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Delegace naleznou v příloze závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 17/2015 

nazvané „Podpora Komise pro akční týmy pro mladé lidi: finanční prostředky ESF byly 

přesměrovány, ale důraz na výsledky je nedostatečný“, které přijala Rada na svém 3454. zasedání 

konaném dne 8. března 2016. 
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PŘÍLOHA 

 

Závěry Rady o zvláštní zprávě  

Evropského účetního dvora č. 17/2015 nazvané  

„Podpora Komise pro akční týmy pro mladé lidi: finanční prostředky ESF byly 

přesměrovány, ale důraz na výsledky je nedostatečný“ 

 

RADA EVROPSKÉ UNIE: 

1. VÍTÁ zvláštní zprávu Evropského účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“) a připomínky 

Komise; 

2. ZDŮRAZŇUJE, že obtížnou situaci v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí lze do značné 

míry přičíst strukturálním socioekonomickým problémům, jež vyžadují provádění 

strukturálních reforem na základě integrovaného meziodvětvového přístupu a s finanční 

podporou poskytovanou z různých fondů, jako je Evropský fond pro regionální rozvoj 

(EFRR) a Evropský sociální fond (ESF); tím však nejsou vyloučena další odvětvová 

krátkodobá opatření, která by řešila například nesoulad mezi nabízenými a požadovanými 

dovednostmi; 

3. ZDŮRAZŇUJE, že akční týmy pro mladé lidi představovaly politickou iniciativu, která byla 

přijata na nejvyšší politické úrovni s cílem zvýšit povědomí o tom, že je naléhavě zapotřebí 

řešit dramatickou situaci v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí, která nastala po roce 2008, 

kdy začala hospodářská krize; 

4. DOMNÍVÁ SE, že s ohledem na existující právní, finanční a správní rámec představovalo 

využití stávajících, dobře fungujících programů prostřednictvím rychlého přesměrování 

operačních programů ESF na období 2007–2013 vhodný postup, neboť na konci roku 2011 

bylo v osmi členských státech, na které byla iniciativa akčních týmů pro mladé lidi zaměřena, 

stále k dispozici zhruba 10 miliard EUR nepřidělených prostředků ESF; 
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5. VYZDVIHUJE význam auditů výkonnosti prováděných Účetním dvorem, avšak 

ZDŮRAZŇUJE, že parametry použitými Účetním dvorem by neměla být dotčena politická 

rozhodnutí přijímaná jinými orgány EU v rámci jejich příslušných pravomocí; 

6. ZDŮRAZŇUJE, že akční týmy pro mladé lidi byly přínosné tím, že připravily půdu pro nové 

iniciativy v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí, včetně záruk pro mladé lidi, Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí a lepšího právního rámce ESF na období 2014–2020, 

a že všechny tyto nové iniciativy určené k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí teprve 

začínají přinášet výsledky; 

7. DOMNIVÁ SE, že akční týmy pro mladé lidi pozitivně přispěly k naplnění očekávání 

vyjádřených na neformálním zasedání Evropské rady konaném dne 30. ledna 2012; 

8. BERE NA VĚDOMÍ zjištění Účetního dvora, že akční týmy pro mladé lidi předložily 

konkrétní návrhy jen v omezené míře a že poradní úlohu Komise znesnadnily míra a kvalita 

informací, které měla k dispozici; 

9. KONSTATUJE, že některá ze zjištění Účetního dvora se zdají být věcně nesprávnými, 

VYJADŘUJE POLITOVÁNÍ, že Účetní dvůr si informace, které obdržel od Komise, neověřil 

u dotčených členských států, a VYZÝVÁ Komisi a Účetní dvůr, aby při budoucích auditech 

konzultovaly odpovědné vnitrostátní orgány s cílem zabránit odlišnému výkladu dostupných 

informací; 

10. PŘIJÍMÁ doporučení Účetního dvora, současně se však DOMNIVÁ, že většinu požadavků 

uvedených v doporučeních již obsahuje nový právní rámec evropských strukturálních 

a investičních fondů na období 2014–2020: 

– článek 30 nařízení o společných ustanoveních vyžaduje, aby žádosti o změnu 

operačních programů předložené členskými státy byly řádně odůvodněné, a aby v nich 

byl zejména uveden očekávaný dopad změn na dosahování cílů strategie Evropa 2020; 
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– článek 50 nařízení o společných ustanoveních vyžaduje, aby výroční zprávy o provádění 

obsahovaly klíčové informace o provádění operačních programů a jejich priorit, co se 

týče finančních údajů, společných ukazatelů a ukazatelů specifických pro jednotlivé 

programy a vyčíslených cílových hodnot; 

– článek 125 nařízení o společných ustanoveních vyžaduje, aby řídicí orgány poskytovaly 

monitorovacímu výboru veškeré nezbytné informace, zejména údaje týkající se pokroku 

operačního programu v dosahování cílů, finanční údaje a údaje týkající se ukazatelů 

a milníků; 

11. VYZÝVÁ Komisi a členské státy, aby při budoucích iniciativách tohoto typu 

– náležitě zohledňovaly možnosti a omezení daná politickým a právním kontextem, jakož 

i dostupnost odpovídajících finančních zdrojů na úrovni EU a na úrovni členských států; 

– formulovaly stanovené cíle a vyčleněné zdroje konkrétním, přiměřeným 

a transparentním způsobem; 

– v příslušných případech a s ohledem na povinnosti v rámci sdíleného řízení intenzivněji 

spolupracovaly při předávání a sdělování údajů, jež mají být použity; 

– zajistily systematické provádění minimálních kontrol hodnověrnosti a spolehlivosti, 

zejména s ohledem na riziko, že do aktualizací a zpráv poskytovaných Komisí nebo 

členskými státy budou zahrnuty nespolehlivé či nesprávné výkazy. 
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