroj: Európska komisia.

23. Monitorovanie opatrení záruky pre mladých financovaných z YEI/ESF sa riadi
ustanoveniami stanovenými v právnom rámci Európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF) 12.

12

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
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24. V októbri 2016 Európska komisia uverejnila oznámenie 13, v ktorom sa zdôrazňujú hlavné
úspechy záruky pre mladých a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí od ich
začiatku v roku 2013 a uvádzajú sa v ňom závery, ako zlepšiť úsilie EÚ a členských štátov
vo využívaní systémov záruky pre mladých 14. Súčasne Komisia navrhla, aby sa rozpočet
na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí navýšil a že poskytne dodatočnú 1 mld.
EUR na špecifický rozpočtový prídel na YEI na obdobie rokov 2017 – 2020 (ktorému bude
zodpovedať 1 mld. EUR z ESF), aby sa dosiahla celková suma 8 mld. EUR 15.
Predchádzajúce posúdenie záruky pre mladých ľudí zo strany EDA
25. V marci 2015 Dvor audítorov uverejnil osobitnú správu 16 o podpore, ktorú Komisia
poskytuje členským štátom pri vykonávaní záruky pre mladých ľudí. Boli v nej identifikované
tri hlavné riziká z hľadiska jej účinného vykonávania:
–

primeranosť celkového financovania;

–

spôsob, ako sa definuje kvalitná ponuka;

–

a spôsob, ako Komisia monitoruje systém a predkladá správy o jeho výsledkoch.

26. Táto správa stavia na tejto analýze a dopĺňa ju o posúdenie vykonávania záruky
pre mladých ľudí na úrovni členských štátov.

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320) a nariadenie (EÚ) č. 1304/2013.
13

COM(2016) 646 final zo 4. októbra 2016 „Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu
zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch“.

14

COM(2016) 646 final.

15

COM(2016) 603 final zo 14. septembra 2016 „Strednodobé preskúmanie/revízia viacročného
finančného rámca na roky 2014 – 2020: Rozpočet EÚ zameraný na výsledky.“

16

Osobitná správa č. 3/2015 „Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie
čelí rizikám“ (http://eca.europa.eu).
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ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP
27. V rámci tohto auditu sme posúdili, či záruka pre mladých ľudí prinášala v členských
štátoch výsledky a či k tomu prispela iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí.
Konkrétne sme preskúmali, či členské štáty:
–

zaznamenali pokrok vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí. Aspekty, ktoré sme
preskúmali na základe údajov výboru EMCO vykázaných členskými štátmi, boli vývoj
počtu NEET, identifikácia a registrácia NEET, poskytnutie ponúk do štyroch mesiacov
a následná udržateľnosť týchto ponúk;

–

náležite riešili súvisiace faktory, ktoré mohli vplývať na pokrok vo vykonávaní záruky
pre mladých ľudí na základe ustanovení v odporúčaní Rady. Sem patria primerané
stratégie na zabezpečenie registrácie všetkých NEET, posúdenie nákladov
na vykonávanie a dostupného financovania, prístup členských štátov k udržateľnej
integrácii NEET a primeranosť monitorovania a predkladania správ zo strany členských
štátov;

–

vykonávali iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) takým spôsobom,
ktorý prispel k dosiahnutiu cieľov záruky pre mladých ľudí.

28. Na posúdenie pokroku vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí sme navštívili sedem
členských štátov: Írsko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko
a Slovensko. Za každý z nich je naša analýza založená na vekovej skupine, ktorú vybrali, čiže
15 – 24 alebo 15 – 29 rokov. Okrem toho, s cieľom zhodnotiť príspevok iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí (YEI) sme navštívili tie isté členské štáty okrem Írska a Slovenska
a preskúmali sme šesť OP (päť vnútroštátnych a jeden francúzsky regionálny). Členské štáty
boli vybrané na základe týchto hlavných kritérií:
–

ich miera nezamestnanosti mladých ľudí;

–

percento NEET na celkovej populácii v tej istej vekovej skupine;

–

ich podiel celkového špecifického finančného prídelu na YEI.
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29. Dôkazy boli získané prostredníctvom:
–

kontroly dokumentov na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni;

–

rozhovorov s vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vykonávanie záruky
pre mladých ľudí a riadiacimi orgánmi YEI/ OP ESF;

–

analýzy údajov (vrátane údajov vykázaných výborom EMCO);

–

preskúmania vzorky 175 jednotlivcov, ktorí dostali ponuky dotované z YEI, 35 v každom
z piatich členských štátov, s cieľom preskúmať prínos YEI.

Audit v členských štátoch sa týkal obdobia od oficiálneho začiatku záruky pre mladých ľudí
v apríli 2013 do mája 2016.
PRIPOMIENKY
Preskúmanie pokroku vo vykonávaní záruky pre mladých
30. Zastávali sme názor, že bol vhodný čas posúdiť pokrok vo vykonávaní záruky
pre mladých ľudí vzhľadom na to, že odporúčanie Rady bolo schválené v prvej polovici roka
2013.
31. Na základe údajov vykázaných členskými štátmi výboru EMCO a údajov EUROSTATu
o populácii NEET a mladých ľudí sme posúdili za sedem kontrolovaných členských štátov, či:
–

počet NEET klesol od zavedenia záruky pre mladých ľudí;

–

členské štáty zaznamenali pokrok v identifikácii a registrácii NEET;

–

všetci registrovaní NEET dostali ponuku zamestnania, stáže, učňovskej prípravy alebo
ďalšieho vzdelávania do štyroch mesiacov;

–

mladí ľudia, ktorí využili záruku pre mladých ľudí, boli udržateľne integrovaní
na pracovnom trhu.
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Pokles počtu NEET zodpovedal poklesu populácie mladých ľudí
32. Od začiatku záruky pre mladých ľudí do prvého štvrťroku 2016 celková populácia
mladých ľudí v siedmich kontrolovaných členských štátoch klesla približne o 286 000. Prispeli
k tomu demografické faktory, vrátane prirodzeného úbytku populácie mladých ľudí a čistej
migrácie.
33. V tom istom období populácia NEET klesla vo všetkých kontrolovaných členských
štátoch s výnimkou Francúzska takmer o 374 000. Nárast populácie mladých ľudí
vo Francúzsku bol však spôsobený technickou úpravou, ktorú vykázal Eurostat v prvom
štvrťroku 2014. Bez Francúzska by bol pokles populácie mladých ľudí 500 000 a NEET
432 000 (pozri tabuľku 1).
Tabuľka 1 – Populácia mladých ľudí a NEET v roku 2013 a 2016 (tis.)
Populácia mladých ľudí
Populácia NEET
1. štvrťrok 1. štvrťrok Zmena 1. štvrťrok 1. štvrťrok Zmena
2016
2013
2013
2016
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
Spolu
25 306
25 020
-286
4 701
4 327
-374
Zdroj: Údaje Eurostatu.

34. Z našej analýzy vyplýva, že zníženie populácie NEET nebolo spôsobené nárastom počtu
zamestnaných mladých ľudí. Hoci miery zamestnanosti mladých ľudí celkovo vzrástli
v siedmich kontrolovaných členských štátoch, počet zamestnaných mladých ľudí
v skutočnosti klesol o 40 000 od prvého štvrťroku 2013 do rovnakého obdobia v roku 2016.
35. Hlavný faktor, ktorý prispel k poklesu populácie NEET, bol počet mladých ľudí, ktorí sa
vzdelávali, ktorý v tom istom období vzrástol o 315 000. Možno to vysvetliť skutočnosťou,
že mladí ľudia majú tendenciu zostať dlhšie v procese vzdelávania a odkladať ich vstup na trh
práce v obdobiach nízkeho hospodárskeho rastu (pozri tabuľku 2).
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Tabuľka 2 – Zloženie a vývoj populácie mladých ľudí a NEET v kontrolovaných členských
štátoch (tis.) od prvého štvrťroku 2013 do prvého štvrťroku 2016
Stav
Nezamestnaní NEET
Neaktívni NEET
Celková populácia NEET
Nezamestnaní
Nezamestnaní zúčastňujúci sa školení
Neaktívni vo vzdelávaní
Celková populácia mladých ľudí

1. štvrťrok 2013 1. štvrťrok 2016
2 699
2 312
2 002
2 014
4 701
4 327
6 948
6 908
765
579
12 891
13 206
25 306
25 020

Zmena
-387
13
-374
-40
-186
315
-286

Zdroj: Údaje Eurostatu.

Obmedzený pokrok v identifikácii a registrácii NEET
36. Záruka pre mladých ľudí je určená pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich stav
na trhu práce. Pred zavedením záruky pre mladých ľudí všetky členské štáty už poskytovali
podporu tým NEET, ktorí si aktívne hľadali zamestnanie. Vo všeobecnosti sa to dialo
prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti (VSZ) alebo podobných poskytovateľov,
pričom registrácia bola podmienkou pre získanie podpory.
37. V odporúčaní Rady sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli systémy záruky pre mladých
ľudí, ktorých cieľom je poskytnúť kvalitnú ponuku všetkým mladým ľuďom do štyroch
mesiacov po ukončení formálneho vzdelania alebo strate zamestnania. To si vyžaduje
identifikovať všetkých NEET, najmä tých, ktorí si nehľadajú aktívne prácu (t. j. neaktívnych
NEET), ktorí nie sú zachytení v existujúcich systémoch. Vyžadovalo si to štrukturálne reformy,
zapojenie nových partnerov, ktorí pracujú bližšie s touto cieľovou skupinou, a dodatočné
finančné zdroje.
Podiel NEET registrovaných do konca roka 2015 sa výrazne nezvýšil po zavedení záruky
pre mladých ľudí
38. Sedem kontrolovaných členských štátov malo rozdielne východiskové body z hľadiska
populácie NEET, ktorá už bola pokrytá pred začatím záruky pre mladých ľudí. Percento už
identifikovaných NEET vo Francúzsku bolo 82 % v porovnaní s Talianskom, kde to bolo len asi
38 % (pozri tabuľku 3).
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Tabuľka 3 – Registrovaní nezamestnaní pred zárukou pre mladých ľudí a registrovaní NEET
v roku 2014 a 20151 (tis.)

IE
15 – 24
ES
15 – 29
IE
15 – 24
HR
15 – 29
IT
15 – 29
PT
15 – 29
SK
15 – 29

Registrovaní
Populácia NEET
%
Registrovaní
Populácia NEET
%
Registrovaní
Populácia NEET
%
Registrovaní
Populácia NEET
%
Registrovaní
Populácia NEET
%
Registrovaní
Populácia NEET
%
Registrovaní
Populácia NEET
%

Pred zárukou
48
74
65 %
461
707
65 %
673
821
82 %
121
177
68 %
925
2414
38 %
142
265
54 %
134
225
60 %

2014
46
80
58 %
465
685
68 %
726
851
85 %
94
166
56 %
51
2413
2%
100
245
41 %
87
201
43 %

2015
37
74
50 %
788
1273
62 %
715
889
80 %
89
151
59 %
213
2349
9%
109
220
50 %
80
184
43 %

1

Použité číselné údaje pred zárukou pre mladých ľudí zodpovedajú percentu ľudí registrovaných
VSZ ako nezamestnaní v rámci vekovej kategórie záruky pre mladých ľudí predtým, ako začala.
Údaje za Španielsko poskytli španielske VSZ, pretože údaje EMCO sa týkajú len NEET, ktorí sú
registrovaní v SNGJ (španielska databáza záruky pre mladých ľudí). Údaje za rok 2014
za Francúzsko zohľadňujú len Pôle Emploi, aby sa predišlo dvojitému počítaniu s miestnymi
úradmi zamestnanosti, Missions Locales. Údaje za rok 2014 a 2015 zodpovedajú priemerným
údajom za daný rok.

2

Údaje použité pred zárukou pre mladých ľudí: Írsko 4. štvrťrok 2013; Španielsko 2. štvrťrok 2014;
Francúzsko 4. štvrťrok 2013; Chorvátsko 4. štvrťrok 2013; Taliansko 1. štvrťrok 2014; Portugalsko
1. štvrťrok 2014 a Slovensko 4. štvrťrok 2013.

Zdroj: VSZ pre východiskovú situáciu „pred zárukou pre mladých ľudí“; databáza EMCO pre počet
NEET v záruke pre mladých ľudí v roku 2014 a 2015; a Eurostat pre populáciu NEET.

39. Rôzne miery pokroku členských štátov čiastočne vysvetľuje skutočnosť, že ich systémy
záruky pre mladých ľudí neboli spustené v tom istom čase. Okrem toho sa niektoré členské
štáty rozhodli preradiť všetkých mladých ľudí, ktorí už boli registrovaní vo VSZ (alebo
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u podobných poskytovateľov) do systému záruky pre mladých ľudí, zatiaľ čo iné sa rozhodli
vytvoriť špecifické, nové registre záruky pre mladých ľudí.
40. Napríklad v Taliansku sa vnútroštátne orgány rozhodli automaticky nepreraďovať
do systému záruky pre mladých ľudí tých mladých ľudí, ktorí spĺňali kritériá NEET, ale už boli
registrovaní ako nezamestnaní vo VSZ. Namiesto toho od nich požadovali, aby sa všetci
opätovne zaregistrovali. Bola to zámerná voľba vnútroštátnych orgánov, ktorá vytvorila
dodatočné zaťaženie na NEET a viedla k veľmi nízkej miere registrácie.
Príspevok záruky pre mladých ľudí k procesu registrácie NEET je ťažké posúdiť
41. Celkový počet NEET vstupujúcich do záruky pre mladých ľudí v siedmich kontrolovaných
členských štátoch (t. j. registrujúcich sa u poskytovateľa záruky pre mladých ľudí) bol
2,6 milióna v roku 2014. V roku 2015 sa to zvýšilo na 32 %, celkový počet bol viac než
3,4 milióna. Avšak s výnimkou Španielska, Talianska a Francúzska bol počet registrovaných
NEET nižší v roku 2015 než v predošlom roku (pozri tabuľku 4).
Tabuľka 4 – Celkový počet ľudí vstupujúcich do záruky pre mladých ľudí1
Registrované vstupy
2014
2015

Zmena
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 %

2 605 442

3 429 182

32 %

Spolu
1

Údaje za Španielsko poskytli španielske VSZ, pretože údaje EMCO sa týkajú len NEET, ktorí sú
registrovaní v SNGJ (španielska databáza záruky pre mladých ľudí). Údaje za rok 2014
za Francúzsko zohľadňujú len Pôle Emploi, aby sa predišlo dvojitému počítaniu s miestnymi
úradmi zamestnanosti, Missions Locales.

Zdroj: Databáza EMCO a Eurostat.
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42. Z našej analýzy vyplýva, že výrazné rozdiely medzi členskými štátmi boli spôsobené
nasledovnými skutočnosťami:
–

v Španielsku boli dva hlavné faktory: 1) vykazovanie údajov o NEET začalo až v júli 2014;
2) veková skupina bola rozšírená v júli 2015, aby zahŕňala NEET vo veku 25 – 29 rokov,
čo viedlo k takmer 390 000 dodatočným registráciám;

–

v Taliansku sa vykazovanie týkalo len osemmesačného obdobia od mája 2014, pretože
sa orgány rozhodli nemigrovať potenciálnych NEET, ktorí už boli registrovaní vo VSZ pred
týmto dátumom, a začali registrácie od nuly;

–

vo Francúzsku sa zdroj údajov zmenil medzi danými dvomi rokmi. Údaje za rok 2014
zohľadňovali len číselné údaje z verejnej služby zamestnanosti („Pôle Emploi“, aby sa
predišlo dvojitému počítaniu s miestnymi úradmi zamestnanosti („Missions Locales“).
Za rok 2015 však údaje zostavené EMCO zahŕňajú aj údaje Missions Locales;

–

v Chorvátsku a Portugalsku všetci už registrovaní NEET boli začlenení do údajov za rok
2014, čo vysvetľuje vysoký počet registrácií v roku 2014. Okrem toho Portugalsko
vykázalo údaje až po marci 2014, t. j. za 10 mesiacov daného roka.

Nárast pozitívnych výstupov, ale nedostatočná dostupnosť ponúk
43. Sú tri spôsoby, ako môžu registrovaní NEET opustiť systém záruky pre mladých ľudí:
–

prijatie ponuky zamestnania, stáže, učňovskej prípravy alebo ďalšieho vzdelávania;
alebo

–

dobrovoľné opustenie systému;

–

vylúčenie na základe vnútroštátnych pravidiel/postupov (napr. po opakovanej neúčasti
na plánovaných činnostiach).

44. NEET môžu opustiť prípravnú fázu záruky pre mladých ľudí pozitívnym alebo negatívnym
výstupom. Pozitívnemu výstupu zodpovedá prijatie ponuky. Neaktívny výstup znamená,
že mladý človek je naďalej nezamestnaný alebo neaktívny NEET. Ak členský štát nedokáže
overiť stav NEET po ich odchode zo systému, ich umiestnenie sa registruje ako neznáme, čo

27

sa môže spájať s pozitívnym alebo negatívnym výstupom. Nižší počet NEET s neznámym
stavom poukazuje na systém monitorovania, ktorý funguje dobre (pozri body 92 až 98).
45. Všetci NEET, ktorí sa zúčastňujú sprievodných opatrení, napr. plánovania jednotlivých
činností, riadenia jednotlivých prípadov pre tých, ktorí si vyžadujú väčšiu podporu alebo
školenia (napr. základné zručnosti, mäkké zručnosti, mentorstvo atď.) sa považujú za súčasť
prípravnej fázy záruky pre mladých ľudí, a nie že vystupujú zo systému.
46. Koncom roka 2015 sa podiel pozitívnych výstupov v jednotlivých členských štátoch
značne líšil a pohyboval sa od 58 % v Španielsku do 99 % v Taliansku (pozri obrázok 8).
Obrázok 8 – Percento výstupov podľa typu (kumulatívne za roky 2014 – 2015)1
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Údaje za Španielsko poskytli španielske VSZ, pretože údaje EMCO sa týkajú len NEET, ktorí sú
registrovaní v SNGJ (španielska databáza záruky pre mladých ľudí). Údaje za rok 2014
za Francúzsko zohľadňujú len Pôle Emploi, aby sa predišlo dvojitému počítaniu s miestnymi
úradmi zamestnanosti, Missions Locales.

Zdroj: Databáza EMCO.

47. Miera neznámeho umiestnenia, napríklad 42 % v Španielsku, vo všeobecnosti odráža zlú
kvalitu údajov. Veľmi nízky počet neznámych umiestnení (< 1 %) v Taliansku možno pripísať
vytváraniu databázy, ktorá okrem iného sleduje situáciu účastníkov záruky pre mladých ľudí.
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Okrem toho nízky počet negatívnych výstupov v Taliansku môže byť čiastočne spôsobený
skutočnosťou, že všetci účastníci podpisujú vyhlásenie o okamžitej dispozícii začať opatrenie.
48. Slovensko registrovalo najvyšší podiel negatívnych výstupov (15 % za roky 2014 – 2015).
V roku 2014 však Slovensko vykázalo 2 % negatívnych výstupov a 29 % neznámych
umiestnení. V roku 2015 sa počet negatívnych výstupov zvýšil na 26 % a počet neznámych
umiestnení klesol na menej než 1 % pre zmeny v systéme vykazovania, ale to nevysvetľuje,
prečo bolo tak veľa negatívnych výstupov.
49. Zamestnanie bolo najbežnejším umiestnením pozitívnych výstupov vo všetkých
kontrolovaných členských štátoch s výnimkou Talianska, kde sa stáže na nich podieľali 54 %.
Vo všetkých ostatných kontrolovaných členských štátoch sa výstupy do zamestnania
pohybovali od 64 % v Írsku do 90 % vo Francúzsku (pozri obrázok 9).
Obrázok 9 – Distribúcia pozitívnych výstupov podľa typu umiestnenia (kumulatívne za roky
2014 – 2015)1
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Údaje za Španielsko poskytli španielske VSZ, pretože údaje EMCO sa týkajú len NEET, ktorí sú
registrovaní v SNGJ (španielska databáza záruky pre mladých ľudí). Údaje za rok 2014
za Francúzsko zohľadňujú len Pôle Emploi, aby sa predišlo dvojitému počítaniu s miestnymi
úradmi zamestnanosti, Missions Locales.

Zdroj: Databáza EMCO.
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50. Porovnanie počtu pozitívnych výstupov a počtu NEET registrovaných v rámci záruky
pre mladých ľudí poukazuje na to, že v roku 2014 počet pozitívnych výstupov v siedmich
kontrolovaných členských štátoch pokryl len približne polovicu všetkých registrácií (53 %
v roku 2014 a 62 % v roku 2015). V roku 2015 miera pozitívnych výstupov vzrástla
vo všetkých príslušných členských štátoch (s výnimkou Írska) (pozri obrázok 10). Nárast
v Chorvátsku (zo 41 % na 67 %) a Portugalsku (zo 42 % na 62 %) bol spôsobený najmä
poklesom novo registrovaných NEET (pozri bod 42, štvrtú zarážku). Nárast pozitívnych
výstupov (z 22 % na 68 %) v Taliansku v skutočnosti odráža výrazný nárast v počte
poskytnutých ponúk a kratšie obdobie vykazovania za rok 2014 (pozri bod 42, druhú
zarážku). Vyššie uvedené číselné údaje poukazujú na to, že je potrebné dodatočné úsilie
na poskytnutie ponuky všetkým registrovaným NEET, ako sa to požaduje v odporúčaní Rady.
Obrázok 10 – Pozitívne výstupy z celkového počtu registrovaných NEET1
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Údaje za Španielsko poskytli španielske VSZ, pretože údaje EMCO sa týkajú len NEET, ktorí sú
registrovaní v SNGJ (španielska databáza záruky pre mladých ľudí). Údaje za rok 2014
za Francúzsko zohľadňujú len Pôle Emploi, aby sa predišlo dvojitému počítaniu s miestnymi
úradmi zamestnanosti, Missions Locales.

Zdroj: Databáza EMCO.

70 % pozitívnych výstupov v roku 2014 sa udialo do štyroch mesiacov
51. V odporúčaní Rady sa stanovuje, že členské štáty poskytnú ponuky NEET do štyroch
mesiacov. V usmerneniach výboru EMCO k vykazovaniu údajov sa považuje dátum
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registrácie NEET u poskytovateľa záruky pre mladých ľudí za začiatočný bod pre počítanie
štyroch mesiacov.
52. Ani jeden z členských štátov kontrolovaných počas tohto auditu nedokázal poskytnúť
všetkým NEET príležitosť prijať ponuku do štyroch mesiacov od vstupu do systému záruky
pre mladých ľudí. Pokiaľ však ide o pozitívne výstupy v roku 2014, 70 % z nich sa udialo
do termínu štyroch mesiacov. Vo Francúzsku, v Chorvátsku, Taliansku a Portugalsku sa
situácia zhoršila v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 (pozri obrázok 11) a výsledkom bol
celkový priemer 59 %. Taktiež poznamenávame, že taliansky počiatočný dátum
štvormesačného obdobia na prijatie ponuky NEET je dátum, keď je NEET posúdený a má
vytvorený profil, a nie moment, keď sa registruje v systéme záruky pre mladých ľudí. To
znamená, že skutočný čas čakania je pre jednotlivca ešte dlhší. Je potrebné ďalšie úsilie
na zvýšenie podielu NEET, pri ktorých sa splní cieľ štyroch mesiacov.
Obrázok 11 – Pozitívne výstupy zo záruky pre mladých ľudí do štyroch mesiacov (2014
a 2015)1
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Údaje za Španielsko poskytli španielske VSZ, pretože údaje EMCO sa týkajú len NEET, ktorí sú
registrovaní v SNGJ (španielska databáza záruky pre mladých ľudí). Údaje za rok 2014
za Francúzsko zohľadňujú len Pôle Emploi, aby sa predišlo dvojitému počítaniu s miestnymi
úradmi zamestnanosti, Missions Locales.

Zdroj: Databáza EMCO.
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Udržateľná integrácia zostáva výzvou
53. Konečným cieľom záruky pre mladých ľudí je pomôcť mladým ľuďom vstúpiť na trh
práce udržateľným spôsobom. V monitorovacom rámci EMCO sa preto požaduje, aby sa
sledovala situácia mladých ľudí po 6, 12 a 18 mesiacoch od opustenia systému 17. Ich situácia
sa považuje za pozitívnu, ak sú zamestnaní, pokračujú v procese vzdelávania alebo odbornej
prípravy a za negatívny, ak sa vrátili do stavu NEET.
54. Analyzovali sme tieto údaje, ktoré sa za jednotlivé členské štáty výrazne líšia, týkajúce sa
mladých ľudí, ktorí vystúpili zo systému v roku 2014 alebo 2015.
Situácia po šiestich mesiacoch od vystúpenia zo záruky pre mladých ľudí
55. Podiel mladých ľudí, ktorí vystúpili zo systému v roku 2014 a boli stále zamestnaní,
pokračovali v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy po šiestich mesiacoch sa
pohyboval od 56 % (v Portugalsku) do 71 % (v Írsku). Francúzske orgány neposkytli príslušné
údaje výboru EMCO v septembri 2016 (pozri tabuľku 5).

17

Pozri metodickú príručku EMCO, rámec ukazovateľov na monitorovanie záruky pre mladých
ľudí, bod 81.

32

Tabuľka 5 – Situácia po šiestich mesiacoch po vystúpení zo systému záruky pre mladých
ľudí, ktorí doň vstúpili v roku 2014 a 20151
2014
Pozitívna
IE
ES
HR
IT
PT
SK
Spolu

2015

Negatívna Neznáma

71 %
63 %
61 %
68 %
56 %
4%
54 %

21 %
15 %
17 %
0%
11 %
16 %
13 %

8%
21 %
22 %
32 %
33 %
80 %
33 %

Nevzťahuje
sa2
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Pozitívna
71 %
37 %
60 %
65 %
47 %
4%
48 %

Negatívna Neznáma
21 %
47 %
13 %
0%
11 %
14 %
18 %

Nevzťahuje

8%
0%
17 %
27 %
25 %
80 %
26 %

sa2
0%
16 %
10 %
8%
17 %
2%
9%

1

Údaje za Španielsko sú údaje vykázané výboru EMCO a zahŕňajú len situáciu mladých ľudí
registrovaných v SNGJ.

2

Nevzťahuje sa: v čase zberu údajov ešte neprešlo šesť mesiacov, odkedy účastníci vystúpili
zo záruky pre mladých ľudí.

Zdroj: Databáza EMCO.

56. Trend v roku 2014 a 2015 v súvislosti s ľuďmi, ktorí si udržali pozitívny výstup po šiestich
mesiacoch, je pomerne stabilný s výnimkou Španielska. Tam toto percento kleslo zo 63 %
na 37 %, zatiaľ čo negatívne výstupy alebo neznáme umiestnenia vzrástli z 36 % na 47 %.
Tieto výsledky čiastočne odrážajú zmenu v cieľovej populácii NEET, ktorá zahŕňa aj vekovú
skupinu 25 – 29 rokov (pozri bod 42, prvú zarážku).
57. Na Slovensku len 4 % ľudí, ktorí vystúpili zo systému záruky pre mladých ľudí v roku
2014 alebo 2015, boli stále vykazovaní ako zamestnaní, v procese vzdelávania alebo
odbornej prípravy aj po šiestich mesiacoch. Tento výsledok je značne ovplyvnený vysokým
počtom (80 %) neznámych situácií, čo sťažuje posúdiť mieru dosiahnutej udržateľnej
integrácie na trhu práce. O týchto prípadoch skutočne neboli žiadne informácie o ich stave,
čo naznačuje, že slovenské vnútroštátne orgány majú ťažkosti s monitorovaním priebežnej
situácie účastníkov.
Situácia po 12 a 18 mesiacoch od vystúpenia zo záruky pre mladých ľudí
58. Členské štáty, s výnimkou Francúzska a Talianska, vykázali situáciu jednotlivcov po 12
mesiacoch od vystúpenia zo systému. V roku 2014 bola situácia mladých ľudí po 12
mesiacoch od pozitívneho výstupu podobná situácii po šiestich mesiacoch. Španielsko je
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výnimkou, pretože len 45 % si udržalo stav po 12 mesiacoch v porovnaní so 63 % po šiestich
mesiacoch (pozri tabuľky 5 a 6). Miera úspešnej integrácie po 18 mesiacoch od pozitívneho
výstupu klesla v porovnaní so situáciou po 12 mesiacoch vo všetkých členských štátoch
s výnimkou Írska.
Tabuľka 6 – Pozitívne, negatívne a neznáme situácie po 12 a 18 mesiacoch od vystúpenia
v roku 20141, 2
2014 – po 12 mesiacoch
Pozitívna
IE
ES
HR
PT
SK
Spolu

Negatívna Neznáma

65 %
45 %
64 %
56 %
3%
46 %

28 %
34 %
17 %
13 %
18 %
22 %

7%
21 %
20 %
32 %
79 %
32 %

2014 – po 18 mesiacoch
Nevzťahuje
sa3
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Pozitívna
67 %
33 %
62 %
41 %
2%
41 %

Negatívna Neznáma
25 %
29 %
14 %
12 %
19 %
20 %

Nevzťahuje

7%
38 %
17 %
26 %
78 %
33 %

sa3
0%
0%
7%
21 %
2%
6%

1

Údaje za Španielsko sú údaje vykázané výboru EMCO a zahŕňajú len situáciu mladých ľudí
registrovaných v SNGJ.

2

Vyššie uvedené údaje sú založené na situácii jednotlivcov v danom časovom okamihu, čo
znamená, že negatívna situácia jednotlivca po 12 mesiacoch sa môže zmeniť na pozitívnu
po 18 mesiacoch.

3

Nevzťahuje sa: v čase zberu údajov ešte neprešlo 12 a 18 mesiacov, odkedy účastníci vystúpili
zo záruky pre mladých ľudí.

Zdroj: Databáza EMCO.

59. Pri mladých ľuďoch, ktorí vystúpili zo systému v roku 2015, Dvor audítorov neposúdil ich
situáciu po 12 mesiacoch od pozitívnych výstupov, pretože len štyri členské štáty vykázali
tieto údaje. Okrem toho, takmer dve tretiny vykázaných účastníkov nedosiahli ešte bod
rozdelenia po 12 mesiacoch.
Faktory vplývajúce na výsledky záruky pre mladých ľudí
60. V tejto časti posudzujeme, či členské štáty primerane riešili faktory, ktoré mohli
negatívne vplývať na vykonávanie záruky pre mladých ľudí. Konkrétne sme posúdili,
či členské štáty:
–

vypracovali primerané stratégie s cieľom zabezpečiť registráciu všetkých NEET;
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–

odhadli celkové náklady na záruku pre mladých ľudí a mieru dostupného financovania;

–

prijali opatrenia na zabezpečenie udržateľnej integrácie NEET;

–

zriadili primeraný systém monitorovania a vykazovania.

Bez stratégií s jasnými čiastkovými cieľmi a cieľmi na zahrnutie všetkých NEET
61. V odporúčaní Rady sa uvádza, že cieľom záruky pre mladých ľudí je zahrnúť všetkých
mladých ľudí vo veku do 25 rokov v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo
ukončení formálneho vzdelania. Členské štáty by sa mali aktívne snažiť identifikovať
a registrovať všetkých NEET a motivovať ich vstúpiť do systému záruky pre mladých ľudí.
V odporúčaní Rady sa tiež zdôrazňuje dôležitosť posilnenia spolupráce medzi príslušnými
zainteresovanými stranami (napr. verejné a súkromné služby zamestnanosti, inštitúcie
vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnávatelia, mládežnícke organizácie a mimovládne
organizácie pracujúce s mládežou) s cieľom zahrnúť celú populáciu NEET.
62. Preskúmali sme preto, či členské štáty:
–

stanovili jednotnú stratégiu s konkrétnymi a merateľnými cieľmi na zahrnutie všetkých
NEET; a

–

zapojili a konzultovali so všetkými relevantnými zúčastnenými stranami.

Niektoré členské štáty sa zamerali len na úzku podskupinu NEET
63. Na základe našej analýzy plánov vykonávania záruky pre mladých ľudí (YGIP) sme zistili,
že v dvoch zo siedmich kontrolovaných členských štátov (Taliansko a Írsko) sa vnútroštátne
orgány rozhodli zamerať na užšiu podskupinu (pozri rámček 2). To viedlo k situácii,
keď značná časť populácie NEET nebola od začiatku zacielená.
Rámček 2 – Cieľová populácia NEET v Írsku a Taliansku: približne 30 % celkovej populácie NEET
vyčlenených
Taliansko: YGIP bol zameraný na mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí boli dostupní začať
pracovať (1 723 000 v roku 2013). Tí mladí ľudia, ktorí neposkytli vyhlásenie o okamžitej dostupnosti
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(DID - Dichiarazione di immediata disponibilità) pred registráciou v systéme (28 % celkovej populácie
NEET v tom istom roku), však neboli zohľadnení vo výpočte cieľa.
Írsko: YGIP sa zameriava na mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov, ktorí vo štvrtom štvrťroku 2013
neboli zamestnaní a poberali dávky v nezamestnanosti, a na samostatne vykázaných mladých ľudí
(45 000 ľudí, 70 % celkovej populácie NEET). Nezamestnaní študenti, neaktívni samostatne vykázaní
študenti, opatrovatelia a ľudia, ktorí boli neaktívni z dôvodu postihnutia, boli vyčlenení z cieľa. Táto
druhá skupina zahŕňala 18 900 osôb (30 % celkovej populácie NEET).

Požaduje sa, aby NEET boli aktívnymi účastníkmi
64. Ďalší prístup, ktorý obmedzuje rozsah záruky pre mladých ľudí v niektorých členských
štátoch, je požiadavka „proaktívnosti“ príslušných jednotlivcov. V Španielsku sa NEET musia
registrovať z ich vlastnej iniciatívy v Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), aby sa
mohli zúčastniť systému záruky pre mladých ľudí. Táto proaktívnosť sa vyžaduje aj na základe
vnútroštátneho zákona o zamestnanosti č. 18/2014. V dôsledku toho ľudia, ktorí už boli
registrovaní inde, napr. vo VSZ, nemohli byť automaticky migrovaní do záruky pre mladých
ľudí, ale sa museli opätovne registrovať.
65. Taktiež sme zaznamenali, že Írsko zaujalo odlišný prístup, ktorý, hoci bol nákladný, sa
ukázal byť účinný v identifikácii populácie NEET nad 18 rokov (pozri rámček 3).
Rámček 3 – Podpora príjmu v Írsku
Írsko poskytuje všetkým nezamestnaným ľuďom nad 18 rokov podporu príjmu v minimálnej výške
100 EUR za týždeň na osobu bez detí. Z tohto dôvodu orgány zastávajú názor, že až na nevýznamný
počet sú všetci NEET vo veku nad 18 rokov registrovaní na ministerstve sociálnej ochrany.

66. Zistili sme, že stratégie členských štátov neboli dostatočne zamerané, nezahŕňali
vyčíslené ciele a nebol v nich jasne stanovený harmonogram na zahrnutie celej populácie
NEET. Napriek tomu sme zaznamenali, že niektoré z kontrolovaných členských štátov
vypracovali inovatívne stratégie na zahrnutie predtým neidentifikovaných NEET tým,
že využili kampane na zvýšenie povedomia tradičnými aj modernými médiami (napr. sociálne
siete).
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67. Komisia vo svojom oznámení 18 dospela k záveru, že je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie
na podporu tých mladých ľudí, ktorí sú najviac vzdialení od pracovného trhu – NEET, ktorých
je obvykle najťažšie osloviť (dokonca aj pred krízou) a ktorí doteraz najmenej využívali
výhody zlepšení. To potvrdzujú naše zistenia týkajúce sa pokroku v identifikácii a registrácii
všetkých NEET.
Zapojenie príslušných zainteresovaných strán nie je jasne vymedzené
68. Sedem kontrolovaných členských štátov uviedlo potrebu zapojenia a konzultovania
príslušných zainteresovaných strán. Nekonkretizovali však, ako by tieto partnerstvá prispeli
k celkovému cieľu zahrnúť všetkých NEET. Jedinou výnimkou bolo Portugalsko, ale aj tam
zostalo nejasné, ako by partneri prispeli k identifikácii a registrácii všetkých NEET
(pozri rámček 4).
Rámček 4 – Portugalský YGIP – ciele stanovené pre identifikáciu/registráciu populácie NEET
Cieľom portugalského YGIP je zahrnúť celú populáciu NEET do roku 2019. Príslušné zúčastnené strany
zodpovedajú za zahrnutie 47 % NEET, ktorí nie sú registrovaní vo verejných službách zamestnania.
Cieľ, ktorý majú príslušné zainteresované strany dosiahnuť, sa v ňom však stanovuje všeobecne, bez
konkretizovania cieľov podľa partnerov. Taktiež sa v ňom neuvádza nijaký finančný príspevok, ktorý
majú poskytnúť príslušné zainteresované strany, alebo ako majú dosiahnuť tento cieľ bez iných
zdrojov.

69. Taktiež sme zistili, že od začiatku záruky pre mladých ľudí boli podpísané špecifické
opatrenia s príslušnými zainteresovanými stranami vo všetkých kontrolovaných členských
štátoch. Napríklad španielske verejné služby zamestnanosti podpísali dohody s inštitúciami
ako Instituto de la Juventud (INJUVE), Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas
de Insercion (FAEDEI) a španielsky Červený kríž s cieľom zahrnúť najzraniteľnejších NEET.
Slovensko podpísalo tri dohody so sociálnymi partnermi podporovanými z ESF v roku 2015
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s cieľom motivovať neaktívnych NEET registrovať sa v službách zamestnanosti. Vo všetkých
prípadoch však presné ciele, ktoré mali partnerské organizácie dosiahnuť, neboli stanovené.
70. To poukazuje na rastúce zapojenie príslušných zainteresovaných strán, ktoré pracujú
v úzkom kontakte s podskupinou neaktívnych NEET. Stále je však potrebné jasnejšie
vymedziť ich zapojenie a ako môžu prispieť k tomuto procesu najefektívnejším
a najúčinnejším spôsobom.
Počet nezamestnaných NEET klesol, kým počet neaktívnych zostal stabilný
71. Celková populácia NEET, na ktorú bola zameraná záruka pre mladých ľudí, klesla
v siedmich kontrolovaných členských štátoch zo 4,7 milióna na 4,3 milióna ľudí medzi prvým
štvrťrokom 2013 a koncom marca 2016 (pozri obrázok 12).
Obrázok 12 – Počet nezamestnaných a neaktívnych NEET (tis.) v siedmich kontrolovaných
členských štátoch (prvý štvrťrok 2013 – koniec marca 2016)
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72. Toto zníženie bolo spôsobené poklesom nezamestnanej časti populácie NEET (- 387 000
ľudí), zatiaľ čo počet neaktívnych NEET zostal prakticky nezmenený (+ 13 000 ľudí) 19. Toto
potvrdzuje skutočnosť, že je potrebné ďalšie úsilie na zahrnutie neaktívnych NEET 20.
Členské štáty neposúdili celkové náklady na záruku pre mladých ľudí a dostupné
financovanie
73. Pred zavedením záruky pre mladých ľudí všetky členské štáty už poskytovali pomoc
registrovaným nezamestnaným mladým ľuďom v rámci ich aktívnych politík trhu práce
a najmä prostredníctvom VSZ (alebo podobných orgánov). Zavedenie záruky pre mladých
ľudí prinieslo pre členské štáty dve dodatočné výzvy:
–

po prvé, poskytovaná podpora má byť zameraná na všetkých NEET, a nielen na tých,
ktorí sú registrovaní ako nezamestnaní vo VSZ; a

–

po druhé, podpora poskytnutá všetkým NEET má viesť k ponuke v lehote štyroch
mesiacov po ukončení formálneho vzdelania alebo strate zamestnania.

74. Preskúmali sme preto, či členské štáty odhadli dodatočné náklady na poskytnutie
požadovanej ponuky všetkým NEET do štyroch mesiacov, ako sa to požaduje v odporúčaní
Rady, a určili mieru dostupného financovania.
75. Zistili sme, že:
–

ani jeden zo siedmich kontrolovaných členských štátov nedokázal poskytnúť odhad
dodatočných očakávaných nákladov na ich špecifickú situáciu.

–

vo všeobecnosti boli v YGIP všetkých kontrolovaných členských štátov prezentované
série opatrení, ktoré sa mali ponúknuť NEET na základe financovania z EŠIF v rokoch
2014 – 2020, najmä z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)
a Európskeho sociálneho fondu (ESF).
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76. V nedávnom výskume nezávislých organizácií sa nachádzajú indikatívne číselné údaje,
aké by mohli byť náklady na zahrnutie všetkých NEET v EÚ. MOP odhaduje, že ročné náklady
by boli približne 45,4 mld. EUR 21, zatiaľ čo Eurofound predpokladá, že náklady by boli
50,4 mld. EUR za rok 22.
77. Pre porovnanie, celkové financovanie z ESF/YEI dostupné pre 28 členských štátov EÚ
v období rokov 2014 – 2020 dosahuje 86,4 mld. EUR (t. j. 12,3 mld. EUR za rok). Okrem toho,
počas sedemročného programu bolo 12,5 mld. EUR z finančných prostriedkov ESF/YEI (alebo
1,8 mld. EUR za rok) plánovaných vynaložiť na investičnú prioritu ESF 8.ii (udržateľná
integrácia mladých ľudí na pracovnom trhu), z ktorých 6,4 mld. EUR bolo plánovaných
v rámci iniciatívy YEI, ktorá je priamo zameraná na NEET.
78. Nie je preto možné zahrnúť celú populáciu NEET, čo bolo očakávanie uvedené
v odporúčaní Rady, so zdrojmi dostupnými len z rozpočtu EÚ. V tejto súvislosti je potrebné,
aby členské štáty náležite posúdili náklady na ich systémy záruky pre mladých ľudí
a priorizovali príslušné opatrenia v súlade s dostupným financovaním.
Prístup členských štátov má vplyv na udržateľnú integráciu NEET
79. Konečným cieľom záruky pre mladých ľudí je zlepšiť zručnosti/zamestnateľnosť NEET
a umožniť im udržateľnú integráciu na trhu práce. Podľa odporúčania Rady opatrenia
uskutočnené v rámci systému záruky pre mladých ľudí, zamerané na zvyšovanie spôsobilosti
jednotlivcov, by mali pomôcť vyriešiť existujúci nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými
zručnosťami a slúžiť potrebám vzťahu medzi ponúkanou prácou a dopytom. Okrem toho, čím
viac sú príslušní jednotlivci vzdialení od pracovného trhu, tým viac pomoci si vyžaduje ich
integrácia. Ponuky by mali byť prispôsobené profilu a úrovni kvalifikácie jednotlivcov. Taktiež
by mali spĺňať minimálne požiadavky na kvalitnú ponuku.
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80. Preskúmali sme preto, či kontrolované členské štáty:
–

systematicky riešili nesúlad zručností v rámci záruky pre mladých ľudí;

–

posúdili profily NEET a zabezpečili jednotný prístup rôznych poskytovateľov; a

–

použili definíciu kvalitnej ponuky.

Nesúlad zručností neurčený a neriešený v rámci záruky pre mladých ľudí
81. Skupina NEET je vysoko heterogénna 23. Ani jeden z kontrolovaných členských štátov
však nevykonal ucelenú analýzu populácie NEET vrátane analýzy nesúladu zručností.
V Portugalsku a Španielsku boli napríklad YGIP založené len na štatistických údajoch o NEET,
ktoré poskytli vnútroštátne štatistické úrady, napr. vekové rozdelenie, kvalifikácie a pohlavie.
82. Spomedzi kontrolovaných členských štátov len Írsko vypracovalo systematický prístup
k riešeniu nesúladu zručností a zosúladilo portfólio školení pre NEET, aby naplnilo potreby
v miestnej oblasti. Tento postup sa vykonáva každý rok pre určitú záchytnú oblasť
kombináciou sčítania ľudu a prieskumu pracovnej sily spolu so zástupcami miestnych
zamestnávateľov a miestnych poskytovateľov školení. Tento systém však už bol zavedený
pred spustením záruky pre mladých ľudí.
83. Všetky ostatné kontrolované členské štáty riešili nesúlad zručností v konkrétnych
štúdiách a/alebo analýzach, ktoré realizovali rôzne inštitúcie. Tieto štúdie však neboli, alebo
boli len čiastočne zohľadnené pri navrhovaní typov a počtu ponúk, ktoré sa mali zahrnúť
do YGIP.
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Systémy vytvárania profilov boli zmenené pre záruku pre mladých ľudí v troch
kontrolovaných členských štátoch
84. Zavedenie záruky pre mladých ľudí iniciovalo zmenu systému vytvárania profilov
pre NEET v Taliansku, Španielsku a Írsku. Chorvátsko, Slovensko, Francúzsko a Portugalsko si
však ponechali predchádzajúce systémy.
85. V Chorvátsku a na Slovensku (kde je len jeden poskytovateľ záruky pre mladých ľudí,
VSZ), je systém vytvárania profilov založený na kvalitatívnom posúdení úradníkom. Vo
Francúzsku posúdenie tiež vykonáva úradník, ale je tam mnoho poskytovateľov služieb, ktorí
posudzujú NEET, a títo nemajú jednotný prístup.
86. Portugalsko, Írsko a Taliansko používajú systém, ktorý je v prvom rade založený
na automatickom bodovacom systéme a v druhom rade na kvalitatívnom vytváraní profilu
na základe posúdenia úradníkom. V Írsku a Portugalsku jediný poskytovateľ záruky
pre mladých ľudí, ktorý zodpovedá za posúdenie NEET, sú VSZ, zatiaľ čo v Taliansku to
vykonávajú rôzni poskytovatelia (pozri rámček 5).
Rámček 5 – Nový systém vytvárania profilov pre NEET v Taliansku pre záruku pre mladých ľudí
Pre záruku pre mladých ľudí Taliansko zaviedlo štandardný postup vytvárania profilov NEET
pre všetkých poskytovateľov záruky. Zahŕňa to výpočet koeficientu zraniteľnosti pre všetkých
príslušných mladých ľudí (nízky, stredný, vysoký alebo veľmi vysoký). Tento výpočet je založený na ich
osobnej charakteristike (napr. vek, pohlavie, získané vzdelanie, pracovné skúsenosti atď.), ako
aj na ich mieste bydliska (profil miestneho produkčného systému, regionálna a miestna miera
nezamestnanosti atď.). Toto posúdenie poskytuje jednotný základ, ktorý pomáha poradcom
na úradoch práce nájsť jednotlivcovi najvhodnejšiu službu/ponuku. Poradcovia úradov práce majú
veľký priestor na vlastné uváženie, keď stanovujú cestu, ktorou by NEET mali ísť v rámci systému
záruky pre mladých ľudí. V súčasnosti sa vypracúvajú usmernenia pre pracovníkov úradov práce
na vytváranie kvalitatívnych profilov, ktoré následne vedie k podpísaniu personalizovanej dohode
o službe. Povinné používanie tohto systému prispieva k jednotnému prístupu ku všetkým NEET.

87. Španielsko migruje z nejednotného regionálneho posudzovania profilov, ktoré
vykonávajú úradníci, na spoločný rámec posudzovania a profilovania NEET v celej krajine.
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Bude založený na štandardnom dotazníku zamestnateľnosti, ktorý vypracovali VSZ
a autonómne regióny.
88. Automatický systém nie je nevyhnutne lepší než plne personalizovaný alebo
kombinovaný systém. Je však dôležité zdôrazniť, že prvý systém s väčšou
pravdepodobnosťou zaručí jednotný a konzistentný prístup k všetkým NEET, zatiaľ čo druhý
systém sa spolieha viac na schopnosti a skúsenosti úradníkov.
Niekoľko členských štátov definovalo kvalitnú ponuku
89. Chápanie kvalitnej ponuky je v jednotlivých členských štátoch 24 odlišné, ale existujú
niektoré spoločné kritériá. V Írsku, vo Francúzsku a v Portugalsku sa kvalitná ponuka
vymedzuje pomerne široko v YGIP a spája sa priamo s udržateľnou integráciou na pracovnom
trhu. Na druhej strane, v španielskom YGIP sa vymedzujú hlavné charakteristiky dobrej
kvality pre každý typ ponuky.
90. Okrem toho, v dvoch členských štátoch, na ktoré sa vzťahuje táto správa (Taliansko
a Slovensko), záruka pre mladých ľudí prispela aj k vypracovaniu ucelenej definície kvalitnej
ponuky, ktorá je v prípade Slovenska právne záväzná (pozri rámček 6). Chorvátsko zatiaľ
neprijalo definíciu kvalitnej ponuky, ale v súčasnosti je predmetom preskúmania
novovytvorenou Radou pre plán vykonávania záruky pre mladých ľudí.
Rámček 6 – Definícia kvalitnej ponuky na Slovensku
Definícia kvalitnej ponuky je stanovená v zákone o službách zamestnanosti. V akejkoľvek ponuke
práce, ktorá je dotovaná zo štátneho rozpočtu alebo z YEI/ESF, musí byť uvedený minimálny
pracovný čas a trvanie pracovnej zmluvy/samostatnej zárobkovej činnosti a musí spĺňať požiadavky
na udržateľnosť zamestnania po ukončení podpory. Okrem toho zahŕňa aj mesačnú výšku dotácie
a jej celkové trvanie. Ponuka tiež musí zohľadňovať zdravotný stav príjemcu, prihliada na jeho
kvalifikácie a odborné zručnosti a predchádzajúce skúsenosti. V apríli 2015 bolo v zákone č. 61/2015
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V návrhu záveru Rady o vykonávaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí (15015/16, 1. december 2016) sa požaduje diskusia o normách
pre kritériá kvality v rámci ukazovateľov.
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Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave podrobne stanovené, čo predstavuje kvalitnú ponuku
učňovskej prípravy v kontexte duálneho vzdelávania.

91. Právna definícia kvalitnej ponuky sama o sebe nezaručuje pozitívny výsledok
pre účastníka záruky pre mladých ľudí. Bez ohľadu na kvalitu ponúk udržateľná integrácia
NEET na pracovnom trhu si vyžaduje hospodársky rast.
Zlá kvalita údajov obmedzila posúdenie výsledkov záruky pre mladých ľudí
92. V odporúčaní Rady sa zdôrazňuje potreba monitorovať a hodnotiť všetky opatrenia
vykonávané v rámci systémov záruky pre mladých ľudí. Kvalitné údaje sú potrebné
na vypracovanie podložených politík a intervencií vychádzajúcich z toho čo, kde a prečo
funguje, čím sa zaručí efektívne využívanie zdrojov a pozitívna návratnosť investícií.
93. Preskúmali sme preto, či členské štáty zaviedli systémy, ktoré umožnili náležité
monitorovanie a hodnotenie vykonávania systémov záruky pre mladých ľudí.
94. Podmienkou pre posúdenie pokroku zaznamenaného vďaka záruke pre mladých ľudí je
dostupnosť východiskovej situácie pred jej vykonávaním (t. j. počet NEET, ktorí dostávali
pomoc od VSZ pred jej spustením). V tejto súvislosti všetky kontrolované členské štáty mali
len obmedzené informácie o type pomoci, ktorú NEET dostávali, počte poskytnutých
ponúk/služieb a súvisiacich nákladoch.
95. Taktiež sme zaznamenali niekoľko nejednotností a problémov so spoľahlivosťou údajov,
ktoré členské štáty vykázali výboru EMCO. Porovnateľnosť je ovplyvnená tým, že majú rôzne
spôsoby vykazovania údajov výboru EMCO, pokiaľ ide o cieľovú vekovú skupinu, metodiku
výpočtu vstupov pri spustení záruky pre mladých ľudí, informácie o výstupoch a dostupnosť
údajov o následných kontrolách (pozri tiež prílohu).
96. Problémy, vrátane úplnosti údajov, boli zaznamenané v členských štátoch, ktoré mali
viacerých poskytovateľov záruky pre mladých ľudí, ale nemali jediný a jednotný systém
vykazovania.
97. Je tomu tak napríklad v prípade Francúzska, kde vnútroštátne orgány nedokážu vykázať
situáciu NEET po tom, ako opustia systém (pozri bod 55). Okrem toho francúzsky

44

monitorovací systém nezahŕňa všetkých potenciálnych poskytovateľov záruky pre mladých
ľudí. Napríklad ponuky ministerstva vzdelávania prostredníctvom Réseaux Formation
Qualification Emploi poskytnuté žiakom, ktorí odišli zo školy, nie sú zahrnuté. Podobná
situácia sa vyskytla v Portugalsku, kde ponuky poskytnuté NEET ministerstvom vzdelávania
neboli vykázané.
98. Na druhej strane, Taliansko zaviedlo ucelený elektronický monitorovací systém systému
záruky pre mladých ľudí (pozri rámček 7).
Rámček 7 – Využívanie integrovanej databázy na monitorovanie záruky pre mladých ľudí
(Taliansko)
V roku 2014 Taliansko zaviedlo elektronický systém na riadenie systému záruky pre mladých ľudí.
Jeho cieľom je registrovať a následne kontrolovať stav NEET účastníkov programu v jedinej databáze.
Údaje zadávané do systému obsahujúce informácie o stave zamestnania účastníkov taktiež zahŕňajú
informácie poskytované útvarmi a pracovnými agentúrami v provinciách. Tento systém je prepojený
aj na databázu ministerstva vzdelávania, čo umožňuje kontrolovať situáciu vo vzdelávaní príslušných
osôb. Týždenné správy o počte registrovaných NEET a poskytnutých ponukách sa uverejňujú v sekcii
monitorovania na špecifickej webovej stránke záruky pre mladých ľudí.

Posúdenie príspevku iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
99. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) bola zavedená na podporu
vykonávania záruky pre mladých ľudí a na posilnenie a urýchlenie poskytovania opatrení
zameraných na jednotlivých NEET.
100. Vzhľadom na to, že financovanie z YEI dopĺňa financovanie dostupné v rámci ESF
a predstavuje značný podiel finančných zdrojov dostupných na vykonávanie záruky
pre mladých ľudí, sme posúdili, ako prispieva k aspektom, ktoré boli predmetom
predchádzajúcich častí tejto správy a ktoré sa týkali celkového vykonávania záruky
pre mladých ľudí.
101. Preskúmali sme preto:
–

či boli vykonané náležité analýzy a posúdenia intervencií z YEI začlenených do OP;
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–

či boli vypracované zmysluplné ciele a mechanizmy monitorovania na posúdenie
výsledkov; a

–

aké výsledky sa dosiaľ dosiahli a či sú v súlade so stanovenými cieľmi.

Nedostatočné posúdenie populácie NEET malo vplyv na návrh OP YEI
102. Vzhľadom na heterogénnosť populácie NEET, čo je skutočnosť zdôraznená v odporúčaní
Rady, dôkladné posúdenie by bolo potrebné na správne stanovenie cieľovej populácie YEI.
103. Zistili sme, že posúdenia vykonané kontrolovanými členskými štátmi na účely stanovenia
cieľovej populácie YEI boli povrchné a všeobecné. Všetkých päť členských štátov rozdelilo
populáciu YEI do dvoch podskupín: neaktívni NEET a nezamestnaní NEET. Kategórie osôb,
ako sú osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, ekonomicky a sociálne zraniteľné
osoby, dlhodobo nezamestnaní alebo osoby, ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce, neboli
špecificky adresované.
104. Napríklad vo Francúzsku sa vo vnútroštátnom OP YEI uvádza, že polovica NEET vo veku
od 15 do 24 rokov je vysoko kvalifikovaná a dočasne absentuje na trhu práce. Neuvádza sa
v ňom však, či zdroje z YEI budú zamerané na zvyšnú populáciu, ktorá pravdepodobne
potrebuje pomoc viac.
105. Ani jeden z piatich kontrolovaných členských štátov nevykonal celkové posúdenie
charakteristík populácie NEET, pretože na odôvodnenie možností zahrnutých do OP používali
len štatistické údaje ako vek, regionálne rozloženie a úroveň vzdelania. Vnútroštátne orgány
nevykonali preto náležité posúdenie medzier.
106. Okrem toho, nezrealizovali sa nijaké štúdie na identifikovanie umiestnenia NEET alebo
ich spoločenského, rodinného a ekonomického pozadia. Neexistovali ani žiadne štúdie,
v ktorých by bolo určené, ktorými opatreniami by sa dosiahla maximálna udržateľná
integrácia rôznych podskupín NEET na trhu práce. Okrem toho, posúdenia trhu neboli
využité na stanovenie počtu osôb, ktoré majú byť zahrnuté do podporovaných opatrení YEI,
napr. ponúk práce, školení, stáží alebo učňovskej prípravy. Neboli vykonané nijaké posúdenia
medzier alebo nesúladu zručností na odôvodnenie prioritných oblastí pomoci.
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107. V piatich kontrolovaných členských štátoch bol celkový počet NEET, ktorí mali prospech
z financovania z YEI, stanovený na základe sumy, ktorá bola určená na istý typ ponuky a jej
jednotkových nákladov. Prídel na jednotlivé typy ponuky nebol založený na posúdení.
108. Napríklad Španielsko schválilo súbor opatrení, ktoré sa mali financovať z YEI, ale každý
región mal právomoc rozhodnúť o presnej charakteristike a nákladoch na každé opatrenie,
ktoré sa malo financovať z YEI.
109. Chýbajúce ucelené vedomosti o populácii NEET prispeli k pomerne vágnemu návrhu OP,
v ktorých neboli vymedzené cieľové skupiny, ktoré najviac potrebovali pomoc, ani prečo by
navrhované opatrenia boli najvhodnejšími na riešenie existujúcich nesúladov.
110. Zistili sme, že hlavnou hnacou silou rozdelenia finančných prostriedkov bola dostupnosť
poskytovateľov, ktorí mohli dať ponuky NEET. V chorvátskom OP ESF sa explicitne uvádza,
že finančné prostriedky z YEI sú zamerané na neaktívnych a nezamestnaných NEET, ktorí
môžu byť urýchlene zahrnutí do opatrení, a financovanie dlhodobo nezamestnaných NEET
z ESF bolo ponechané od roku 2019.
111. Príslušné zainteresované strany, najmä mládežnícke organizácie, odbory a organizácie
zamestnávateľov boli skutočne konzultované v priebehu prípravy operačných programov. Pri
rozhovoroch s týmito organizáciami však niektoré vyjadrili sťažnosti o transparentnosti
postupu a zastávali názor, že chýbala náležitá konzultácia. Napríklad v Portugalsku
zástupcovia odborov a mládežníckych organizácií tvrdili, že ich zapojenie sa požadovalo až
v neskorej fáze prípravy OP.
Riziko, že YEI/ESF nahrádza vnútroštátne financovanie
112. Finančné prostriedky YEI sa poskytujú z rozpočtu EÚ ako navýšenie už dostupných
finančných prostriedkov z ESF na OP obdobia rokov 2014 – 2020, aby mohla byť poskytnutá
dodatočná podpora na pomoc jednotlivým NEET, najmä tým, ktorí ju najviac potrebujú.
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Finančné prostriedky EÚ použité na YEI/ESF by však nemali nahrádzať verejné alebo
ekvivalentné výdavky členských štátov25.
113. Kontrolované členské štáty nedokázali potvrdiť, či by finančné prostriedky z YEI/ESF
vytvorili čistý nárast verejných výdavkov vyčlenených na NEET. Existuje preto riziko, že zdroje
z YEI/ESF nepovedú k čistému nárastu miery dostupného financovania pre NEET a že aspoň
čiastočne nahradia výdavky, ktoré boli predtým financované z vnútroštátnych rozpočtov.
Skutočnosť, že výdavky boli oprávnené od septembra 2013, hoci Komisia schválila prvé
OP/osi YEI/ESF v júni/júli 2014 (vo Francúzsku a Taliansku), a zvyšné štyri posúdené OP boli
schválené koncom roka 2014, len zvýšila toto riziko.
114. Okrem toho, z nášho posúdenia OP/osí YEI/ESF taktiež vyplynulo, že väčšina opatrení,
ktoré mali dostať financovanie z YEI, už existovali pred zavedením záruky pre mladých ľudí.
V Portugalsku to bolo v prípade 81 % finančných prostriedkov z YEI. Hoci to samé o sebe nie
je negatívne, poukazuje to na riziko, že podpora z YEI/ESF nahrádza vnútroštátne
financovanie.
115. Taktiež nie je jasné, či cieľové hodnoty ukazovateľov výkonnosti pre výstupy OP YEI/ESF
zodpovedajú čistému nárastu počtu NEET dostávajúcich pomoc, alebo nie. Napríklad os YEI
v španielskom OP ESF má za cieľ poskytnúť podporu 1 057 527 NEET. Vnútroštátne orgány
však nepotvrdili, či tento číselný údaj zodpovedá čistému nárastu ponúk, ktorý by im boli
poskytnuté (v porovnaní so stavom pred nadobudnutím účinnosti YEI).
116. Je ešte ťažšie posúdiť pridanú hodnotu finančných prostriedkov z YEI v poskytovaní
pomoci NEET, keď sa v OP len čiastočne odôvodňuje rozdelenie dostupných finančných
prostriedkov. Je to prípad Chorvátska, kde len 69 % finančných prostriedkov dostupných
pre os YEI v OP ESF je pridelených na špecifické opatrenia, zatiaľ čo zvyšných 31 % zatiaľ nie
je prepojených so žiadnymi opatreniami.

25

Článok 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

48

Kvalita údajov a usmernenia Komisie k zhromažďovaniu údajov ovplyvňujú meranie
výsledkov YEI
117. S cieľom merať výsledky súvisiace s využitím financovania z YEI/ESF je v nariadení
vymedzených 12 povinných ukazovateľov výsledkov 26. Pri všetkých týchto ukazovateľoch by
mala byť stanovená východisková situácia a ciele a údaje o vykonávaní by mali byť následne
monitorované a vykazované.
118. Posúdili sme primeranosť východiskových situácií a výsledné ciele stanovené
v kontrolovaných členských štátoch, ako aj spôsob, ako sa zhromažďujú a vykazujú údaje
z monitorovania.
Kvalita údajov obmedzuje posúdenie východiskových situácií a cieľov
119. Počas rokovaní o operačných programoch je Komisia povinná skontrolovať spoľahlivosť
použitých východiskových situácií s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť cieľov. Je to súčasťou
kontroly ex ante kondicionality a v prípade, že východiskovú situáciu nemožno podporiť
dôkazmi, alebo ak historické údaje chýbajú, príslušný členský štát by mal vypracovať akčný
plán.
120. Komisia poskytuje členským štátom usmernenia, ako určiť východiskové situácie. Vo
všetkých posudzovaných členských štátoch sme však zaznamenali, že východisková situácia
pre ukazovatele výsledkov bola vo všeobecnosti založená na historických údajoch o miere
úspešnosti v dokončovaní podobných opatrení, o následnej integrácii účastníkov na trhu
práce a na štatistických informáciách, napr. rozdelenie na neaktívnych a nezamestnaných
účastníkov.
121. Požiadali sme vnútroštátne orgány, aby nám poskytli dôkazy na podporu príslušných
údajov. Všetky členské štáty poskytli všeobecné vysvetlenia o procese zostavovania údajov,
ale ani jeden z nich nedokázal poskytnúť všetky požadované informácie.

26

Nariadenie (EÚ) č. 1304/2013 (príloha II).
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122. Napríklad v Taliansku a Španielsku bolo zostavovanie údajov výsledkom prístupu zdola
nahor. Za oba tieto členské štáty boli poskytnuté dôkazy, že údaje boli zhromaždené
regionálne o miere úspešnosti NEET v dokončovaní opatrení a ich následnej miere integrácie
na trhu práce. Príslušné údaje použité rôznymi regiónmi na získanie východísk však nemal
Dvor audítorov k dispozícii na posúdenie.
123. V Portugalsku boli príslušné údaje poskytnuté, ale zistili sme chyby vo výpočte
ukazovateľov. Okrem toho, údaje použité na odhad základných ukazovateľov neboli
dostatočne ucelené (pozri rámček 8).
Rámček 8 – Zistené nedostatky v stanovení východiskových hodnôt v Portugalsku
Chyba vo výpočte: Vo výpočte východiskovej hodnoty ukazovateľa CR01 („nezamestnaní účastníci,
ktorí dokončia opatrenie podporované z YEI“), použitý menovateľ nebol konzistentný s údajmi
použitými na výpočet činiteľa, pretože menovateľ zahŕňal viac opatrení ako bol počet opatrení
použitých na výpočet činiteľa. Ak by boli oba konzistentné, základný pomer by sa zvýšil z 50,5 %
na 79 %. Podobné problémy boli zistené s ukazovateľmi CR04 a CR07, ktoré sú obmenou CR01,
ale uplatňujú sa na dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych NEET.
Nedostatočná reprezentatívnosť: Výsledky získané z programu INSERJOVEM boli použité ako náhrada
na odhad ukazovateľov CR02 („nezamestnaní účastníci, ktorí dostanú ponuku zamestnania, ďalšieho
vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže po odchode“) a CR03 („nezamestnaní účastníci, ktorí
pokračujú vo vzdelaní/školení, získajú kvalifikáciu alebo sa zamestnajú, vrátane samostatne
zárobkových osôb, po odchode“). Program INSERJOVEM však nie je dostatočne široký na to, aby bol
reprezentatívny pre opatrenia v oblasti vzdelávania a podnikania. Podobné problémy boli zistené
s ukazovateľmi CR05, CR06, CR08 a CR09, ktoré sú obmenou CR02 a CR03, ale uplatňujú sa
na dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych NEET.

124. Dôležitou zložkou pri stanovení východiskových a cieľových hodnôt ukazovateľov
výkonnosti je stanovenie očakávanej miery úspešnosti účastníkov. V Chorvátsku
a Portugalsku boli použité rôzne miery úspešnosti v závislosti od stavu vstupu účastníkov,
pričom neaktívni NEET mali nižšiu očakávanú mieru úspešnosti. Na odôvodnenie rozdielnych
použitých mier však neboli predložené nijaké dôkazy. V Španielsku a Taliansku boli použité
miery úspešnosti rovnaké bez ohľadu na to, či boli účastníci neaktívni alebo nezamestnaní,
pretože nebol nijaký štatistický vzťah medzi ich stavom pri vstupe a ich mierou úspešnosti.

50

125. Pokiaľ ide o ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v danom roku, zistili sme, že všetky členské
štáty očakávali, že dosiahnu pokrok v porovnaní s východiskovou situáciou. Napríklad
vo francúzskom vnútroštátnom OP YEI/ESF boli ciele, ktoré sa mali dosiahnuť, podobné tým,
ktoré sa zaznamenali už v minulosti. Ak boli stanovené vyššie očakávané miery úspešnosti
ako ciele, neboli odôvodnené alebo len veľmi všeobecne.
126. Spoľahlivosť východiskových situácií a cieľov stanovených vo všetkých členských štátoch
nebolo možné posúdiť z toho dôvodu, že príslušné podporné údaje nám neboli sprístupnené,
alebo ak sprístupnené boli, nepovažovali sme ich za dostatočne kvalitné.
Problémy s usmerneniami Komisie k zhromažďovaniu údajov
127. S cieľom usmerňovať členské štáty a zabezpečiť konzistentnosť vo vykazovaní
ukazovateľov výsledkov Komisia vydala usmernenia k stanoveniu minimálnych požiadaviek,
ktoré musí každý systém monitorovania spĺňať, aby bolo možné vykonávať úlohy
požadované v nariadeniach 27.
128. Podľa usmernení Komisie ukazovatele výsledkov YEI/ESF by mali zachytávať, či účastníci
dokončia intervenciu z YEI, či následne dostanú ponuku alebo či sa ich situácia skutočne
zmení bez ohľadu na to, či intervenciu dokončia alebo nie, a či je poskytnutá ponuka spojená
s účasťou na opatrení podporovanom z YEI/ESF. Osobu, ktorá nedokončí intervenciu alebo
operáciu spolufinancovanú z YEI/ESF, preto možno počítať ako pozitívny výsledok z hľadiska
poskytnutých ponúk a účasti, čo naznačuje, že ukazovateľmi YEI/ESF sa už neposudzuje
pridaná hodnota opatrenia YEI. Tento prístup predstavuje riziko nadhodnotenia výsledkov
(pozri rámček 9).
Rámček 9 – Nadhodnotené výsledky YEI
Ako príklad si zoberme NEET, ktorý bol označený ako účastník jednoročného školiaceho programu,
ktorého cieľom je poskytnúť mu kvalifikáciu, ktorá by mu pomohla vstúpiť na trh práce,
a predpokladajme, že po šiestich mesiacoch a bez ukončenia školenia a získania certifikátu táto osoba
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odíde z opatrenia, napríklad príjme ponuku zamestnania na dva mesiace úplne v inej oblasti.
V usmerneniach Komisie sa navrhuje, že táto osoba by sa mala počítať tak, že nedokončila
intervenciu YEI, ale dostala ponuku po opustení intervencie a prijala ponuku do štyroch týždňov
po ukončení YEI. Tento ukazovateľ preto pripisuje ponuku zamestnania intervencii YEI, hoci tomu tak
v skutočnosti nie je.

129. Na základe tohto výkladu je ťažké zmerať, či intervencie YEI prispievajú k udržateľnej
integrácii NEET na pracovnom trhu.
130. Okrem toho sa v usmerneniach Komisie explicitne uvádza, že ukazovatele výsledkov by
mali zohľadňovať všetky ponuky bez ohľadu na ich kvalitu, aby sa jasne stanovila situácia
osoby po štyroch týždňoch a potom po šiestich mesiacoch od jej účasti
na spolufinancovanom opatrení. Nie je tam však veľmi presný výklad, kedy sa ponuka počíta,
že prispieva k ukazovateľom výsledkov, pretože výklad pojmu „po odchode“ je veľmi pružný.
Ponuky prijaté v priebehu podpory z YEI sa počítajú ako výsledok, ako aj tie, ktoré nie sú
spojené s ponukou dotovanou z YEI, a tie, ktoré sú výsledkom vlastnej iniciatívy účastníka.
131. V usmerneniach Komisie sa taktiež uvádza, že ukazovatele výsledkov by mali zahŕňať
„tých, ktorí získali kvalifikáciu výsledkom intervencie“ 28. Napríklad ak intervencia YEI
pozostáva z poskytovania certifikovaných školení, ktoré vedú k záverečnej kvalifikácii, takáto
osoba sa počíta tak, že úspešne ukončila opatrenie týkajúce sa kvalifikácie. Tento úspech sa
tiež opätovne počíta ako výsledok vo vykazovaných ukazovateľoch situácie po štyroch
týždňoch a šiestich mesiacoch. Táto situácia bola zaznamenaná počas kontroly Španielska.
132. Ďalšia záležitosť, ktorá je otázna v usmerneniach Komisie, sa týka účastníkov, ktorí
dostanú ponuku v operácii YEI, ale neakceptujú ju. V usmerneniach sa uvádza, že takáto
ponuka by sa mala počítať ako pozitívny výsledok, hoci bola zamietnutá a nebola vhodná
pre profil danej osoby.
133. Podobným prípadom je, keď účastník YEI dostane inú ponuku (tiež dotovanú z YEI) v tej
istej alebo inej oblasti. Ak osoba prijme druhú ponuku, počíta sa tak, že nedokončila
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predchádzajúce opatrenie a súčasne sa počíta, že dostala ponuku vďaka YEI. V skutočnosti sa
takáto osoba počíta dvakrát a zdroje YEI „súťažia“ o tú istú osobu neefektívnym spôsobom.
134. Na základe vyššie uvedeného sme dospeli k záveru, že výklad Komisie v jej vlastných
usmerneniach vedie k situáciám, kedy údaje použité na vykazovanie ukazovateľov výsledkov
neodrážajú presne vplyv opatrení spolufinancovaných z YEI a majú tendenciu
nadhodnocovať výsledky.
Členské štáty len čiastočne využili dodatočné zálohové platby pre OP YEI/ESF
135. V máji 2015 Komisia navrhla zvýšiť mieru počiatočnej zálohovej platby vyplatenej
pre YEI/ESF na 30 % (namiesto bežného 1 %) s cieľom poskytnúť rýchlu reakciu
na nezamestnanosť mladých ľudí 29. V tom istom nariadení sa tiež požaduje, aby 50 % sumy
dodatočnej počiatočnej zálohovej platby alebo 14,5 % celkových finančných prostriedkov YEI
vyčlenených členským štátom, bolo odôvodnených predložením žiadostí o priebežné platby
do 23. mája 2016. Členské štáty, ktoré nesplnia túto podmienku, sú povinné vrátiť celkovú
sumu dodatočnej počiatočnej zálohovej platby.
136. Okrem Portugalska, ktoré dokázalo odôvodniť celkovú sumu dodatočnej počiatočnej
zálohovej platby prijatej do 23. mája 2016, zvyšné kontrolované členské štáty dokázali
predložiť len žiadosti o platby, ktoré zodpovedali len zlomku z dodatočnej počiatočnej
zálohovej platby, od 58 % odôvodnených Francúzskom po 32 % Španielskom
(pozri obrázok 13).
137. V roku 2016 z dôvodu, že odôvodnená suma bola nižšia než 50 %, Komisia požiadala
Španielsko o vrátenie 273,6 mil. EUR. Nepredstavovalo to však stratu financovania EÚ,
pretože celkový vyčlenený príspevok EÚ zostal nezmenený.

29

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/779 z 20. mája 2015, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, pokiaľ ide o sumu dodatočnej počiatočnej zálohovej platby
vyplatenej pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých
ľudí (Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2015, s. 1).
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Obrázok 13 – Percento dodatočnej zálohovej platby z YEI odôvodnené k 23. máju 2016
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Zdroj: SFC 2014.

138. Skutočnosť, že členské štáty dokázali len čiastočne využiť zvýšenú mieru zálohovej
platby poukazuje na to, že pri navrhovaní zvýšenia dodatočnej zálohovej platby Komisia
podhodnotila čas potrebný na zavedenie primeraných štruktúr na vynaloženie a žiadanie
výdavkov.
Vykázané výsledky zaostávajú za očakávaniami pre opatrenia podporované z YEI/ESF
139. Výsledky YEI musia byť jasne preukázané a oznámené a predpokladajú opatrenia
zamerané na osobitné monitorovanie a hodnotenie 30 navyše k bežnej výročnej správe
o vykonávaní, ktorá sa musí predkladať Komisii za každý OP ESF 31.
140. Za päť kontrolovaných členských štátov sme preskúmali výročné správy o vykonávaní
s cieľom posúdiť pokrok dosiahnutý od roku 2013. Naša analýza nezahŕňa Chorvátsko,
pretože dohoda o grante z YEI bola podpísaná až v novembri 2015 a vykonávanie začalo
v druhej polovici roka 2015. Okrem toho, vo výročnej správe o vykonávaní za rok 2015

30

Článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.

31

Článok 50 ods. 1 a článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
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Španielska neboli poskytnuté aktualizované číselné údaje a boli vykázané opätovne údaje
za rok 2014 32.
141. Do konca roka 2015 miera, do akej členské štáty dosiahli výstupné ciele YEI, sa líšila:
vo Francúzsku (Nord-Pas-de-Calais) pôvodné výstupné ciele, t. j. počet účastníkov, boli už
prevýšené (111 %), zatiaľ čo v Taliansku sa dosiahlo len približne 23 % pôvodného cieľa
(pozri obrázok 14.1).

32

Vo výročnej správe o vykonávaní za rok 2015 sa za Španielsko neaktualizovali údaje, ktoré už
boli poskytnuté v prvej výročnej správe, ktoré boli odhadmi. Dôvodom bolo rozhodnutie
vnútroštátnych orgánov nevykazovať údaje za operácie, ktoré ešte neboli oficiálne vybrané,
alebo ktoré boli len čiastočne implementované.
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Obrázok 14 – Dosiahnuté s finančnými prostriedkami z YEI/ESF ku koncu roka 20151
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Zdroj: Výročná správa o vykonávaní za rok 2015.

142. Taktiež podiel účastníkov, ktorí dokončili systém záruky pre mladých ľudí financovaný
z YEI/ESF je v jednotlivých členských štátoch odlišný: zaznamenali sme, že menej než jedna
tretina účastníkov dokončila intervenciu v prípade francúzskeho národného OP YEI/ESF a osi
YEI/ESF portugalského OP ESF. To budí obavy, pokiaľ ide o účinnosť opatrení záruky
pre mladých ľudí financovaných z YEI/ESF (pozri obrázok 14.2).
143. Informácie vykázané členskými štátmi tiež poukazujú na to, že skupina neaktívnych
NEET mala najmenší prospech. Napríklad v Portugalsku ani jeden z účastníkov nebol
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zo skupiny neaktívnych. Okrem toho, len 1 % účastníkov v piatich kontrolovaných členských
štátoch malo postihnutie, 8 % bolo imigrantov (95 % z nich boli vo Francúzsku) a 22 %
pochádzali z nezamestnanej domácnosti (Portugalsko malo na nich 50 % podiel).
Obmedzené využitie financovania z YEI/ESF do konca roka 2015
144. Miery výdavkov vykázané vo výročných správach o vykonávaní za rok 2015 poukazujú
na to, že len Portugalsko zaslalo žiadosť o platbu zodpovedajúcu 47 % celkového rozpočtu
YEI/ESF na daný rok. Okrem Španielska, ktoré nevykázalo žiadne sumy viazaných výdavkov,
zvyšné členské štáty viazali od 24 % (Taliansko) do 85 % (Francúzsko – Nord-Pas-de-Calais)
celkového rozpočtu (pozri obrázok 15).
Obrázok 15 – Percento výdavkov viazaných ku koncu roka 2015
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Zdroj: Výročná správa o vykonávaní za rok 2015.

145. To poukazuje na to, že dodatočné financovanie EÚ sprístupnené prostredníctvom
YEI/ESF členské štáty nevyužili naplno na poskytnutie dodatočných podporných opatrení
pre NEET s tým rizikom, že dodatočné zálohové platby môžu byť vrátené Komisii (pozri body
135 až 138). V tejto súvislosti mnoho členských štátov uviedlo, že zatiaľ nevytvorili potrebné
administratívne opatrenia na osvedčenie vzniknutých výdavkov (t. j. zatiaľ nevymenovali
riadiace a certifikačné orgány). Spoločným problémom v tomto ohľade bolo zriadenie IT
systému, ktorý by dokázal zabezpečiť vysledovateľnosť výdavkov.
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Oneskorenia vo vykonávaní obmedzili hodnotu prvých hodnotení podporných opatrení
YEI/ESF
146. Členské štáty by mali vykonávať hodnotenie s cieľom posúdiť účinnosť, efektívnosť
a dosah podpory z ESF/YEI aspoň dvakrát v priebehu programového obdobia. Prvé
hodnotenie muselo byť dokončené do 31. decembra 2015 33 a druhé do 31. decembra 2018.
147. Z našej analýzy vyplynulo, že vzhľadom na to, že programy boli zatiaľ len v počiatočných
fázach, ani v jednej z hodnotiacich správ, ktoré členské štáty predložili, sa neriešila
efektívnosť opatrení financovaných z YEI, ich nákladová efektívnosť či dosah. Obmedzenia
systémov monitorovania a chýbajúce spoľahlivé údaje mali tiež vplyv na kvalitu týchto
hodnotení. Konkrétne, Španielsko, Chorvátsko a Portugalsko zaznamenali ťažkosti
so zavádzaním IT systému používaného na správu databázy informácií.
148. Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že hoci sa v nariadení predpokladali prvé
hodnotenia do 31. decembra 2015, oneskorenia vo vykonávaní ovplyvnili ich užitočnosť.
Ťažkosti s vykonávaním potvrdené priamo jednotlivými prípadmi zo vzorky
149. Taktiež sme preskúmali jednotlivé prípady na vzorke 175 účastníkov opatrení záruky
pre mladých ľudí, ktoré boli spolufinancované z YEI/ESF. V každom členskom štáte bolo
náhodne vybraných 35 osôb s výnimkou Francúzska, kde bolo vybraných 20 účastníkov
z národného OP a ďalších 15 z OP Nord-Pas-de-Calais.
150. Pri vstupe do systému záruky pre mladých ľudí 78 % zo všetkých vybraných účastníkov
bolo nezamestnaných, 14 % bolo neaktívnych a 8 % nespĺňalo kritériá na to, aby boli
považovaní za NEET (pozri obrázok 16.1). Okrem toho, 11 % účastníkov začalo opatrenie
pred spustením záruky pre mladých ľudí, alebo boli mimo vekovej skupiny stanovenej v OP 34,
takže neboli oprávnení na spolufinancovanie.

33

Článok 19 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.

34

V španielskych pravidlách oprávnenosti sa požadovala predbežná registrácia v databáze záruky
pre mladých ľudí – Sistema nacional de Garantía Juvenil. Okrem toho, hoci Španielsko požiadalo
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Obrázok 16 – Charakteristika účastníkov YEI vo vzorke
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Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých členskými štátmi o jednotlivcoch.

151. 54 % účastníkov bolo sústredených vo vekovej skupine 22 – 25 rokov
(pozri obrázok 16.2). Okrem toho, 80 % malo stredné alebo vyššie vzdelanie, viac než 30 %
malo terciárne vzdelanie (pozri obrázok 16.3). Tieto čísla potvrdzujú, že osoby, ktoré najviac
využili YEI, boli najviac kvalifikované a mali lepšie vzdelanie.
152. Zo 175 osôb, na ktoré sa vzťahuje toto preskúmanie, 25 odišlo zo záruky pre mladých
ľudí bez toho, aby dostali ponuku zamestnania, stáže, vzdelávania alebo učňovskej prípravy.
Zvyšných 150 ju dostalo, pričom samotné stáže tvorili 45 % ponúk (pozri obrázok 17). V 25
prípadoch neboli nijaké ponuky, pretože účastníci buď odišli, alebo bolo sprievodné
opatrenie ukončené bez toho, aby viedlo k ponuke. To bol prípad Francúzska, kde niektorí
poskytovatelia záruky pre mladých ľudí zastavili poskytovanie podpory NEET po štyroch
mesiacoch z dôvodu nesprávneho výkladu, ako uplatňovať pravidlo štyroch mesiacov.

Komisiu, či by mohlo zvýšiť vek príjemcov OP YEI 3.12.2015, zistili sme, že účastníci mali nad 25
rokov už pred týmto dátumom.
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Obrázok 17 – Typ ponuky
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153. V prípade Talianska by sa malo poznamenať, že vo všetkých prípadoch vo vzorke ľudí,
ktorí prijali ponuku stáže (deväť osôb), sa vyskytli výrazné oneskorenia v platbách (najmenej
dva mesiace). Taliansko uznalo, že oneskorenie v platbách je opakujúci sa problém celkovo
pri stážach a nielen vo vzorke. Priemerné oneskorenie prijatia platieb bolo v skutočnosti
64 dní.
154. Časový rozdiel medzi registráciou v záruke pre mladých ľudí a prijatím ponuky bol
v priemere 112 dní (t. j. menej než štyri mesiace). V 27 % prípadov však čas od registrácie
do prijatia ponuky prevýšil štyri mesiace a v 7 % prípadov jeden rok.
155. Na základe kritérií členských štátov, čo predstavuje kvalitnú ponuku, mali ponuky
poskytnuté účastníkom dobrú kvalitu v 91 % prípadov. Zistili sme však nesúlad medzi profilmi
účastníkov a ponukami (pozri rámček 10).
Rámček 10 – Príklady nesúladov medzi jednotlivými profilmi a ponukami
Osoba s univerzitným vzdelaním v oblasti stavebného inžinierstva s trojročnými odbornými
skúsenosťami ako učiteľ matematiky dostala ponuku na jednoročnú stáž v jazykovej škole, pričom
cieľom školenia bolo zlepšiť jeho učiteľské schopnosti a naučiť sa, ako konať v triede. Po deviatich
mesiacoch účastník odišiel zo stáže a zamestnal sa.
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Osoba s univerzitným vzdelaním v oblasti pracovných vzťahov dostala pracovnú ponuku na dva
týždne pracovať ako stavebný robotník, pričom v jeho spise neboli uvedené žiadne predchádzajúce
skúsenosti v tejto oblasti ani záujem pracovať v tejto oblasti.
Osoba s magisterským titulom v oblasti právnej a forenznej psychológie dostala ponuku na stáž
v oblasti marketingu a manažmentu bez prejavenia akéhokoľvek záujmu o túto oblasť.

156. V čase nášho preskúmania 62 % účastníkov ukončilo opatrenie, 23 % bolo stále v rámci
opatrenia a 15 % zanechalo opatrenie, ktorú dostali (približne dve tretiny z nich
v Chorvátsku) (pozri obrázok 18.1).
Obrázok 18 – Miera dokončenia opatrenia a súčasný stav účastníkov
18.1 – Miera dokončenia opatrení
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Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých členskými štátmi o jednotlivcoch.

157. Udržateľnosť integrácie účastníkov na trhu práce je stále výzvou. 38 % účastníkov bolo
zamestnaných alebo sa zúčastňovalo vzdelávacích opatrení, ale 19 % účastníkov sa vrátilo
do stavu NEET. Okrem toho, situácia 27 % účastníkov (zväčša v Španielsku, vo Francúzsku
a v Taliansku) je neznáma (pozri obrázok 18.2).
158. Ponuky zamestnania a stáže preukázali lepšiu mieru na integráciu účastníkov na trhu
práce (pozri obrázok 18.3). Čiastočne to možno vysvetliť skutočnosťou, že účastníci týchto
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opatrení boli menej vzdialení od pracovného trhu, mali najvyššie vzdelanie a mali viac rokov
odborných skúseností. Učňovská príprava preukázala najlepšie výsledky z hľadiska
zabránenia osobám vrátiť sa do stavu NEET. Je to spojené s dĺžkou učňovskej prípravy, ktorá
trvá od jedného roka do troch rokov.
ZÁVERY A ODPORÚČANIA
159. Dospeli sme k záveru, že hoci sedem členských štátov dosiahlo pokrok vo vykonávaní
záruky pre mladých ľudí a niektoré výsledky boli dosiahnuté, súčasná situácia, viac než tri
roky po prijatí odporúčania Rady, nedosahuje pôvodné očakávania, ktoré sa predpokladali
na začiatku záruky pre mladých ľudí, ktorej cieľom je poskytnúť kvalitnú ponuku všetkým
NEET do štyroch mesiacov. Okrem toho príspevok iniciatívy na podporu zamestnanosti
mladých ľudí k dosiahnutiu cieľov záruky pre mladých ľudí v piatich kontrolovaných
členských štátoch bol v čase konania auditu veľmi obmedzený.
Posúdenie pokroku vo vykonávaní záruky pre mladých
160. Záverom nášho posúdenia, na základe očakávaní uvedených v požiadavkách
odporúčania Rady o záruke pre mladých ľudí, je, že ani jeden z kontrolovaných členských
štátov zatiaľ nezabezpečil, aby mali všetci NEET príležitosť prijať ponuku do štyroch
mesiacov, ktorá by im pomohla integrovať sa na pracovnom trhu udržateľným spôsobom.
Vzhľadom na to, že záruka pre mladých ľudí je založená na odporúčaní Rady, t. j.
„nezáväznom právnom predpise”, jej vykonávanie závisí od dobrej vôle členských štátov.
161. V súvislosti s identifikáciou a registráciou NEET sme zistili, že podiel NEET registrovaných
do konca roka 2015 nezaznamenal výrazný nárast a navyše bolo ťažké posúdiť príspevok
záruky pre mladých ľudí (pozri body 36 až 42).
162. V tom istom období miera pozitívnych výstupov zo záruky pre mladých ľudí sa
v jednotlivých členských štátoch líšila, pričom zamestnanie bolo najbežnejším typom
výstupu. Za rok 2014 počet pozitívnych výstupov pokryl len približne polovicu všetkých
registrácií, ktoré sa v roku 2015 zvýšili na 62 % (pozri body 43 až 50).
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163. Okrem toho, v roku 2014 sa v 70 % pozitívnych výstupov dodržala lehota štyroch
mesiacov. Situácia sa však zhoršila v štyroch kontrolovaných členských štátoch v roku 2015,
celkový priemer sa znížil na 59 % (pozri body 51 až 52).
164. Pokiaľ ide o udržateľnosť pozitívnych výstupov, analyzovali sme dostupné informácie
o účastníkoch po 6, 12 a 18 mesiacoch, odkedy odišli zo systému záruky pre mladých ľudí.
Zistili sme, že sa miera udržateľnosti postupne zhoršovala od 6 po 12 až 18 mesiacov (pozri
body 53 až 59).
Odporúčanie 1
V rámci budúcich iniciatív v oblasti zamestnanosti by členské štáty a Komisia mali:
– riadiť očakávania stanovením realistických a dosiahnuteľných cieľov a čiastkových cieľov;
– vykonať posúdenie medzier a analýzy trhu pred zriadením systémov;
Konečný termín vykonania: pri návrhu novej iniciatívy.
Analýza faktorov vplývajúcich na vykonávanie záruky pre mladých
Neprimerané stratégie na zahrnutie všetkých NEET
165. Členské štáty nevytvorili primerané stratégie s jasnými čiastkovými cieľmi a cieľmi
na zahrnutie všetkých NEET. V skutočnosti sa niektoré členské štáty nezamerali na všetkých
mladých ľudí, ako sa to požaduje v odporúčaní Rady, ale len na podskupinu. Okrem toho,
v niektorých prípadoch bolo na NEET, aby boli aktívnejší v účasti na systéme. Je preto
potrebné väčšie úsilie podporiť tých mladých ľudí, ktorí sú najviac vzdialení od pracovného
trhu, čo je aj záver oznámenia Komisie 35 (pozri body 61 až 67).
166. Príslušné zainteresované strany môžu byť kľúčovými hráčmi v oslovení tých, ktorí sú
najviac vzdialení od pracovného trhu. Hoci boli v istej miere zapojení vo všetkých
kontrolovaných členských štátoch, je potrebné jasne vymedziť, ako by sa mali zapojiť a ako
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môžu prispieť k tomuto procesu najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom (pozri body 68
až 70).
167. Neaktívna populácia NEET (ktorá je najviac vzdialená od pracovného trhu) zostala
v kontrolovaných členských štátoch stabilná na úrovni asi 2 milióny ľudí od roku 2013
do konca marca 2016, zatiaľ čo populácia nezamestnaných NEET klesla z 2,7 milióna
na 2,3 milióna ľudí (pozri body 71 až 72).
Odporúčanie 2
Členské štáty by mali stanoviť primerané dosahové stratégie na identifikáciu celej populácie
NEET s cieľom ich registrovania. V týchto stratégiách by mali byť stanovené konkrétne
a merateľné ročné ciele a mali by v nich byť určené hlavné výzvy a primerané akčné plány
na ich prekonanie. Komisia by mala členské štáty v tejto súvislosti podporovať.
Konečný termín vykonania: polovica roka 2018.
Členské štáty neposúdili náklady a dostupné financovanie
168. Hoci je politika zamestnanosti primárne právomocou členských štátov, ani jeden
zo siedmich kontrolovaných členských štátov nedokázal poskytnúť odhad očakávaných
dodatočných nákladov na poskytnutie ponuky všetkým NEET do štyroch mesiacov. Okrem
toho boli v ich YGIP prezentované série opatrení, ktoré sa mali ponúknuť NEET na základe
financovania z EŠIF v rokoch 2014 – 2020, najmä z YEI a ESF (pozri body 73 až 75).
169. V porovnaní s odhadovanými nákladmi na vykonávanie záruky pre mladých ľudí
na úrovni EÚ podľa posledného výskumu MOP a Eurofound by miera financovania z YEI/ESF
dostupného na roky 2014 – 2020 pokryla len malú časť požadovanej sumy. Nie je preto
možné zahrnúť všetkých mladých ľudí po strate zamestnania alebo ukončení formálneho
vzdelávania, čo bolo očakávanie uvedené v odporúčaní Rady, so zdrojmi dostupnými len
z rozpočtu EÚ (pozri body 76 až 78).
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Odporúčanie 3
Členské štáty by mali stanoviť úplný prehľad nákladov na vykonávanie záruky pre mladých
ľudí na celú populáciu NEET. Na základe tohto odhadu by mali priorizovať opatrenia, ktoré sa
majú vykonávať v súlade s dostupným financovaním.
Ak to členské štáty požadujú, Komisia by ich mala v tomto procese podporovať.
Konečný termín vykonania: polovica roka 2018.
Ťažkosti s udržateľnou integráciou NEET
170. Podľa nášho posúdenia nebola vykonaná žiadna ucelená analýza populácie NEET. Všetky
kontrolované členské štáty však riešili nesúlad zručností v rôznych štúdiách, ale ich závery
neboli dostatočne zohľadnené pri navrhovaní typov a počtu ponúk, ktoré sa mali zahrnúť
do YGIP (pozri body 81 až 83).
171. Všetky členské štáty zvážili definíciu kvalitnej ponuky a hoci sa tento koncept líši,
existujú niektoré spoločné kritériá. V troch členských štátoch sa kvalitná ponuka vymedzuje
pomerne široko v ich YGIP a spája sa priamo s udržateľnou integráciou na pracovnom trhu.
Hoci je to vítaný prístup, samé o sebe to nezaručuje pozitívny výsledok účasti v záruke
pre mladých ľudí, pretože dostatočný hospodársky rast je podmienkou udržateľnej integrácie
NEET na trhu práce (pozri body 89 až 91).
172. Tento problém sme zdôraznili v časti výsledkov vyššie, kde sme ukázali, že podiel
pozitívnych výstupov klesol s postupom času po tom, ako účastníci odišli zo systému (po 6,
12 resp. 18 mesiacoch). Náležité posúdenie zručností a primerané vytváranie profilov
so zreteľom na požiadavky trhu práce sú zásadne dôležité pre lepšiu udržateľnosť (pozri body
84 až 88).
Odporúčanie 4
Komisia by mala spolu s EMCO vypracovať a navrhnúť štandardy kritérií kvality pre ponuky, ktoré sa
majú poskytnúť v rámci záruky pre mladých ľudí.
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Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa kvalita ponúk považovala za dobrú len vtedy, ak
zodpovedá profilu účastníka a dopytu na trhu práce a vedie k udržateľnej integrácii na trhu
práce.
Termín vykonania: polovica roka 2018.
Zlá kvalita údajov
173. Všetky kontrolované členské štáty mali len obmedzené informácie o type pomoci, ktorú
NEET dostávali pred spustením záruky pre mladých ľudí, počte poskytnutých ponúk/služieb
a súvisiacich nákladoch. Taktiež sme zaznamenali niekoľko nejednotností a problémov
so spoľahlivosťou údajov, ktoré členské štáty vykázali výboru EMCO a ktoré ovplyvnili
porovnateľnosť. Problémy, vrátane úplnosti údajov, boli zaznamenané v členských štátoch,
ktoré mali viacerých poskytovateľov záruky pre mladých ľudí, ale nemali jediný a jednotný
systém vykazovania (pozri body 92 až 98).
Odporúčanie 5
Komisia by mala určiť a šíriť osvedčené postupy monitorovania a vykazovania na základe jej
prehľadu existujúcich systémov v členských štátoch.
Členské štáty by mali zlepšiť svoje systémy monitorovania a vykazovania s cieľom pravidelne
poskytovať kvalitné údaje na uľahčenie vypracovania politík pre mladých ľudí založených viac
na dôkazoch. Obzvlášť by mali zlepšiť kapacitu sledovať účastníkov, ktorí opustia záruku
pre mladých ľudí, s cieľom znížiť počet neznámych umiestnení v čo najväčšej miere.
Konečný termín vykonania: polovica roka 2018.
Posúdenie príspevku iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
174. Vzhľadom na to, že financovanie z YEI dopĺňa financovanie dostupné v rámci ESF
a predstavuje značnú časť finančných zdrojov dostupných na vykonávanie záruky
pre mladých ľudí, sme posúdili, ako prispela k celkovému vykonávaniu záruky pre mladých
ľudí. Dospeli sme k záveru, že príspevok YEI v piatich kontrolovaných členských štátoch bol
zatiaľ veľmi obmedzený pre nedostatky v návrhoch OP z hľadiska YEI, záležitosti týkajúce
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výsledkov YEI a skutočnosť, že dostupné dodatočné zálohové platby boli využité len
čiastočne.
Nedostatky v návrhu OP z hľadiska YEI
175. Ani jeden z piatich kontrolovaných členských štátov nevykonal celkové posúdenie
charakteristík populácie NEET a vnútroštátne orgány nevykonali náležité posúdenie medzier.
Celkový počet NEET, ktorí mali prospech z financovania z YEI, bol stanovený na základe sumy,
ktorá sa mala vyčleniť, bez toho, aby bol posúdený typ ponuky a jej jednotkové náklady. Hoci
boli zainteresované strany konzultované, niektoré z nich vyjadrili sťažnosti
o transparentnosti postupu a zastávali názor, že chýbala náležitá konzultácia (pozri body 102
až 111).
Odporúčanie 6
Komisia by mala zabezpečiť prostredníctvom procesu schvaľovania zmien OP, a to najmä
vzhľadom na nastávajúci výrazný nárast financovania YEI, aby členské štáty vykonali celkové
posúdenie charakteristík populácie NEET s cieľom zabezpečiť, aby sa opatreniami YEI
začlenenými do OP primerane riešili potreby mladých ľudí.
Dátum vykonania: zmena OP po zvýšení rozpočtového prídelu na YEI.
Riziko, že YEI/ESF nahrádza vnútroštátne financovanie
176. Kontrolované členské štáty nedokázali potvrdiť, či by finančné prostriedky z YEI/ESF
vytvorili čistý nárast verejných výdavkov vyčlenených na NEET. Existuje preto riziko, že zdroje
z YEI/ESF nepovedú k čistému nárastu miery dostupného financovania pre NEET a že aspoň
čiastočne nahradia výdavky, ktoré boli predtým financované z vnútroštátnych rozpočtov.
Z nášho posúdenia OP/osí YEI/ESF vyplynulo, že väčšina opatrení, ktoré mali dostať
financovanie z YEI, už existovala predtým, čo zvyšuje toto riziko (pozri body 112 až 116).
Kvalita údajov a usmernenia Komisie k zhromažďovaniu údajov ovplyvňujú meranie
výsledkov YEI
177. Dospeli sme k záveru, že spoľahlivosť východiskových situácií a cieľov stanovených
pre ukazovatele výsledkov YEI nemohli byť posúdené vo všetkých kontrolovaných členských
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štátoch z toho dôvodu, že príslušné podporné údaje nám neboli sprístupnené, alebo ak
sprístupnené boli, neboli dostatočne kvalitné (pozri body 119 až 126).
178. Okrem toho, výklad Komisie v jej usmerneniach k zhromažďovaniu údajov vedie
k situáciám, kedy údaje použité na vykazovanie ukazovateľov výsledkov neodrážajú presne
vplyv opatrení spolufinancovaných z YEI a majú tendenciu nadhodnocovať výsledky (pozri
body 127 až 134).
Odporúčanie 7
Komisia by mala zrevidovať jej usmernenia k zhromažďovaniu údajov, aby zminimalizovala
riziko nadhodnotenia výsledkov. Konkrétne:
– V ukazovateľoch výsledkov záruky pre mladých ľudí by sa mala vykazovať len situácia
účastníkov záruky, ktorí ukončili opatrenie, posúdiac ich situáciu po štyroch týždňoch
a šiestich mesiacoch po ukončení.
– V prípade školení, ktorých cieľom je certifikát, by sa ich dokončenie nemalo opätovne
počítať ako výsledok po štyroch týždňoch a šiestich mesiacoch.
Členské štáty by mali primerane k tomu zrevidovať svoje východiskové situácie a ciele.
Konečný termín vykonania: september 2017, načas, aby to členské štáty mohli reflektovať
v ich výročnej správe o vykonávaní za rok 2017.
Zálohové platby na OP YEI/ESF sa nevyužili naplno
179. Komisia aj členské štáty podhodnotili čas nevyhnutný na zabezpečenie potrebných
základných administratívnych opatrení na začatie vynakladania a žiadania finančných
prostriedkov z YEI, čo viedlo k tomu, že členské štáty využili dodatočné zálohové platby len
čiastočne. Ku koncu roka 2015 len Portugalsko predložilo Komisii žiadosť o platbu. Španielsko
bolo požiadané, aby vrátilo 273,6 mil. EUR (pozri body 135 až 138).
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Vykázané výsledky zaostávajú za očakávaniami pre opatrenia podporované z YEI/ESF
180. Na základe preskúmania vykázaných výsledkov vo výročných správach o vykonávaní
v kontrolovaných členských štátoch sme zaznamenali rôzne miery dosiahnutia výstupných
cieľov YEI a v percente účastníkov, ktorí dokončili intervenciu. Taktiež sme zaznamenali,
že skupina neaktívnych NEET najmenej využila poskytnutú podporu a že do konca roka 2015
sa financovanie z YEI/ESF využilo v obmedzenej miere (pozri body 138 až 142).
181. Hoci sa v nariadení predpokladali prvé hodnotenia do 31. decembra 2015, oneskorenia
vo vykonávaní obmedzili ich užitočnosť (pozri body 144 až 148).
Ťažkosti s vykonávaním potvrdené priamo jednotlivými prípadmi zo vzorky
182. Výsledky preskúmania vzorky poukázali na to, že opatrenia spolufinancované z YEI
najviac využili osoby, ktoré sa dali najľahšie osloviť, zatiaľ čo najviac znevýhodnené skupiny
boli zastúpené nedostatočne. Zistili sme problémy s oprávnenosťou účastníkov
a udržateľnosť integrácie účastníkov na trhu práce bola výzvou. Ďalšie nedostatky sa týkali
profilov jednotlivých účastníkov a nesúladu poskytnutých ponúk (pozri body 149 až 158).

Túto správu prijala komora II, ktorej predsedá Iliana IVANOVA, členka Dvora audítorov,
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2017.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda
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PRÍLOHA
Monitorovanie záruky pre mladých ľudí: rozdiely v údajoch poskytnutých členskými štátmi
IE

ES

FR

HR

IT

PT

SK

Veková skupina

18 – 24

15 – 29

16 – 25

15 – 29

15 – 29

15 – 29

15 – 29

Počiatočný bod:

január
2014

júl
2014

január
2014

január
2014

máj
2014

marec
2013

január
2014

IE

ES

FR

HR

IT

PT

SK

X

X

X

X

PT

SK

X

X

PT

SK

X

X

PT

SK

X

X

IT

PT

SK

X

X

Vstupujúci
Len nové začiatky: nové začiatky v roku (vrátane opätovných
vstupov)
Nové začiatky plus počiatočný stav: nové začiatky v roku (vrátane
opätovných vstupov) plus ľudia už registrovaní od dátumu spustenia
záruky pre mladých ľudí
Priebežné vykazovanie: nové začiatky v roku (vrátane opätovných
vstupov)
Charakteristika vstupujúcich
Vstup do záruky pre mladých ľudí sa zhoduje s registráciou ako
nezamestnaných (alebo so začiatkom žiadosti o poberanie celých
dávok v nezamestnanosti)
Jednotlivá žiadosť o služby záruky pre mladých ľudí nasledovaná
potvrdením stavu NEET (nie je jasné, že osoby musia byť
nevyhnutne registrované ako nezamestnané)
Individuálna žiadosť o vstup do záruky pre mladých ľudí, po nej
posúdenie stavu

X
X
IE

ES

Všetci ľudia v súčasnosti registrovaní v záruke pre mladých ľudí
(a ktorí neprijali ponuku).
Z definície zahŕňa len ľudí, ktorí vstúpili do záruky pre mladých ľudí
po dátume jej začatia (v roku 2014)
Všetci ľudia v súčasnosti registrovaní v záruke pre mladých ľudí (a ktorí
neprijali ponuku) bez ohľadu na dátum registrácie
Všetci ľudia v súčasnosti registrovaní (a ktorí neprijali ponuku) bez
ohľadu na dátum registrácie

FR

X

X
X
IE

ES

X

X

FR

HR

X

X
IE

ES

X

X

Všetky výstupy v roku

FR

HR

IT
X

X

Všetky výstupy v danom roku vrátane tých, ktoré boli súčasťou
počiatočného stavu, a ktorí sa pôvodne registrovali pred dátumom
spustenia záruky pre mladých ľudí.

X
IE

ÁNO

ES

FR

HR

X

Čiastočné

X

Úplnosť údajov o výstupoch podľa umiestnenia (negatívne)

IE

ÁNO

X

ES

X

X

FR

HR

X
IT

X

Čiastočné

PT

SK

X

X

X

NIE

X

X
FR

Úplnosť rôznych situácií v následných údajoch

IE

ES

ÁNO

X

X

NIE

HR

IT

PT

SK

X

X

X

X

HR

IT

PT

SK

X

X

X

Trvanie

IE

ES

Merané od dátumu registrácie

X

X

Merané od dátumu registrácie. Akékoľvek trvanie je možné.

IT

X

Výstupy

Merané od dátumu začatia záruky pre mladých ľudí (pre tých, ktorí
už boli v počiatočnom stave pred zárukou) a dátumu registrácie
(pre novo vstupujúcich v danom roku)

IT

X

Všetky výstupy v roku. Z definície znamená ľudí, ktorí vstúpili
aj v roku 2014.

Úplnosť údajov o výstupoch podľa umiestnenia (pozitívne)

HR
X

Neznáme
Stav

X

FR

X
X
X

2
Osobitné pripomienky:
Írsko:
• Výstupy do učňovskej prípravy začlenené do vzdelávania.
Španielsko:
• Pôvodná cieľová skupina bola vo veku 15 – 24 rokov a bola rozšírená na vek 25 – 29
rokov v roku 2015.
• Všetky výstupy sa vykazujú ako dotované. Nie je jasné, či/ako sa počítajú ponuky
na otvorenom trhu. Z tohto dôvodu údaje použité za Španielsko sú údaje, ktoré zaslali
VSZ, pretože zahŕňajú aj nedotované ponuky.
• Následné údaje po 6 mesiacoch za rok 2014 o rôznych situáciách sú doplnené len
za zamestnaných a nezamestnaných.
Francúzsko:
• Francúzsko poskytlo údaje za dvoch poskytovateľov Pôle Emploi a Missions Locales.
• Vzhľadom na to, že existuje riziko dvojitého započítania, súbory údajov neboli spojené
a tabuľky s výsledkami zhromaždenia údajov zahŕňajú len údaje za poskytovateľa, ktorý
pokrýva najväčšiu populáciu mladých ľudí (Pôle Emploi).
Chorvátsko:
• Výstupy do učňovskej prípravy začlenené do vzdelávania.
Taliansko:
• Vstupy v Taliansku za rok 2014 zahŕňajú obdobie od mája 2014 do decembra 2014, takže
značná časť vstupujúcich nemala možnosť dosiahnuť štyri mesiace.
Portugalsko:
• Výstupy do nezamestnanosti zahŕňajú účastníkov na krátkodobých školeniach (25 – 300
hodín).

ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV
„NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ – MAJÚ NA ŇU POLITIKY EÚ VPLYV?
POSÚDENIE ZÁRUKY PRE MLADÝCH ĽUDÍ A INICIATÍVY NA PODPORU
ZAMESTNANOSTI MLADÝCH ĽUDÍ“
ZHRNUTIE
O tejto správe
Komisia sa domnieva, že súčasné výsledky vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí zodpovedajú
pôvodným očakávaniam.
Komisia, hoci uznáva, že je potrebné ďalšie úsilie s cieľom zahrnúť všetkých mladých ľudí
prostredníctvom poskytnutia kvalitných a včasných ponúk, zároveň zdôrazňuje, že záruka pre
mladých ľudí viedla k pozitívnym výsledkom. Ako sa zdôraznilo v oznámení Komisie
(COM/2016/646) „Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po
troch rokoch“, poskytla silný podnet v oblasti štrukturálnych reforiem a inovácie politík, pričom
tieto oblasti sú mimo rozsahu pôsobnosti tejto správy.
Spoločná odpoveď Komisie na body VI až VIII:
Komisia sa domnieva, že súčasné výsledky vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí zodpovedajú
pôvodným očakávaniam. Komisia konštatuje, že závery Dvora audítorov sa zakladajú na posúdení
aspektov uvedených v rozsahu tohto auditu. V oznámení Komisie z októbra 2016 (COM/2016/646)
„Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch“ sa
poukazuje na prvé pozitívne výsledky a ďalšie kľúčové prvky, ako je napríklad skutočnosť, že
záruka pre mladých ľudí poskytla podnet v oblasti štrukturálnych reforiem a inovácie politík. Toto
uznala aj Európska rada, ktorá 15. decembra 2016 vyzvala na pokračovanie v uplatňovaní záruky
pre mladých ľudí a privítala zvýšenú podporu pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých
ľudí (YEI). Okrem toho Rada EPSCO 8. decembra 2016 potvrdila prvé pozitívne výsledky, ktoré sa
dovtedy dosiahli prostredníctvom opatrení a reforiem.
Komisia vo svojom oznámení z októbra uznáva, že systémy záruky pre mladých ľudí sa ešte
nedostali ku všetkým mladým ľuďom, ktorí prišli o prácu alebo ukončili školskú dochádzku,
a identifikuje niekoľko kľúčových oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie, vrátane lepšej spolupráce
s neregistrovanými osobami, ktoré nie sú zamestnané ani nie sú v procese vzdelávania alebo
odbornej prípravy (NEET), a nízkokvalifikovanými osobami.
Komisia sa domnieva, že YEI v týchto členských štátoch významne prispela k záruke pre mladých
ľudí. Aj napriek oneskoreniam v niektorých členských štátoch vykonávanie v roku 2016
pokračovalo stabilne. Do júla 2016 sa v 20 oprávnených členských štátoch na opatreniach
podporovaných v rámci YEI zúčastnilo 1,4 milióna ľudí. Do konca novembra 2016 sa tento počet
zvýšil na 1,6 milióna ľudí. Vo všetkých týchto členských štátoch sa YEI vníma ako kľúčový
mechanizmus alebo páka, prostredníctvom ktorej sa záruka pre mladých ľudí zavádza do praxe.
V niektorých prípadoch sa využíva na podporu väčšiny alebo všetkých opatrení plánovaných
v rámci systémov záruky pre mladých ľudí, napríklad v Španielsku, kde sa prostredníctvom YEI
financuje 80 % činností v rámci záruky pre mladých ľudí. V Taliansku sa YEI stala stimulom pre
zásadnú reformu a viedla k vzniku nových služieb zamestnanosti mladých ľudí.
Tieto výsledky sa zdôrazňujú v oznámení Komisie (COM/2016/646) „Záruka pre mladých ľudí
a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch“.
Hoci je zatiaľ skoro na hodnotenie výsledkov – keďže operácie ešte prebiehajú a mnoho z týchto
mladých ľudí sa ešte stále podporuje – už teraz môžeme konštatovať, že YEI dosiahla jeden zo
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svojich prvých cieľov, ktorým je postaviť zamestnanosť mladých ľudí do centra politických
rozhodnutí v členských štátoch.
IX.
Prvá zarážka: Komisia sa domnieva, že toto odporúčanie je určené najmä členským štátom.
Komisia toto odporúčanie prijíma v rozsahu, v akom sa dotýka Komisie, a plánuje stanoviť
primerané opatrenia, keď sa navrhnú nové iniciatívy.
Hoci Komisia v plnej miere uznáva význam riadenia očakávaní a stanovenia realistických cieľov,
chcela by zároveň zdôrazniť význam stanovenia ambiciózneho politického cieľa, ktorý prispel
k vytvoreniu politického impulzu v súvislosti so zárukou pre mladých ľudí.
Druhá zarážka: Komisia sa domnieva, že toto odporúčanie je určené najmä členským štátom.
Komisia toto odporúčanie prijíma v rozsahu, v akom sa dotýka Komisie, a plánuje stanoviť
primerané opatrenia, keď sa navrhnú nové iniciatívy.
V rámci procesu prípravy plánov vykonávania záruky pre mladých ľudí (YGIP) členských štátov
Komisia požiadala členské štáty, aby identifikovali a analyzovali kľúčové štrukturálne problémy
a špecifické nedostatky týkajúce sa ich vnútroštátnej situácie a aby načrtli orientačný harmonogram
postupného vykonávania záruky pre mladých ľudí, ak s ním počítajú.
X.
Prvá zarážka: Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom.
Komisia už podporuje členské štáty v tom, aby vytvorili svoje stratégie v oblasti osvetovej činnosti,
a to prostredníctvom poskytovania finančnej podpory a politického poradenstva vo forme
technickej pomoci, budovania kapacít a vzájomného učenia.
Druhá zarážka: Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom.
Komisia by skutočne uvítala lepší prehľad odhadovaných nákladov na všetky plánované opatrenia
na vykonávanie záruky pre mladých ľudí a bude členské štáty v tomto procese podporovať vždy,
keď to bude možné a ak o to požiadajú. Modality takejto podpory však v tomto štádiu nemožno
stanoviť.
Tretia zarážka: Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom.
Štvrtá zarážka: Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom.
XI.
Prvá zarážka: Komisia toto odporúčanie prijíma v rozsahu, v akom sa dotýka Komisie, a vo výbore
EMCO preskúma možnosť prediskutovania noriem pre kritériá kvality v kontexte činnosti v oblasti
monitorovania záruky pre mladých ľudí.
Druhá zarážka: Komisia toto odporúčanie prijíma a považuje ho za čiastočne vykonané.
Komisia už v tejto oblasti úzko spolupracuje s členskými štátmi, najmä prostredníctvom práce
v rámci skupiny EMCO pre ukazovatele, podpory ponúkanej členským štátom, ktoré vykazujú
údaje podľa rámca ukazovateľov, a cielenej podpory Medzinárodnej organizácie práce (MOP) pre
tri členské štáty ako súčasť opatrení týkajúcich sa zamestnanosti mladých ľudí v rámci projektu
Komisie a MOP.
Tretia zarážka: Komisia toto odporúčanie neprijíma.
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V nariadeniach nie je stanovená osobitná požiadavka týkajúca sa podrobného posúdenia
charakteristík rôznych podskupín mladých ľudí podporovaných prostredníctvom YEI v operačnom
programe.
Komisia však aj napriek tomu spolupracuje s členskými štátmi prostredníctvom rôznych fór
na podporu ich činností zameraných na oslovovanie neaktívnych mladých osôb. Komisia bude
v tejto súvislosti naďalej poskytovať členským štátom usmernenie týkajúce sa tvorby opatrení, ktoré
sú prispôsobené potrebám rôznych skupín populácie, na ktoré sa YEI zameriava.
Štvrtá zarážka: Komisia toto odporúčanie neprijíma.
Ak sa bude merať situácia týkajúca sa iba tých účastníkov YEI, ktorí dokončili operáciu, existuje
potenciálne riziko toho, že výsledky sa nebudú vykazovať v dostatočnej miere. Okrem toho, revízia,
ktorú Dvor audítorov navrhuje, by si vyžiadala zmeny v základných princípoch merania, pričom
spoločné ukazovatele výsledkov sú dohodnuté a povinné pre všetky členské štáty.
Komisia by chcela zdôrazniť, že metodika počítania prijatá pre YEI je založená na konvenciách
používaných pre ukazovatele Európskeho sociálneho fondu (ESF), a to najmä počítanie pozitívnych
výstupov, nezávisle od dokončenia operácie. Navyše akákoľvek takáto zmena platných pravidiel by
predstavovala značnú záťaž pre členské štáty a obmedzila by porovnateľnosť údajov vykázaných
ešte pred zmenou konvencie.
Na to, aby sa dalo uzavrieť, či sú výsledky týkajúce sa účastníka priamo viazané na intervenciu
z YEI (alebo ESF), je potrebné hodnotenie, a to v rámci systému monitorovania nie je
uskutočniteľné.
Komisia bude pokračovať vo svojej snahe vniesť viac jasnosti do záležitostí súvisiacich
s monitorovaním tým, že bude naďalej poskytovať usmernenie a žiadať od členských štátov spätnú
väzbu v rámci niekoľkých existujúcich relevantných fór.
PRIPOMIENKY
40. Tento postup bol zvolený v súvislosti s vytvorením celoštátneho spoľahlivého registra pre
záruku pre mladých ľudí.
48. Slovenské projekty v rámci záruky pre mladých ľudí sa zameriavajú predovšetkým na dlhodobo
nezamestnaných mladých ľudí. V takýchto prípadoch ťažko zaraditeľných skupín je miera
úspešnosti vo všeobecnosti nižšia, pretože sú náchylnejšie opustiť program.
52. Komisia považuje tento výsledok za obzvlášť pozitívny berúc do úvahy vysokú latku stanovenú
rámcom ukazovateľov: výstup zo systému záruky pre mladých ľudí sa uskutočňuje na základe
výberu ponuky, a nie jej akceptovania.
Spoločná odpoveď Komisie na bod 63 a rámček 2:
Hoci ukazovateľ NEET je veľmi dôležitý pre tvorbu politík a je najlepším dostupným údajom
na monitorovanie záruky pre mladých ľudí, špecifikácia heterogénnosti osôb NEET je dôležitá
na lepšie pochopenie charakteristík a potrieb rôznych podskupín. Umožní to členským štátom určiť
iniciatívy a opatrenia, ktoré sú najviac potrebné na účely efektívneho opätovného začlenenia
mladých ľudí do trhu práce alebo vzdelávania, v duchu postupného vykonávania záruky pre
mladých ľudí. Taliansko od roku 2017 pracuje na rozšírení cieľovej populácie v duchu postupného
vykonávania plánovaného v odporúčaní Rady.
64. V španielskom kráľovskom dekréte z 23. decembra 2016 sa stanovuje, že mladí ľudia, ktorí sa
registrujú alebo opätovne registrujú ako nezamestnaní v rámci verejnej služby zamestnanosti, budú
automaticky registrovaní do národného systému záruky pre mladých ľudí.
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75.
Prvý pododsek: Komisia by uvítala lepší prehľad odhadovaných nákladov na všetky plánované
opatrenia na vykonávanie záruky pre mladých ľudí v každom členskom štáte, ale tiež si je vedomá
toho, že akékoľvek odhady nákladov týkajúcich sa záruky pre mladých ľudí treba brať s rezervou,
pretože v mnohých členských štátoch si vykonávanie záruky pre mladých ľudí vyžaduje aj hĺbkové
štrukturálne reformy systémov odbornej prípravy, hľadania zamestnania a vzdelávania s cieľom
radikálne zlepšiť prechod zo školy do zamestnania a zamestnateľnosť mladých ľudí.
Preto sa zdroje na vykonávanie záruky pre mladých ľudí môžu v jednotlivých štátoch výrazne líšiť
a napriek tomu, že je k dispozícii významná finančná podpora EÚ, kľúčové sú investície
z vnútroštátnych zdrojov určené na podporu mladých ľudí NEET a vykonávanie potrebných
reforiem. Tieto reformy by mali mať prioritu v rámci štátnych rozpočtov.
Spoločná odpoveď Komisie na body 77 a 78:
Pokiaľ ide o prostriedky vyčlenené na ESF/YEI, suma vo výške 12,5 mld. EUR, ktorú uvádza Dvor
audítorov, nepredstavuje celkovú výšku finančných prostriedkov určených na záruku pre mladých
ľudí, pretože členské štáty vyčlenili zdroje na opatrenia, ktorými sa vykonáva záruka pre mladých
ľudí, v rámci iných investičných priorít. Približne 11 mld. EUR je vyčlenených na opatrenia, akými
sú modernizácia služieb zamestnanosti a opatrenia podporujúce samostatnú zárobkovú činnosť,
ktoré nepriamo podporia aj zamestnanosť mladých ľudí, a približne 27 mld. EUR je vyčlenených
na tematický cieľ 10 (vzdelávanie), z ktorého profitujú najmä mladí ľudia.
78. Ako je uvedené vyššie, suma dostupných zdrojov v rámci ESF/YEI na realizovanie odporúčania
Rady týkajúceho sa záruky pre mladých ľudí je vyššia ako 12,5 mld. EUR. Komisia okrem toho
poskytla členským štátom usmernenie, v ktorom ich naliehavo vyzýva, aby vyčlenili viac zdrojov
z ESF a svojich štátnych rozpočtov na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí1.
85. Pokiaľ ide o Francúzsko, hoci je pravda, že postupy Pôle Emploi a Missions locales sa líšia, je
to odôvodnené skutočnosťou, že Missions locales sa venujú osobitnej cieľovej skupine – najmä
nízko kvalifikovaným mladým ľuďom. Spoločné monitorovanie oboch systémov nazývané Trajam,
ktoré je v platnosti od roku 2017, zároveň umožní vytvoriť si prehľad o oboch systémoch a získať
ukazovatele následných opatrení, vďaka ktorým sa zlepší monitorovanie.
Vyvíja sa spoločné využívanie diagnostických nástrojov medzi prevádzkovateľmi v oblasti
vzdelávania (PSAD) a zamestnanosti (ML).
95. Pokiaľ ide o zber údajov, v roku 2015 sa v porovnaní s rokom 2014 zaznamenalo výrazné
zlepšenie v oblasti úplnosti a kvality údajov. Viaceré krajiny vynaložili značné úsilie
na prispôsobenie metód používaných na zber a/alebo zostavovanie svojich údajov z monitorovania
v rámci záruky pre mladých ľudí s cieľom zlepšiť súlad so špecifikami rámca ukazovateľov.
Zlepšili sa aj kvalitatívne údaje o charakteristikách ponúk. Toto úsilie prispieva k zlepšeniu
porovnateľnosti údajov medzi krajinami, aj keď ešte stále existujú niektoré osobitné problémy,
ktoré pri interpretácii výsledkov treba brať do úvahy.
Kľúčové oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, sa týkajú úplnosti údajov o následných
opatreniach (v 8 krajinách ešte nie sú k dispozícii) a zníženia počtu neznámych destinácií
a následných situácií, a to v prípade údajov o výstupe ako aj údajov o následných opatreniach.

1

Usmernenia o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí – Tematická štúdia Európskeho sociálneho fondu – september
2014 – Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.
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97. Komisia konštatuje, že úplnosť francúzskeho systému monitorovania je obmedzená
skutočnosťou, že na základe zákona „Informatique et Libertés“ z roku 1978 neexistuje jednoduchý
spôsob identifikácie jednej osoby v celom systéme (nepriradzuje sa jediné osobné administratívne
číslo), čo predstavuje riziko dvojitého započítania. Preto sa dospelo k rozhodnutiu obmedziť zber
údajov len na dvoch hlavných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti – Pôle Emploi
a Missions Locales.
Spoločná odpoveď Komisie na body 102 a 103:
Je potrebné poznamenať, že v článku 16 nariadenia o ESF sa uvádza, že YEI by sa mala zameriavať
na mladých ľudí vo veku do 25 alebo do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu
vzdelávania alebo odbornej prípravy, bez toho, aby sa vyžadovalo podrobné posúdenie
charakteristík rôznych podskupín mladých ľudí. Určiť cieľovú skupinu YEI je v kontexte
spoločného riadenia úlohou členských štátov. Členské štáty sa rozhodli sústrediť zdroje z YEI
na osobitné cieľové skupiny a ESF využívať na ďalšie opatrenia zamerané na najzložitejšie a ťažko
dostupné skupiny mladých ľudí.
Komisia počas rokovaní s členskými štátmi o programoch použila niekoľko spôsobov na posúdenie
cieľovej populácie YEI. Po prvé, Komisia sa spoliehala na hodnotenie ex ante, ktoré bolo súčasťou
všetkých operačných programov (ako sa uvádza v článku 26 ods. 4 a článku 55 nariadenia
o spoločných ustanoveniach (NSU)). Okrem toho, v prípade YEI členské štáty museli spĺňať ex
ante kondicionalitu, na základe ktorej sa od nich vyžaduje, aby mali zavedený strategický politický
rámec na podporu zamestnanosti mladých ľudí.
Po druhé, Komisia požiadala členské štáty, aby do svojich operačných programov zahrnuli opis
hlavných skupín mladých ľudí, na ktoré sa YEI zameriava, a to na základe ich posúdenia, najmä
pokiaľ ide vekovú skupinu, aj napriek tomu, že žiadna špecifická neexistuje.
Okrem toho Komisia poskytla členským štátom aj usmernenie o tom, ako určiť cieľovú populáciu
YEI2.
Spoločná odpoveď Komisie na body 104 a 106:
V nariadeniach sa nevyžaduje, aby členské štáty určili rôzne podskupiny populácie, na ktoré sa YEI
zameriava. Napriek tomu sa opatrenia podporované v rámci YEI vo Francúzsku jasne zameriavajú
na nízkokvalifikovaných mladých ľudí, ktorí sú vzdialení od trhu práce, pričom sa približne 40 %
z celkového rozpočtu sústredí výlučne na túto skupinu. Podľa výročnej správy o vykonávaní za rok
2015 malo 45,9 % účastníkov skutočne úroveň kvalifikácie nižšiu, ako je vyššie sekundárne
vzdelanie.
108. Podľa článku 4 ods. 4 NSU členské štáty pripravujú a realizujú programy na primeranej
územnej úrovni v súlade so svojim inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom. Pramení to
teda zo špecifickej inštitucionálnej organizácie členského štátu.
V Španielsku je v zákone o záruke pre mladých ľudí na vnútroštátnej úrovni vymedzený spoločný
katalóg ponúk a každý región, ktorý má právomoc v oblasti realizácie aktívnych politík trhu práce,
má právo vybrať si tie, ktoré sú vhodnejšie vzhľadom na sociálnu a hospodársku situáciu v danom
regióne.
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111. Podľa článku 4 ods. 4 NSU členské štáty pripravujú partnerskú dohodu a operačné programy
v súlade so svojim inštitucionálnym a právnym rámcom. Tieto postupy by mali byť transparentné
a mali by zabezpečiť náležitú konzultáciu s príslušnými partnermi a ich zapojenie, a to tiež v súlade
s ustanoveniami stanovenými v európskom kódexe správania pre partnerstvo (článok 5 a článok 26
NSU). V nariadeniach sa vyžaduje zapojenie príslušných partnerov a konzultácia s nimi.
V dôsledku toho by mal operačný program poskytovať informácie o prijatých opatreniach
na zapojenie partnerov do prípravy operačného programu.
Pokiaľ ide o prípravu časti operačného programu týkajúcej sa YEI, v Portugalsku sa za platnú
považovala spolupráca/validácia už uskutočnená pre YGIP. Konzultačné postupy v súvislosti
s operačným programom boli splnené.
113. V článku 95 NSU sa nevyžaduje, aby členské štáty zvýšili verejné výdavky v súvislosti
s určitými typmi opatrení alebo cieľovými skupinami. Vyžaduje sa, aby členské štáty zachovali
určitú úroveň verejných alebo ekvivalentných štrukturálnych výdavkov. Podľa článku 95 ods. 4
a prílohy X sa dodržiavanie doplnkovosti overuje v príslušných prípadoch len na vnútroštátnej
alebo na regionálnej úrovni, a nie podľa typu opatrenia alebo cieľovej skupiny.
Spoločná odpoveď Komisie na body 115 a 116:
V článku 95 a prílohe X k NSU sa nevyžaduje, aby nastal čistý nárast osôb, na ktoré sa vzťahujú
opatrenia predtým financované v rámci štátneho rozpočtu. V nariadeniach sa vyžaduje, aby sa
finančné prostriedky používali na opatrenia, ktoré prispievajú k vykonávaniu konkrétnych cieľov
a investičných priorít stanovených v operačných programoch.
119. Okrem požiadavky, ktorú uviedol Dvor audítorov, Komisia členským štátom sprístupnila dva
podkladové dokumenty týkajúce sa stanovovania a upravovania cieľov pre ESF, a to v dostatočnom
predstihu pred rokovaniami v roku 2013. Komisia okrem toho od členských štátov žiadala
metodický dokument v prípade, ak informácie podporujúce východiskovú situáciu nebolo možné
nájsť v hodnotení ex ante. Komisia sa domnieva, že všetky tieto opatrenia spolu boli dostatočné.
120. Prístup, ktorý členské štáty uplatňujú pri stanovovaní východiskových hodnôt, je v súlade
s poskytnutým usmernením a využívajú sa v ňom relevantné štatistické údaje.
121. Pozri odpoveď Komisie na bod 119.
122. Pozri odpoveď Komisie na bod 119.
123. Pozri odpoveď Komisie na bod 119.
Vo východiskovom odhade ukazovateľov sa zohľadňujú predchádzajúce politiky/opatrenia, ktoré sa
považovali za ciele a/alebo cieľové skupiny. Bolo to však prvýkrát, keď sa takáto metodika uviedla
do praxe a keď financované opatrenia v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy zahŕňali osobitnú
skupinu neaktívnych mladých ľudí NEET ako jednu z cieľových skupín. Z tohto dôvodu bolo ťažké
stanoviť východiskovú hodnotu a projekciu výsledkov. Hlavným problémom v prípade Portugalska
bol nedostatok historických údajov o neaktívnych mladých ľuďoch NEET.
Rámček 8 – Zistené nedostatky v stanovení východiskových hodnôt v Portugalsku
Pozri odpoveď Komisie na bod 119.
124. Pozri odpoveď Komisie na bod 119.
125. Pozri odpoveď Komisie na body 119 a 120, najmä pokiaľ ide o potrebu zohľadniť
makroekonomické podmienky a úroveň ambícií pri stanovovaní cieľov.
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Vo Francúzsku odrážajú očakávané miery úspešnosti skutočnosť, že väčšina zavedených systémov
sa zameriava na nízkokvalifikovaných mladých ľudí, ktorí sú vzdialení od trhu práce, a odzrkadľujú
predchádzajúce skúsenosti, ako aj odhadovanú mieru identifikácie osôb NEET.
Spoločná odpoveď Komisie na body 128 a 134:
Komisia by chcela zdôrazniť, že metodika prijatá pre YEI je založená na konvenciách používaných
pre ukazovatele ESF, a to najmä počítanie všetkých pozitívnych výstupov vrátane predčasných
výstupov. Komisia poskytuje členským štátom usmernenie3 o tom, ako merať spoločné ukazovatele
výsledkov, a žiada najmä, aby sa pozitívne výstupy počítali iba raz v prípade, ak účastník opakoval
tú istú operáciu. Komisia sa preto domnieva, že toto riziko je obmedzené. Okrem toho sa vyžaduje,
aby riadiace orgány aspoň dvakrát v priebehu trvania programu zhodnotili účinnosť, efektívnosť
a dosah YEI vrátane udržateľnosti výsledkov.
138. Komisia navrhla zvýšiť predbežné financovanie v rámci YEI s cieľom pomôcť niektorým
členským štátom, ktoré mali ťažkosti spojené so zavádzaním opatrení alebo s pokračovaním
v týchto opatreniach z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Z posledných správ členských
štátov vyplýva, že dodatočné predbežné financovanie malo v praxi pozitívny vplyv. Aj keď niektoré
členské štáty neboli schopné vykázať dostatočné výdavky s cieľom zabezpečiť dodatočné
predbežné financovanie, pomohlo sa podporiť vykonávanie. Okrem toho treba uviesť, že väčšine
členských štátov sa podarilo zabezpečiť dodatočné predbežné financovanie.
142. Dôvodom toho, že vo Francúzsku relatívne veľký počet účastníkov nedokončí opatrenie, je
skutočnosť, že značné percento v skutočnosti vystúpi zo systému s pozitívnym výsledkom ešte pred
jeho koncom. Z výročnej správy o vykonávaní za rok 2015 skutočne vyplýva, že 53 % účastníkov
malo pozitívny výstup, či už pred koncom (napr. nájdenie zamestnania, čo je najželanejším
výsledkom), alebo na konci programu.
143. Určiť cieľovú skupinu YEI je úlohou členských štátov. Keďže YEI má obmedzený objem
zdrojov, členské štáty sa rozhodli tieto zdroje sústrediť na určité cieľové skupiny a ESF (alebo
štátny rozpočet) využívať na ostatné.
Komisia považuje to, že účastníci v Portugalsku nepatrili do skupiny neaktívnych osôb NEET,
za normálne, a to z nasledujúcich dôvodov:
– v čase auditu boli prostredníctvom YEI financované len opatrenia v rámci verejnej služby
zamestnanosti. Verejná služba zamestnanosti pracuje najmä so skupinou nezamestnaných osôb
NEET v dvoch typológiách: stáže a podpora zamestnanosti;
– v rámci záruky pre mladých ľudí sa v Portugalsku začalo s posudzovaním situácie týkajúcej sa
všetkých mladých ľudí NEET, ktorí sú už registrovaní vo verejnej službe zamestnanosti, a s ich
nahlasovaním na účely prioritnej intervencie;
– z analýzy údajov na obrázku 5 vyplýva, že miera NEET je reprezentatívnejšia v skupine
nezamestnaných ako neaktívnych osôb.
145. Skutočnosť, že niektorým členský štátom sa nepodarilo zabezpečiť dodatočné zálohové platby,
neznamená, že mali pomalý začiatok vo vykonávaní opatrení v rámci YEI. V mnohých prípadoch
mali členské štáty dostatočné výdavky, ale nemohli žiadať o ich úhradu, pretože nesplnili potrebnú

3

Monitorovanie a hodnotenie európskeho Kohézneho fondu – Európsky sociálny fond – Programové obdobie 2014 – 2020 – jún 2015 – Príloha
D – Praktické usmernenia k zhromažďovaniu a potvrdzovaniu údajov – máj 2016

8

podmienku na predkladanie žiadostí o platbu Komisii (t. j. ešte nemali určené riadiace a certifikačné
orgány).
147. V hodnoteniach YEI sa podarilo využiť dostupné informácie a údaje v najvyššej možnej miere.
Väčšina prvých hodnotení YEI, ktoré členské štáty poskytli Komisii, sa zameriavala na tvorbu
a relevantnosť prijatých opatrení a na vykonávanie operácií.
148. Vzhľadom na to, že výdavky boli oprávnené od septembra 2013, sa Komisia domnieva, že
zistenia vyplývajúce z hodnotenia boli užitočné na účely nasmerovania programov na zostávajúce
obdobie.
153. Komisia tento problém pozorne sleduje. Riadiaci orgán programu YEI sa spolu s regiónmi
pokúša vypracovať nové riešenia v oblasti platenia za stáže účastníkom v rámci programu s cieľom
skrátiť meškanie.
ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Spoločná odpoveď Komisie na body 159 a 160:
Komisia sa domnieva, že súčasné výsledky vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí zodpovedajú
pôvodným očakávaniam. Komisia konštatuje, že závery Dvora audítorov sa zakladajú na posúdení
aspektov uvedených v rozsahu tohto auditu. V oznámení Komisie z októbra 2016 (COM/2016/646)
„Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch“ sa
poukazuje na prvé pozitívne výsledky a ďalšie kľúčové prvky, ako je napríklad skutočnosť, že
záruka pre mladých ľudí poskytla podnet v oblasti štrukturálnych reforiem a inovácie politík. Toto
uznala aj Európska rada, ktorá 15. decembra 2016 vyzvala na pokračovanie v uplatňovaní záruky
pre mladých ľudí a privítala zvýšenú podporu pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých
ľudí. Okrem toho Rada EPSCO 8. decembra 2016 potvrdila prvé pozitívne výsledky, ktoré sa
dovtedy dosiahli prostredníctvom opatrení a reforiem.
Komisia vo svojom oznámení z októbra uznáva, že systémy záruky pre mladých ľudí sa ešte
nedostali ku všetkým mladým ľuďom, ktorí prišli o prácu alebo ukončili školskú dochádzku,
a identifikuje niekoľko kľúčových oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie, vrátane lepšej spolupráce
s neregistrovanými osobami, ktoré nie sú zamestnané ani nie sú v procese vzdelávania alebo
odbornej prípravy (NEET), a nízkokvalifikovanými osobami.
Komisia sa domnieva, že YEI v týchto členských štátoch významne prispela k záruke pre mladých
ľudí. Aj napriek oneskoreniam v niektorých členských štátoch vykonávanie v roku 2016
pokračovalo stabilne. Do júla 2016 sa v 20 oprávnených členských štátoch na opatreniach
podporovaných v rámci YEI zúčastnilo 1,4 milióna ľudí. Do konca novembra 2016 sa tento počet
zvýšil na 1,6 milióna ľudí. Vo všetkých týchto členských štátoch sa YEI vníma ako kľúčový
mechanizmus alebo páka, prostredníctvom ktorej sa záruka pre mladých ľudí zavádza do praxe.
V niektorých prípadoch sa využíva na podporu väčšiny alebo všetkých opatrení plánovaných
v rámci systémov záruky pre mladých ľudí, napríklad v Španielsku, kde sa prostredníctvom YEI
financuje 80 % činností v rámci záruky pre mladých ľudí. V Taliansku sa YEI stala stimulom pre
zásadnú reformu a viedla k vzniku nových služieb zamestnanosti mladých ľudí.
Tieto výsledky sa zdôrazňujú v oznámení Komisie (COM/2016/646) „Záruka pre mladých ľudí
a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch“.
Hoci je zatiaľ skoro na hodnotenie výsledkov – keďže operácie ešte prebiehajú a mnoho z týchto
mladých ľudí sa ešte stále podporuje – už teraz môžeme konštatovať, že YEI dosiahla jeden zo
svojich prvých cieľov, ktorým je postaviť zamestnanosť mladých ľudí do centra politických
rozhodnutí v členských štátoch.
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161. Komisia vo svojom oznámení z októbra 2016 uznáva, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie
na podporu tých mladých ľudí, ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce. Hoci výsledky začínajú byť
v praxi viditeľné, systémy záruky pre mladých ľudí sa ešte nedostali ku všetkým mladým ľuďom,
ktorí prišli o prácu alebo ukončili školskú dochádzku, a mladí ľudia v najzraniteľnejších situáciách
vrátane nízkokvalifikovaných osôb a neregistrovaných osôb NEET sú medzi príjemcami
nedostatočne zastúpení.
Ako sa však uvádza v oznámení, záruka pre mladých ľudí presunula svoje zameranie na včasnú
intervenciu a neregistrované osoby NEET, poukázala na existujúce nedostatky v poskytovaní
služieb a zaistila nový dôraz na osvetovú činnosť. Okrem toho pomohla pri prekonávaní prekážok
v rôznych oblastiach politiky a vybudovaní životaschopných partnerstiev medzi kľúčovými aktérmi
zodpovednými za osvetovú činnosť.
V číslach zodpovedajúcich priemernému ročnému stavu mladých ľudí v prípravnej fáze záruky pre
mladých ľudí v roku 2014 a 2015 sa odráža legitímna možnosť niektorých členských štátov, ktoré si
zvolili postupné vykonávanie systémov záruky pre mladých ľudí. Komisia bude schopná posúdiť
pokrok dosiahnutý v oblasti identifikácie a registrácie osôb NEET až v strednodobom horizonte po
tom, ako sa dokončí dodatočný zber údajov.
163. Komisia považuje tieto výsledky za obzvlášť pozitívne berúc do úvahy vysokú latku stanovenú
rámcom ukazovateľov: výstup zo systému záruky pre mladých ľudí sa uskutočňuje na základe
výberu ponuky, a nie jej akceptovania. Okrem toho v EÚ ako celku sa percentuálny podiel
včasných a pozitívnych výstupov (prijatie ponuky do štyroch mesiacov) zo záruky pre mladých ľudí
v roku 2015 zvýšil v porovnaní s rokom 2014. Na úrovni EÚ sa zaznamenalo aj zvýšenie
percentuálneho podielu pozitívnych situácií po 6 mesiacoch od vystúpenia a percentuálneho podielu
osôb NEET, ku ktorým sa záruka pre mladých ľudí dostala.
Odporúčanie 1
Prvý pododsek: Komisia sa domnieva, že toto odporúčanie je určené najmä členským štátom.
Komisia toto odporúčanie prijíma v rozsahu, v akom sa dotýka Komisie, a plánuje stanoviť
primerané opatrenia, keď sa navrhnú nové iniciatívy.
Hoci Komisia v plnej miere uznáva význam riadenia očakávaní a stanovenia realistických cieľov,
chcela by zároveň zdôrazniť význam stanovenia ambiciózneho politického cieľa, ktorý prispel
k vytvoreniu politického impulzu v súvislosti so zárukou pre mladých ľudí.
Druhý pododsek: Komisia sa domnieva, že toto odporúčanie je určené najmä členským štátom.
Komisia toto odporúčanie prijíma v rozsahu, v akom sa dotýka Komisie, a plánuje stanoviť
primerané opatrenia, keď sa navrhnú nové iniciatívy.
V rámci procesu prípravy plánov vykonávania záruky pre mladých ľudí (YGIP) členských štátov
Komisia požiadala členské štáty, aby identifikovali a analyzovali kľúčové štrukturálne problémy
a špecifické nedostatky týkajúce sa ich vnútroštátnej situácie a aby načrtli orientačný harmonogram
postupného vykonávania záruky pre mladých ľudí, ak s ním počítajú.
165. Komisia súhlasí s tým, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na podporu tých mladých ľudí,
ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce, ale rada by Dvoru audítorov pripomenula, že v odporúčaní
Rady sa umožňuje postupné vykonávanie systémov záruky pre mladých ľudí a že neexistuje žiadny
konkrétny termín na vykonávanie záruky pre mladých ľudí v celej populácii NEET.
Okrem toho, dôležitým prvkom prístupu členských štátov k záruke pre mladých ľudí bola osvetová
činnosť. Väčšina z nich nabádala mladých ľudí, aby sa registrovali u poskytovateľov, a dve tretiny
verejných služieb zamestnanosti sa pri vykonávaní záruky pre mladých ľudí zapojilo do osvetovej
činnosti. V tomto smere bolo dôležité zvýšenie informovanosti, dostupnosti a škály služieb, a to
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nielen prostredníctvom vývoja online registrácie a cielených kampaní, ale aj jednotných
kontaktných miest, mobilných alebo decentralizovaných služieb a proaktívnej práce so širším
spektrom partnerov.
Odporúčanie 2
Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené najmä členským štátom.
Komisia toto odporúčanie prijíma v rozsahu, v akom sa dotýka Komisie, a uvádza, že ho už
vykonáva. Komisia už v skutočnosti podporuje členské štáty v tom, aby vytvorili svoje stratégie
v oblasti osvetovej činnosti, a to prostredníctvom poskytovania finančnej podpory a politického
poradenstva vo forme technickej pomoci, budovania kapacít a vzájomného učenia.
168. Zdroje potrebné na vykonávanie záruky pre mladých ľudí sa môžu v jednotlivých štátoch
výrazne líšiť. V mnohých členských štátoch pravdepodobne zdroje EÚ nebudú stačiť na dokončenie
ambicióznych reforiem potrebných na účely vykonávania záruky pre mladých ľudí a mali by byť
doplnené zo štátnych rozpočtov.
Komisia by však uvítala lepší prehľad odhadovaných nákladov na všetky plánované opatrenia
na vykonávanie záruky pre mladých ľudí v každom členskom štáte, ale tiež si je vedomá toho, že
akékoľvek odhady nákladov týkajúcich sa záruky pre mladých ľudí treba brať s rezervou, pretože
v mnohých členských štátoch si vykonávanie záruky pre mladých ľudí vyžaduje aj hĺbkové
štrukturálne reformy systémov odbornej prípravy, hľadania zamestnania a vzdelávania s cieľom
radikálne zlepšiť prechod zo školy do zamestnania a zamestnateľnosť mladých ľudí.
169. Komisia vždy zdôrazňovala, že aj keď je k dispozícii významná finančná podpora EÚ určená
na podporu členských štátov, členské štáty musia tiež vo svojich štátnych rozpočtoch
uprednostňovať opatrenia zamerané na zamestnanosť mladých ľudí.
Komisia však uznáva, že je potrebné navýšiť zdroje na úrovni EÚ určené na boj proti
nezamestnanosti mladých ľudí. Komisia preto nedávno navrhla zvýšiť objem zdrojov v rámci YEI
na roky 2017 – 2020.
Odporúčanie 3
Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené najmä členským štátom.
Komisia by skutočne uvítala lepší prehľad odhadovaných nákladov na všetky plánované opatrenia
na vykonávanie záruky pre mladých ľudí a bude členské štáty v tomto procese podporovať vždy,
keď to bude možné a ak o to požiadajú. Modality takejto podpory však v tomto štádiu nemožno
stanoviť.
Odporúčanie 4
Komisia toto odporúčanie prijíma v rozsahu, v akom sa dotýka Komisie, a preskúma možnosť
prediskutovania noriem pre kritériá kvality v kontexte činnosti v oblasti monitorovania záruky pre
mladých ľudí vo výbore EMCO.
Komisia sa konštatuje, že druhá časť odporúčania je adresovaná členským štátom.
173. Pokiaľ ide o zber údajov, v roku 2015 sa v porovnaní s rokom 2014 zaznamenalo výrazné
zlepšenie v oblasti úplnosti a kvality údajov. Viaceré krajiny vynaložili značné úsilie
na prispôsobenie metód používaných na zber a/alebo zostavovanie ich údajov z monitorovania
v rámci záruky pre mladých ľudí s cieľom zlepšiť súlad so špecifikami rámca ukazovateľov.
Zlepšili sa aj kvalitatívne údaje o charakteristikách ponúk. Toto úsilie prispeje k zlepšeniu
porovnateľnosti údajov medzi krajinami, aj keď ešte stále existujú niektoré osobitné problémy,
ktoré pri interpretácii výsledkov treba brať do úvahy.

11

Kľúčové oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, sa týkajú úplnosti údajov o následných
opatreniach (v 8 krajinách ešte nie sú k dispozícii) a zníženia počtu neznámych destinácií
a následných situácií, a to v prípade údajov o výstupe ako aj údajov o následných opatreniach.
Rada EPSCO v tejto súvislosti vyzvala členské štáty, aby pokračovali v úsilí o dosiahnutie lepšieho
zosúladenia vnútroštátnych údajov so spoločným rámcom ukazovateľov na monitorovanie záruky
pre mladých ľudí, a to s prihliadnutím na súčasné možnosti a obmedzenia vnútroštátnych údajov.
Odporúčanie 5
Komisia prijíma prvú časť tohto odporúčania a považuje ho za čiastočne vykonané, ako je
vysvetlené nižšie. Komisia už v tejto oblasti úzko spolupracuje s členskými štátmi, najmä
prostredníctvom práce v rámci skupiny EMCO pre ukazovatele, podpory ponúkanej členským
štátom, ktoré vykazujú údaje podľa rámca ukazovateľov, a cielenej podpory Medzinárodnej
organizácie práce (MOP) pre tri členské štáty ako súčasť opatrení týkajúcich sa zamestnanosti
mladých ľudí v rámci projektu Komisie a MOP.
Komisia sa konštatuje, že druhá časť tohto odporúčania je adresovaná členským štátom.
174. Komisia sa domnieva, že YEI v týchto členských štátoch významne prispela k záruke pre
mladých ľudí. Aj napriek oneskoreniam v niektorých členských štátoch vykonávanie v roku 2016
pokračovalo stabilne. Pozri odpoveď Komisie na bod 159. Komisia prijala 4. októbra oznámenie,
v ktorom informovala o pokroku, ktorý členské štáty dosiahli v oblasti záruky pre mladých ľudí
a YEI, – COM (2016) 646 s názvom „Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu
zamestnanosti mladých ľudí“. Jedným zo záverov tohto oznámenia je, že napriek oneskoreniu pri
vytváraní štruktúr sa v 20 oprávnených členských štátoch YEI považuje za kľúčový mechanizmus
na vykonávanie záruky pre mladých ľudí. V niektorých prípadoch sa používa na podporu väčšiny
alebo všetkých opatrení v rámci systémov záruky pre mladých ľudí. Z uvedenej správy tiež
vyplýva, že pokrok sa zvyšuje od konca roku 2015. Skutočnosť, že členské štáty v žiadostiach
o platbu nepredložili úplnú sumu dodatočného predbežného financovania, neznamená, že je ju
nevyužili v plnej miere alebo ešte viac. Keďže od členských štátov sa vyžadovalo, aby žiadali
o úhradu iba polovice dodatočného predbežného financovania v rámci príspevku Únie (ktorý zahŕňa
osobitné prostriedky vyčlenené na YEI, ako aj na príspevok ESF na YEI), mohli sa rozhodnúť, že
nepožiadajú o úhradu týchto výdavkov okamžite (napr. z pokladničných dôvodov, z dôvodov
spojených s overovaním výdavkov).
Napokon je dôležité uvedomiť si, že v tomto štádiu by sa výsledky mali interpretovať opatrne
a mali by sa považovať za predbežné. Po prvé preto, lebo operácie môžu trvať dlhšie ako jeden
alebo tri roky. Po druhé preto, lebo mnohé členské štáty uprednostňujú podávanie správ len
v prípade dokončených operácií (keďže táto možnosť je povolená v súlade s právnym rámcom
platným pre YEI).
175. Komisia konštatuje, že v nariadeniach nie je stanovená osobitná požiadavka týkajúca sa
podrobného posúdenia charakteristík rôznych podskupín mladých ľudí podporovaných
prostredníctvom YEI. V nariadeniach sa vyžaduje zapojenie príslušných partnerov a konzultácia
s nimi, ale nevyžaduje sa, aby sa zohľadňovali všetky návrhy príslušných partnerov. V dôsledku
toho by mal operačný program poskytovať informácie o prijatých opatreniach na zapojenie
partnerov do prípravy operačného programu.
176. Komisia konštatuje, že v článku 95 a prílohe X k NSU sa nestanovuje, že členské štáty nemôžu
využívať európske štrukturálne a investičné fondy na podporu opatrení, ktoré boli predtým
podporované so štátneho rozpočtu. Okrem toho sa v týchto ustanoveniach nevyžaduje, aby členské
štáty zvýšili verejné výdavky v súvislosti s určitými typmi opatrení alebo cieľovými skupinami.
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Cieľom článku 95 je predchádzať tomu, aby členské štáty znížili svoju úroveň verejných investícií.
Overenie dodržiavania doplnkovosti sa vykonáva v súlade s článkom 95 ods. 4 a prílohou X. Toto
overenie je v príslušných prípadoch založené na celkovej úrovni verejných investícií
na vnútroštátnej alebo aj na regionálnej úrovni, a nie na type opatrenia financovaného zo strany
členského štátu.
Odporúčanie 6
Komisia toto odporúčanie neprijíma.
V nariadeniach nie je stanovená osobitná požiadavka týkajúca sa podrobného posúdenia
charakteristík rôznych podskupín mladých ľudí podporovaných prostredníctvom YEI v operačnom
programe.
Komisia však aj napriek tomu spolupracuje s členskými štátmi prostredníctvom rôznych fór
na podporu ich činností zameraných na oslovovanie neaktívnych mladých osôb. Komisia bude
v tejto súvislosti naďalej poskytovať členským štátom usmernenie týkajúce sa tvorby opatrení, ktoré
sú prispôsobené potrebám rôznych skupín populácie, na ktoré sa YEI zameriava.
177. Komisia sa domnieva, že zavedené ustanovenia boli dostatočné.
Počas rokovaní o programoch Komisia posudzovala najmä východiskové situácie s cieľom overiť
spoľahlivosť cieľov.
V prípade, že tieto informácie nebolo možné nájsť v hodnotení ex ante, Komisia zvyčajne
vyžadovala metodický dokument.
Komisia členským štátom sprístupnila dva podkladové dokumenty týkajúce sa stanovovania
a upravovania cieľov pre ESF, a to v dostatočnom predstihu pred rokovaniami v roku 2013.
V prípade, ak východiskovú situáciu nebolo možné podporiť dôkazmi, alebo ak chýbali historické
údaje, vyžadoval sa akčný plán v rámci všeobecnej ex ante kondicionality 7.
178. Komisia sa domnieva, že ukazovatele zahŕňajú rôzne kroky na ceste k začleneniu/trhu práce.
V prípade, ak sa účastník podporuje prostredníctvom dvoch po sebe nasledujúcich intervencií, ktoré
sú rovnaké, dokončenie intervencie YEI a prijatie ponuky sa počíta iba raz, a to pri odchode.
V prípade, ak sa účastník podporuje v rámci dvoch rôznych operácií a obe sa dokončia, účasť by sa
počítala dvakrát ako dokončenie intervencie podporovanej z YEI a aspoň jedenkrát ako prijatie
ponuky pri odchode z prvej intervencie.
Odporúčanie 7
Komisia toto odporúčanie neprijíma.
Ak sa bude merať situácia týkajúca sa iba tých účastníkov YEI, ktorí dokončili operáciu, existuje
potenciálne riziko, že výsledky sa nebudú vykazovať v dostatočnej miere. Okrem toho, revízia,
ktorú Dvor audítorov navrhuje, by si vyžiadala zmeny v základných princípoch merania, keďže
spoločné ukazovatele výsledkov sú dohodnuté a povinné pre všetky členské štáty.
Komisia by chcela zdôrazniť, že metodika počítania prijatá pre YEI je založená na konvenciách
používaných pre ukazovatele Európskeho sociálneho fondu (ESF), a to najmä počítanie pozitívnych
výstupov, nezávisle od dokončenia operácie. Navyše akákoľvek takáto zmena platných pravidiel by
predstavovala značnú záťaž pre členské štáty a obmedzila by porovnateľnosť údajov vykázaných
ešte pred zmenou konvencie.
Na to, aby sa dalo uzavrieť, či sú výsledky týkajúce sa účastníka priamo viazané na intervenciu
z YEI (alebo ESF), je potrebné hodnotenie, a to v rámci systému monitorovania nie je
uskutočniteľné.
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Komisia bude pokračovať vo svojej snahe vniesť viac jasnosti do záležitostí súvisiacich
s monitorovaním tým, že bude naďalej poskytovať usmernenie a žiadať od členských štátov spätnú
väzbu v rámci niekoľkých existujúcich relevantných fór.
179. Komisia konštatuje, že členské štáty mali v mnohých prípadoch dostatočné výdavky, ale
nemohli žiadať o ich úhradu, pretože nesplnili potrebnú podmienku na predkladanie žiadostí
o platbu Komisii (t. j. ešte nemali určené riadiace a certifikačné orgány).
Spoločná odpoveď Komisie na body 180 a 181:
V tomto štádiu by sa výsledky mali interpretovať opatrne a mali by sa považovať za predbežné. Po
prvé preto, lebo operácie môžu trvať dlhšie ako jeden alebo tri roky. Po druhé preto, lebo mnohé
členské štáty uprednostňujú podávanie správ len v prípade dokončených operácií (keďže táto
možnosť je povolená v súlade s právnym rámcom platným pre YEI). Takisto nie je možné vyvodiť
závery na základe žiadostí o úhradu výdavkov predložených Komisii, pretože finančné vykonávanie
neodráža vykonávanie v teréne.
181. V nariadení sa výslovne vyžadovalo, aby sa prvé hodnotenie YEI vykonalo do decembra 2015
vzhľadom na oprávnenosť výdavkov od septembra 2013. Komisia sa domnieva, že zistenia
vyplývajúce z hodnotenia boli užitočné na účely nasmerovania programov na zostávajúce obdobie.
182. Komisia súhlasí s tým, že opatrenia by mali byť prispôsobené potrebám mladých ľudí a že
vytváranie profilov účastníkov je veľmi dôležité. V tejto súvislosti Komisia poskytla členským
štátom usmernenie týkajúce sa tvorby opatrení.
V článku 16 nariadenia o ESF sa stanovuje, že YEI by sa mala zameriavať na mladých ľudí vo veku
do 25 alebo do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo
odbornej prípravy. Nestanovujú sa v ňom žiadne požiadavky na osobitné skupiny, ktoré by sa mali
podporovať. Je preto úlohou členských štátov, aby určili cieľovú skupinu YEI, a to v rámci
obmedzení uvedených v článku 16 nariadenia o ESF a v súlade so situáciou v jednotlivých
členských štátoch. Keďže YEI poskytuje obmedzený objem zdrojov, členské štáty sa rozhodli tieto
zdroje sústrediť na určité cieľové skupiny a ESF využívať na ďalšie opatrenia zamerané
na najzložitejšie a ťažko dostupné skupiny mladých ľudí. Mnoho opatrení zameraných na tieto
zraniteľné skupiny je plánovaných v rámci investičnej priority 9i.
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