
 

AD\1132855SK.docx  PE606.163v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014 – 2019  

 

Výbor pre rozpočet 
 

2016/2242(INI) 

31.8.2017 

STANOVISKO 

Výboru pre rozpočet 

Výboru pre kontrolu rozpočtu 

ku kontrole výdavkov a monitorovaniu nákladovej efektívnosti systémov 

záruky EÚ pre mladých ľudí  

(2016/2242(INI)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Vladimír Maňka 



 

PE606.163v02-00 2/7 AD\1132855SK.docx 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1132855SK.docx 3/7 PE606.163v02-00 

 SK 

NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže boj proti nezamestnanosti mladých je spoločnou politickou prioritou Parlamentu, 

Komisie a členských štátov, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľom Únie v oblasti rastu a 

zamestnanosti; 

B. keďže záruka pre mladých ľudí je ako investícia do mladých ľudí príkladom 

rozpočtovania motivovaného výsledkami; 

C. keďže záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) 

výrazne pomohli znížiť mieru nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ posilnením 

vzdelávania a dopytu po mladých ľuďoch na trhu práce a podporou opatrení zameraných 

na tvorbu pracovných miest; keďže miera nezamestnaných mladých ľudí v EÚ-28 je stále 

neprijateľne vysoká, a to 17,2 %1; 

D. keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí je stále neprijateľne vysoká; keďže v EÚ má v 

priemere len 41,9 % mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), prístup k záruke pre mladých ľudí; 

E. keďže je vhodné zdôrazniť úlohu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorú 

môže zohrávať najmä v tých členských štátoch, ktoré boli v oveľa vyššej miere postihnuté 

hospodárskou, finančnou a sociálnou krízou od roku 2007; keďže treba zdôrazniť potrebu 

posilniť tento program a vypracovať ďalšie doplnkové opatrenia tak na úrovni EÚ, ako aj 

národnej úrovni, ktoré budú zamerané na posilnenie integrácie a súdržnosti, a zároveň 

posilňovať rodovú rovnosť a zabezpečiť prístup k vzdelávacím programom iniciovaným s 

cieľom odpovedať na nové pracovné výzvy v oblasti technológií; 

F. keďže pôvodné finančné prostriedky vyčlenené na iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí (YEI) vo VFR na roky 2014 – 2020 boli v objeme 6,4 miliardy EUR, z čoho 

3,2 miliardy EUR pochádzali z príslušného rozpočtového riadku a boli doplnené rovnakou 

sumou z Európskeho sociálneho fondu (ESF); keďže v súvislosti s preskúmaním VFR v 

polovici trvania boli na iniciatívu YEI na obdobie 2017 – 2020 vyčlenené dodatočné 

rozpočtové prostriedky vo výške 1,2 miliardy EUR, ktorým bude zodpovedať rovnaká 

suma z ESF; keďže 500 miliónov EUR z tejto dodatočnej sumy sa má v roku 2017 

vyčleniť prostredníctvom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017; keďže konečné pridelené 

prostriedky na program sa určia v priebehu nadchádzajúcich ročných rozpočtových 

postupov; 

G. keďže všetky pôvodné pridelené prostriedky na YEI boli prednostne vyčlenené na roky 

2014 a 2015 a v rozpočte na rok 2016 sa nepočíta so žiadnymi novými rozpočtovými 

prostriedkami na tento účel; keďže prerušenie financovania iniciatívy YEI oslabilo úspech 

programu; 

H. keďže súčasná úroveň financovania z rozpočtu EÚ a z členských štátov nie je dostatočná 

                                                 
1 Od marca 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-

83a9-4011-8c85-1d4311215619.  
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na pokrytie súvisiacich potrieb; 

1. pripomína, že cieľom záruky pre mladých ľudí, je zabezpečiť, aby sa všetkým mladým 

ľuďom vo veku do 29 rokov ponúklo kvalitné zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská 

príprava alebo stáž v lehote štyroch mesiacov od ukončenia formálneho vzdelávania alebo 

straty zamestnania; 

2. pripomína, že úspech tejto iniciatívy je spojený s dobrou správou hospodárskych 

záležitostí v členských štátoch, pretože bez priaznivého podnikateľského prostredia, 

podpory malých a stredných podnikov a vzdelávacích a vedeckých systémov 

prispôsobených požiadavkám hospodárstva nemôže dochádzať ani k vytváraniu 

pracovných miest, ani nie je možné nájsť dlhodobé riešenie problému vysokej 

nezamestnanosti mladých ľudí; 

3.  zdôrazňuje potrebu zaručiť dlhodobé záväzky prostredníctvom ambiciózneho plánovania a 

stabilného financovania z rozpočtu EÚ, ako aj z rozpočtov členských štátov, s cieľom 

ponúknuť úplný prístup všetkým mladým ľuďom v EÚ, ktorí nie sú zamestnaní a nie sú 

ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET); vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala podrobnú analýzu účinkov opatrení vykonávaných v členských štátoch, určila 

najúčinnejšie riešenia a na ich základe poskytla členským štátom odporúčania o tom, ako 

dosiahnuť lepšie výsledky s vyššou mierou efektívnosti; 

4. pripomína, že podľa Medzinárodnej organizácie práce (MOP) si efektívna záruka pre 

mladých ľudí vyžaduje ročné finančné prostriedky vo výške približne 45 miliárd EUR v 

EÚ-28; nazdáva sa, že toto financovanie by sa malo chápať ako investícia, ktorá v 

prípade, že bude účinná, umožní výrazné zníženie nákladov do opatrení zameraných na 

zamestnanosť mladých ľudí; 

5. vyzýva členské štáty, aby riadne posúdili náklady svojich systémov záruky pre mladých 

ľudí, naplnili očakávania stanovením reálnych a dosiahnuteľných cieľov, mobilizovali 

dodatočné zdroje zo svojich vnútroštátnych rozpočtov a posilnili financovanie verejných 

služieb zamestnanosti s cieľom umožniť im plniť dodatočné úlohy spojené s vykonávaním 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

6. konštatuje, že hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí má Komisia 

ukončiť do konca roka 2017 a očakáva rýchle zavedenie potrebných úprav s cieľom 

zabezpečiť jej úspešné vykonávanie; zdôrazňuje význam pokračujúceho hodnotenia 

výsledkov YEI, ktoré vykonávajú zainteresované subjekty vrátane mládežníckych 

organizácií; 

7. domnieva sa, že je potrebné podporovať rôznorodosť a dostupnosť financovania a 

zamerať sa na efektívne vynakladanie prostriedkov a zároveň vykonávať ďalšie reformy 

politík a služieb. 

8. pripomína, že v rámci súčasného VFR by sa mala iniciatíva YEI financovať z nových 

rozpočtových prostriedkov, a nie prerozdelením existujúcich rozpočtových prostriedkov; 

očakáva ambiciózny politický záväzok vo vzťahu k budúcemu VFR; 

9. domnieva sa, že harmonizácia vekovej hranice vo všetkých európskych programoch na 

podporu zamestnanosti mládeže by mohla pomôcť podporiť rovnosť, jasnosť a 
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transparentnosť; 
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