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Delegace naleznou v příloze závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 5/2017 

s názvem „Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro 

mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“, přijaté Radou EPSCO na jejím 

9548. zasedání konaném dne 15. června 2017. 

 

 



 

 

10379/17   jp/rk 2 
PŘÍLOHA DG B 1C  CS 
 

PŘÍLOHA 

 

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 5/2017 s názvem „Nezaměstnanost mladých lidí 

– vedla opatření EU ke změnám?“ 

 

závěry Rady 

 

RADA EVROPSKÉ UNIE 

 

1. VÍTÁ zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 5/2017 i podrobné odpovědi Komise; 

 

2. KONSTATUJE, že se situace mladých lidí na trhu práce od přijetí záruky pro mladé lidi 

zlepšila; ve většině členských států došlo od roku 2013 k výraznému poklesu míry 

nezaměstnanosti mladých lidí a podílu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“), přičemž UZNÁVÁ, že míra 

nezaměstnanosti mladých lidí a podíl NEET jsou stále příliš vysoké, a že je potřeba vyvinout 

intenzivnější úsilí za účelem plného provedení záruky pro mladé lidi; 

 

3. OPĚTOVNĚ POTVRZUJE, že ačkoliv se situace nezaměstnaných mladých lidí zlepšila, 

řešení nezaměstnanosti a nečinnosti mladých lidí je i nadále politickou prioritou; a 

ZDŮRAZŇUJE, že v prosinci roku 2016 Evropská rada vyzvala k pokračování systému záruk 

pro mladé lidi a uvítala zvýšenou podporu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí; 

 

4. UZNÁVÁ značné úsilí EU a členských států vynaložené za tímto účelem; a OCEŇUJE 

podporu poskytovanou členským státům ze strany Evropské komise při vytváření jejich 

systémů záruk pro mladé lidi a případně zavádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí; 

 

5. VYBÍZÍ Komisi, aby nadále úzce spolupracovala s členskými státy na určování hlavních 

problémů s prováděním a v případě potřeby nabízela podporu; 
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6. SI JE VĚDOMA TOHO, že sledování provádění systémů záruk pro mladé lidi na vnitrostátní 

úrovni provádí v rámci evropského semestru Výbor pro zaměstnanost prostřednictvím 

mnohostranného dohledu a rámce ukazatelů; a UZNÁVÁ úsilí vynaložené za účelem lepšího 

zohlednění sledování kvality nabídek záruky pro mladé lidi; 

 

7. POVAŽUJE za užitečné, že se Účetní dvůr snažil posoudit, zda záruka pro mladé lidi přináší 

v členských státech výsledky a zda k nim Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

přispívá, zda členské státy dosáhly při provádění záruky pro mladé lidi pokroku a se vhodným 

způsobem zabývaly aspekty, které mohly mít na provádění záruky dopad, a zda prováděly 

Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí takovým způsobem, aby přispěly k dosažení 

cílů záruky pro mladé lidi; 

 

8. VÍTÁ skutečnost, že Účetní dvůr uznal, že v provádění záruky bylo dosaženo pokroku 

a pozitivních výsledků, ačkoliv cíl záruky pro mladé lidi, a sice poskytnutí kvalitní nabídky 

všem mladým lidem včetně mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 

nebo odborné přípravy, do čtyř měsíců dosud zcela naplněn nebyl; 

 

9. KONSTATUJE, že Účetní dvůr posoudil záruku pro mladé lidi a Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí v počátečních fázích jejich provádění a že jeho zjištění vycházejí 

z územně a časově omezených údajů; a ZDŮRAZŇUJE, že v provádění záruky pro mladé lidi 

a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí bylo od té doby dosaženo pokroku; 

 

10. PŘIPOMÍNÁ, že při navrhování nebo změnách vnitrostátních plánů provádění záruky pro 

mladé lidi je třeba zohlednit národní specifika, tak aby tyto plány mohly být zaměřeny na 

vnitrostátní, regionální a místní podmínky; 

 

11. DOMNÍVÁ SE, že záruka pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

poskytly silný podnět ke strukturálním reformám a inovaci politik, tedy v oblastech, jimiž se 

Účetní dvůr ve své zprávě nezabývá; 

 

12. ZDŮRAZŇUJE, že mladí lidé, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo 

profesní přípravy jsou různorodá skupina s rozličnými potřebami a že oslovení těchto 

mladých lidí vyžaduje velké a trvalé úsilí vnitrostátních orgánů a meziodvětvovou spolupráci; 
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13. KONSTATUJE, že doporučení uvedená ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora by 

měla být náležitě zohledněna, a to v zájmu pokračování úsilí o řešení nezaměstnanosti 

a nedostatečné aktivity mladých lidí a dosažení cílů stanovených v záruce pro mladé lidi, 

zejména s ohledem na stanovení realistických a dosažitelných cílů a úkolů. 
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