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Luxembourg, 24. ožujka 2015.

Mladi i nezaposleni u Europi: prepreke pred Jamstvom za mlade EU-a
U izvješću koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) utvrđuju se tri rizika za uspješnu provedbu Jamstva
za mlade, inicijative EU-a za koju su izdvojena sredstva EU-a u iznosu od 12,7 milijardi eura: primjerenost ukupnog
financiranja, definicija „kvalitetne ponude” i način na koji Komisija prati rezultate programa i izvješćuje o njima.
„Nezaposlenost mladih golem je izazov s kojim se danas suočava većina država članica EU-a. Europska unija
odgovorila je na taj izazov uspostavom važnog alata pod nazivom „Jamstvo za mlade”, čiji je cilj omogućiti pravi put
za oko 7,5 milijuna mladih Europljana koji su nezaposleni i nisu u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja”, poručila
je Iliana Ivanova, članica Suda zadužena za izvješće. Iako je riječ o programu čija provedba iziskuje znatna financijska
sredstva, njegova je alternativa nastavak stvaranja velikih društveno-gospodarskih troškova u obliku davanja za
nezaposlenost te neostvarenih zarada i poreza, koji prema procjeni agencije EU-a Eurofound iznose 153 milijardi eura
godišnje, tj. više od 1 % BDP-a EU-a. Uspjeh Jamstva za mlade u budućnosti ipak se ne može smatrati zajamčenim jer
još nisu pruženi odgovori na važna pitanja. Kao moguće rizike utvrdili smo primjerenost financiranja programa,
značajke „kvalitetne” ponude koja se pruža mladim nezaposlenim osobama te način na koji Komisija prati rezultate
programa i izvješćuje o njima. Pronalazak rješenja za te rizike u ranoj fazi ključan je za djelotvornost Jamstva za
mlade.”
Revizori EU-a zaključuju da je Komisija pružila pravodobnu i primjerenu potporu državama članicama u uspostavi
programa Jamstvo za mlade. Međutim, oni također napominju da Komisija nije provela procjenu učinka i navela
očekivane troškove i koristi, iako je to standardan postupak za sve glavne inicijative Komisije. Stoga nedostaju
informacije o mogućem ukupnom trošku provedbe programa diljem EU-a te postoji rizik da ukupan iznos financijskih
sredstava ne bude primjeren. To je, uz izostanak jasne definicije „kvalitetne” ponude za posao, glavni rizik za
djelotvornu i dosljednu provedbu programa diljem EU-a.
Program Jamstvo za mlade uspostavljen je u lipnju 2013. kao odgovor na pogoršanje stanja u kojem se nalaze
nezaposlene mlade osobe, dodatno pogoršanog gospodarskom i financijskom krizom. Na svakih pet građana EU-a
mlađih od 24 godine koji se nalaze na tržištu rada više od jednog nema posao, a u nekim državama članicama
nezaposlena je svaka druga mlada osoba koja se nalazi na tržištu rada. U razdoblju od 2014. do 2020. program će se
dijelom financirati iz proračuna EU-a preko Europskog socijalnog fonda i posebne Inicijative za zapošljavanje mladih u
iznosu od ukupno 12,7 milijardi eura. Međutim, države članice morat će osigurati dodatna sredstva za financiranje
mjera usmjerenih na nezaposlene osobe, no i za mjere u vezi s temeljnim strukturnim reformama u područjima kao
što su sustavi osposobljavanja, traženja posla i obrazovanja, kako bi se poboljšao prijelaz sa školovanja na tržište rada
i mogućnost zapošljavanja mladih. Iznos dostupnih nacionalnih sredstava za program još nije utvrđen: devet država
članica nije dostavilo Komisiji nikakve informacije o tome, dok su preostale države članice dostavile informacije s
različitom mjerom detalja.
U posljednjim dostupnim procjenama Komisije navodi se ukupna dodjela u visini od 16,7 milijardi eura (europska i
nacionalna sredstva) za financiranje programa u razdoblju 2014. – 2020. Međutim, prema Međunarodnoj organizaciji
rada trošak provedbe programa mogao bi dosegnuti 21 milijardu eura godišnje.

Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke tematskog izvješća koje je usvojio Europski revizorski sud.
Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na www.eca.europa.eu.
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U lipnju 2014. gotovo 5 milijuna mladih osoba (mlađih od 25 godina) u 28 država članica bilo je nezaposleno, a od
toga više od 3,3 milijuna u europodručju. Prema tome stopa nezaposlenosti mladih u EU-u iznosi 22 %. Na svakih pet
mladih građana EU-a na tržištu rada više od jednog ne može pronaći posao, a u Grčkoj i Španjolskoj to vrijedi za
svaku drugu mladu osobu. Razlika između države članice s najnižom stopom nezaposlenosti mladih (Njemačka
sa 7,8 % u lipnju 2014.) i države članice s najvišom stopom (Španjolska s 53,4 % u lipnju 2014.) iznosi gotovo
50 postotnih bodova.
Vijeće ministara EU-a i Europsko vijeće donijeli su 2013. godine program „Jamstvo za mlade”. U okviru tog programa
države članice trebale bi omogućiti osobama mlađim od 25 godina da u roku od četiri mjeseca od završetka
formalnog obrazovanja ili gubitka posla pronađu „kvalitetan” posao koji je primjeren njihovu obrazovanju,
vještinama i iskustvu ili steknu znanje, vještine i iskustvo potrebne za pronalaženje posla u budućnosti pripravničkom
praksom, stažiranjem ili daljnjim obrazovanjem. Program se financira iz proračuna EU-a i iz nacionalnih proračuna. Ta
javna sredstva mogu se dopuniti privatnim sredstvima (npr. ulaganjima poduzeća u programe pripravničke prakse ili
programe osposobljavanja financirane iz privatnih zaklada).
Tematskim izvješćem (br. 3/2015) pod naslovom Jamstvo za mlade EU-a: poduzeti su prvi koraci, no rizici u
provedbi tek predstoje procjenjuje se je li Komisija državama članicama pružila primjerenu potporu pri uspostavi
programa Jamstvo za mlade i preispituju se mogući rizici koji bi mogli imati učinak na provedbu programa. Revizija se
usredotočila na Komisijinu procjenu planova provedbe Jamstva za mlade na uzorku od pet država članica: Francuske,
Irske, Italije, Litve i Portugala.
Iako je Komisija zatražila od država članica da uz planove provedbe Jamstva za mlade dostave i procjenu troškova
planiranih mjera i navedu njihove izvore financiranja, revizori su na temelju analize navedenih pet država članica
utvrdili da su u nekim odgovorima izostale relevantne informacije, a nijedna država nije navela procijenjene troškove
strukturnih reformi potrebnih za djelotvornu provedbu Jamstva za mlade.
Revizori EU-a preporučuju da:
•
•
•

države članice pruže jasan i cjelovit pregled troškova svih planiranih mjera za suzbijanje nezaposlenosti
mladih u okviru programa Jamstvo za mlade kako bi Komisija mogla procijeniti ukupne potrebe za
financiranjem;
Komisija promiče skup kvalitativnih odrednica koje bi ponude za posao, stažiranje i pripravničku praksu
trebale imati kako bi se ispunili uvjeti za potporu EU-a. To bi se moglo temeljiti na elementima kojima se
definira kvalitetna ponuda u smjernicama Komisije za evaluaciju Inicijative za zapošljavanje mladih;
Komisija uspostavi sveobuhvatan sustav za praćenje programa Jamstvo za mlade, kojim bi se obuhvatile i
strukturne reforme i mjere usmjerene na pojedince. O rezultatima tog praćenja trebalo bi izvijestiti Europski
parlament i Vijeće.

Sud u budućim izvješćima također namjerava obuhvatiti pitanja u vezi sa zaposlenošću mladih, uključujući provedbu
inicijativa EU-a na razini država članica. Sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se iznose
nalazi odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema povezanih s upravljanjem.
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