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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że od czasu wprowadzenia europejskiej strategii zatrudnienia w 1997 r. 

Komisja wspierała szereg działań mających na celu poprawę perspektyw zatrudnienia i 

kształcenia młodzieży1; mając na uwadze, że od czasu kryzysu UE kładzie szczególny 

nacisk na gwarancję dla młodzieży i Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

B. mając na uwadze, że celem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest 

wspieranie młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET), osób 

młodych długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi niezarejestrowanych jako osoby 

poszukujące pracy w regionach, w których stopa bezrobocia młodzieży przekroczyła w 

2012 r. 25 %; 

C. mając na uwadze, że gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych obejmują różne działania, przy czym gwarancja dla młodzieży ma w 

zamierzeniu zachęcać do przeprowadzenia reformy strukturalnej kształcenia, a Inicjatywa 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest instrumentem finansowania i stanowi 

krótkofalowe działanie mające na celu zwalczanie bezrobocia młodzieży; mając na 

uwadze, że gwarancja dla młodzieży jest finansowana ze środków EFS, budżetów 

krajowych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, podczas gdy Inicjatywa na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych pozwala na finansowanie bezpośredniego tworzenia 

miejsc pracy, odbywania staży i praktyk lub dalszego kształcenia dla grupy docelowej 

inicjatywy w kwalifikujących się regionach; mając na uwadze, że o ile gwarancja dla 

młodzieży ma zastosowanie we wszystkich 28 państwach członkowskich, tylko 20 państw 

członkowskich kwalifikuje się do wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych; mając wreszcie na uwadze, że działanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych nie ma z góry określonego czasu trwania, podczas gdy gwarancja dla 

młodzieży wymaga przedłożenia oferty w ciągu czterech miesięcy; zauważa, że w 

żadnym kraju nie było możliwe zagwarantowanie całej młodzieży niekształcącej się, 

niepracującej ani nieszkolącej się możliwości skorzystania z oferty w ciągu czterech 

miesięcy, głównie ze względu na brak środków budżetowych; 

D. mając na uwadze, że gwarancja dla młodzieży doprowadziła do reform strukturalnych w 

niektórych państwach członkowskich, m.in. w celu wsparcia dostosowania ich modeli 

kształcenia i szkolenia do rynku pracy, aby można było osiągnąć cele tego instrumentu; 

E. mając na uwadze, że aby szybciej uruchomić działania w ramach Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych, w 2015 r. postanowiono zwiększyć o 1 mld EUR środki na jej 

wstępne finansowanie, co w przypadku kwalifikujących się państw członkowskich 

oznaczało wzrost z początkowego poziomu 1–1,5 % do 30 %; 

F. mając na uwadze, że na osiągnięcie celów wyznaczonych w ramach gwarancji dla 

                                                 
1 Inne działania obejmują inicjatywę „Mobilna młodzież” zapoczątkowaną we wrześniu 2010 r., inicjatywę 

„Szanse dla młodzieży” zainicjowaną w grudniu 2011 r. oraz zespoły zadaniowe do spraw zatrudnienia ludzi 

młodych wprowadzone w styczniu 2012 r. 
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młodzieży mają wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak szczególna sytuacja gospodarcza 

czy właściwy dla danego regionu model produkcji; 

G. mając na uwadze, że wdrożenie programu gwarancji dla młodzieży nie przyniosło jak 

dotąd jednolitych wyników, a w niektórych sytuacjach trudno było zidentyfikować i 

ocenić jego wkład; 

1. zauważa, że stopa bezrobocia młodzieży, a w szczególności odsetek młodzieży 

niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, pozostaje w niektórych państwach 

członkowskich na nieakceptowalnie wysokim poziomie; z zadowoleniem przyjmuje 

zatem przedłużenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych do 2020 r.; uważa, że 

należy uwzględnić bezrobocie młodzieży w następnych wieloletnich ramach finansowych 

(WRF) w celu zapewnienia ciągłości i analizy opłacalności programu; 

2. podkreśla, że główne cele Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych to pobudzenie 

tworzenia miejsc pracy dla ludzi młodych oraz udzielenie pomocy państwom 

członkowskim przy tworzeniu właściwych systemów identyfikowania potrzeb ludzi 

młodych i stosownego wsparcia; podkreśla zatem, że w przyszłości należy oceniać 

skuteczność gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na 

podstawie osiągnięć w tworzeniu lub ulepszaniu w państwach członkowskich systemów 

wspierania młodzieży w przejściu od kształcenia do zatrudnienia; jest zdania, że aby 

gwarancja dla młodzieży funkcjonowała właściwie, niezbędne jest też skuteczne 

funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia na poziomie lokalnym; 

3. z zadowoleniem przyjmuje koncentrację wydatków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych na wstępie w latach 2014 i 2015 oraz zwiększenie kwoty początkowych 

płatności zaliczkowych mające zapewnić szybkie uruchomienie zasobów; podkreśla, że 

obecnie Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ma najlepsze wyniki pod 

względem realizacji finansowej spośród wszystkich europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych; 

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dzięki działaniom w ramach Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych zapewniono wsparcie ponad 1,4 mln młodych ludzi, a państwa 

członkowskie skonsolidowały operacje na kwotę ponad 4 mld EUR; 

5. odnotowuje opóźnienia we wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 

państwach członkowskich uwarunkowane względami proceduralnymi i późnym 

przyjęciem obecnych WRF i ram prawnych, a w konsekwencji – opóźnionym 

powołaniem odpowiednich organów; uważa to za wadę podstawy prawnej Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych, którą państwa członkowskie powinny usunąć w drodze 

szybkiego wprowadzenia koncentracji wydatków na wstępie; 

6. uważa, pożądane byłoby, gdyby państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, 

określiły definicję oferty pracy „dobrej jakości”; wzywa też państwa członkowskie i 

Komisję do wykorzystania istniejących sieci do opracowania wspólnie uzgodnionych 

kryteriów tej koncepcji, przy uwzględnieniu różnych istniejących źródeł i zaangażowaniu 

odpowiednich zainteresowanych podmiotów1, przy czym podstawą powinny być takie 

                                                 
1 Na przykład europejskie ramy jakości staży, wspólne oświadczenie europejskich partnerów społecznych pt. 

„Ku wspólnej wizji przygotowania zawodowego” oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
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elementy jak oferta odpowiadająca poziomowi kwalifikacji i profilowi uczestników 

programu oraz potrzebom rynku pracy, dając szansę na podjęcie pracy pozwalającej na 

utrzymanie się oraz uzyskanie ochrony socjalnej i perspektyw rozwojowych, co 

doprowadzi do zrównoważonej i dopasowanej integracji na rynku pracy; 

7. odnotowuje, że niedopasowanie między dostępnymi umiejętnościami a zapotrzebowaniem 

na rynku pracy nadal stanowi wyzwanie w wielu państwach członkowskich; zwraca się do 

Komisji, by w ramach Komitetu ds. Zatrudnienia Unii Europejskiej promowała wymianę 

najlepszych praktyk między państwami członkowskimi a odpowiednimi 

zainteresowanymi podmiotami w celu rozwiązania tego problemu oraz o skoncentrowanie 

uwagi na inicjatywach, które będą ułatwiać młodym ludziom rozpoczęcie życia 

zawodowego; 

8. wzywa do rozwijania w państwach członkowskich specjalistycznej wiedzy i potencjału 

publicznych służb zatrudnienia, aby wspierać osoby, które nie mogą znaleźć pracy 

w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu bezrobotnego lub od zakończenia 

kształcenia formalnego; 

9. zwraca uwagę, że brak informacji na temat potencjalnych kosztów wdrożenia programu w 

danym państwie członkowskim może skutkować nieodpowiednim finansowaniem 

realizacji programu i jego celów;  w związku z tym podkreśla potrzebę wprowadzenia 

systemu wskaźników i środków służących ocenie i monitorowaniu skuteczności zarówno 

publicznych systemów zatrudnienia, jak i gwarancji dla młodzieży, ponieważ nawet jeśli 

przewidziano taki system od samego początku, nadal istnieje wiele niedociągnięć; wzywa 

państwa członkowskie do przeprowadzenia analizy ex ante oraz ustanowienia przeglądu 

kosztów wdrażania gwarancji dla młodzieży; 

10. wyraża zaniepokojenie, że dane dotyczące beneficjentów, wyników i rezultatów 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są skąpe i często niespójne; apeluje do 

Komisji i państw członkowskich o podjęcie niezbędnych działań w celu ustanowienia 

bardziej nowoczesnych systemów monitorowania pozostałych środków finansowych 

Inicjatywy, które wiązałyby się z mniejszymi obciążeniami administracyjnymi;  

11. apeluje o skupienie uwagi na wynikach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

przez określenie konkretnych wskaźników w postaci nowych usług i środków wsparcia na 

rynku pracy w państwach członkowskich, uzyskiwanych z programu, oraz liczby ofert 

stałej pracy; 

12. uważa, że aby ocenić skuteczność programu, konieczna jest ocena wszystkich aspektów, 

w tym wykorzystania środków finansowych programu; odnotowuje wcześniejsze szacunki 

przekazane przez Międzynarodową Organizację Pracy i Eurofound oraz zwraca się do 

Komisji z wnioskiem o potwierdzenie lub aktualizację tych prognoz; 

13. zauważa, że większości reform nie przeprowadzono jeszcze w pełni na poziomie państw 

członkowskich i że w perspektywie długofalowej osiągnięcie celów gwarancji dla 

młodzieży wymaga znacznych wysiłków oraz krajowych i europejskich zasobów 

finansowych; 

                                                 
niepewnych form zatrudnienia. 
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14. wzywa do zapewnienia finansowania na okres po 2020 r. w ramach następnych WRF; 

15. apeluje do Komisji i państw członkowskich o ustanowienie realistycznych i osiągalnych 

celów, ocenę dysproporcji, analizę rynku przed wdrożeniem programów, poprawę 

systemów nadzoru i powiadamiania oraz poprawę jakości danych, aby umożliwić 

skuteczny pomiar wyników. 
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