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Mladí a nezamestnaní v Európe: prekážky pred zárukou EÚ pre mladých ľudí
V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sú určené tri riziká z hľadiska účinného vykonávania
systému záruky EÚ pre mladých ľudí, podporenej sumou 12,7 mld. EUR z finančných prostriedkov EÚ: primeranosť
celkového financovania, definovanie „kvalitnej ponuky“ a spôsob, ako Komisia monitoruje a predkladá správy
o tomto systéme.
„Nezamestnanosť mladých ľudí je obrovská výzva, ktorej dnes čelí väčšina členských štátov EÚ. Európska únia na ňu
reagovala zriadením dôležitého nástroja s názvom „záruka pre mladých ľudí“, ktorej cieľom je dostať približne
7,5 milióna mladých Európanov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy,
späť na správnu cestu a umožniť im pozitívne sa zapojiť do spoločnosti,“ povedala Iliana Ivanova, zodpovedná
členka EDA. „Hoci ide o finančne nákladný systém z hľadiska jeho vykonávania, alternatívou sú pokračujúce obrovské
spoločensko-ekonomické náklady, ktoré vznikajú prostredníctvom dávok v nezamestnanosti a ušlých príjmov a daní,
ktoré podľa odhadu agentúry EÚ Eurofound predstavujú 153 mld. EUR ročne – viac než 1 % HDP EÚ. Avšak úspech
záruky pre mladých ľudí v budúcnosti nemožno považovať za samozrejmý, pretože závažné otázky zostávajú
nezodpovedané. Ako potenciálne riziká sme určili primeranosť financovania tohto systému, povahu „kvalitnej“
ponuky, ktorú navrhuje mladým nezamestnaným ľuďom, a spôsob, ako Komisia monitoruje systém a predkladá
správy o jeho výsledkoch. Včasné riešenie týchto rizík je kľúčom k úspešnosti záruky pre mladých ľudí.“
Audítori EÚ dospeli k záveru, že Komisia poskytla členským štátom včasnú a primeranú podporu pri zriadení
systémov záruky pre mladých ľudí. Poznamenávajú však, že nevykonala posúdenie vplyvu, špecifikujúc očakávané
náklady a prínosy, napriek tomu, že ide o bežný postup pri všetkých veľkých iniciatívach Komisie. V dôsledku toho nie
sú k dispozícii informácie o potenciálnych celkových nákladoch na vykonávanie tohto systému v celej EÚ, a preto
existuje riziko, že celkové financovanie nemusí byť primerané. Spolu s chýbajúcou jasnou definíciou „kvalitnej“
ponuky zamestnania to predstavuje hlavné riziko pre neúčinné a nejednotné vykonávanie systému v celej EÚ.
Systém záruky pre mladých ľudí bol zriadený v júni 2013 v reakcii na zhoršujúcu sa situáciu s nezamestnanosťou
mladých ľudí, ktorá bola prehĺbená hospodárskou a finančnou krízou. Viac než jeden z piatich Európanov vo veku
do 24 rokov je na trhu práce bez zamestnania, pričom v niektorých členských štátoch je miera nezamestnanosti taká
vysoká, že až polovica mladých ľudí na trhu práce je bez zamestnania. V rokoch 2014 až 2020 bude tento systém
čiastočne financovaný v celkovej výške 12,7 mld. EUR z rozpočtu EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu
a osobitnej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Členské štáty však budú musieť poskytnúť dodatočné
finančné prostriedky, aby sa zaplatili nielen opatrenia zamerané na tých, ktorí sú postihnutí nezamestnanosťou, ale
aj opatrenia týkajúce sa základných štrukturálnych reforiem v oblastiach systémov odbornej prípravy, hľadania
zamestnania a vzdelávania s cieľom zlepšiť prechod zo školy do zamestnania a zamestnateľnosť mladých ľudí. Zatiaľ
nie je jasná výška vnútroštátneho financovania, ktoré bude dostupné pre tento systém: deväť členských štátov
neposkytlo Komisii nijaké informácie a zvyšné štáty poskytli informácie s rôznym stupňom podrobností.
Z posledných odhadov, ktoré má Komisia k dispozícii, vychádza celkový prídel (zdroje EÚ a vnútroštátne zdroje) na
16,7 mld. EUR na financovanie tohto systému v období rokov 2014 – 2020. Avšak podľa Medzinárodnej organizácie
práce by náklady na vykonávanie systému mohli potenciálne dosiahnuť 21 mld. EUR ročne.
Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov.
Úplné znenie správy je k dispozícii na internetovej stránke www.eca.europa.eu.
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Poznámky pre vydavateľov:
V júni 2014 bolo v EÚ-28 nezamestnaných takmer 5 miliónov mladých ľudí (vo veku do 25 rokov), z nich viac než
3,3 milióna žije v eurozóne. To predstavuje mieru nezamestnanosti mladých ľudí 22 % v EÚ. Viac než jeden z piatich
mladých občanov EÚ si nemôže nájsť na trhu práce zamestnanie; v Grécku a Španielsku jeden z dvoch. Medzi
krajinami s najnižšou mierou nezamestnanosti mladých ľudí (Nemecko 7,8 % v júni 2014) a krajinami s najvyššou
mierou (Španielsko 53,4 % v júni 2014) je takmer 50 percentuálnych bodov.
V roku 2013 Rada ministrov EÚ a Rada Európskej únie prijali systém „záruky pre mladých ľudí“. V rámci tohto
systému by členské štáty mali zabezpečiť, aby do štyroch mesiacov po ukončení 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. Tento systém je financovaný z rozpočtu EÚ
a vnútroštátnych rozpočtov. Verejné financovanie môže byť doplnené o súkromné financovanie (napr. investície
spoločností do systémov učňovskej prípravy alebo školenia financované súkromnými nadáciami).
V tejto osobitnej správe (č. 3/2015) s názvom „Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie
čelí rizikám“ sa posudzuje, či Komisia poskytla členským štátom primeranú podporu pri zriaďovaní systémov záruky
pre mladých ľudí, a skúmajú sa možné riziká, ktoré by mohli mať vplyv na vykonávanie tohto systému. Audit sa
zameral na posúdenie plánov vykonávania záruky pre mladých ľudí Komisiou na vzorke piatich členských štátov:
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Litva a Portugalsko.
Hoci Komisia požiadala členské štáty, aby jej poskytli odhad nákladov na plánované opatrenia a súvisiace zdroje
financovania, keď predkladali svoje plány vykonávania záruky pre mladých ľudí, audítori pri preskúmaní týchto
piatich členských štátov zistili, že v niektorých odpovediach chýbali relevantné informácie, a ani jeden členský štát
neposkytol odhadované náklady na vykonanie štrukturálnych reforiem požadovaných pre účinnú záruku pre mladých
ľudí.
Odporúčania audítorov EÚ:
•
•

•

členské štáty by mali poskytnúť jasný a úplný prehľad nákladov na všetky opatrenia plánované v boji proti
nezamestnanosti mladých ľudí v rámci systému záruky pre mladých ľudí, aby Komisia mohla posúdiť potreby
celkového financovania;
Komisia by mala presadzovať súbor kvalitatívnych atribútov, ktoré by mali byť splnené pre pracovné miesta,
odbornú prípravu a učňovskú prípravu, aby sa mohli uchádzať o podporu EÚ. Mohli by byť založené na
prvkoch, ktorými sa definuje kvalitná ponuka v usmerneniach Komisie k hodnoteniu iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí;
Komisia by mala zaviesť ucelený systém monitorovania systému záruky pre mladých ľudí, ktorý by zahŕňal
štrukturálne reformy aj opatrenia zamerané na jednotlivcov. Výsledky monitorovania by sa mali predkladať
Európskemu parlamentu a Rade.

EDA sa plánuje zaoberať ďalšími otázkami zamestnanosti mladých ľudí, vrátane vykonávania iniciatív EÚ na úrovni
členských štátov, vo svojich budúcich správach. Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú
zistenia vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.
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