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 RIEŠENIE NEZAMESTNANOSTI MLADÝCH ĽUDÍ: VYUŽITIE 

ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ NA POMOC MLADÝM ĽUĎOM 

(PREDBEŽNÝ VÝSLEDOK Z 21. MÁJA 2012) 

Nezamestnanosť mladých ľudí sa v dôsledku krízy dramaticky zvýšila. V celej EÚ 
dosiahla priemer viac ako 22 %, pričom v niektorých členských štátoch dosiahla 50 %. 
V prípade mladých ľudí je pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní, dvakrát vyššia ako 
v prípade dospelej populácie. 

Komisia vzhľadom na neúnosne vysoké úrovne nezamestnanosti mobilizuje svoje 
politiky a nástroje. V decembri 2011 predložila iniciatívu „Príležitosti pre mladých“, 
v ktorej stanovila opatrenia potrebné na zníženie nezamestnanosti tejto skupiny 
obyvateľstva. Táto iniciatíva sa zakladá na hlavnej iniciatíve „Mládež v pohybe“, ktorá 
bola spustená ako súčasť stratégie Európa 2020, ako aj na skúsenostiach s opatreniami 
financovanými Európskym sociálnym fondom.  

Tabuľka 1. Miera nezamestnanosti v EÚ (marec 2012) 

 

Zdroj: Európska komisia  

Komisia na neformálnom zasadnutí Európskej rady z 30. januára 2012 v rámci iniciatívy 
„Príležitosť pre mladých“ vyzvala členské štáty, aby vytvorili a implementovali 
komplexné iniciatívy pre podporu zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávania a rozvoja 
zručností, a aby v rámci národného programu reforiem vypracovali plány na vytváranie 
pracovných miest pre mladých ľudí.   

Komisia okrem toho navrhla pilotné opatrenie na pomoc ôsmim členským štátom 
s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, ktoré je zamerané na presun časti 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ určených pre tieto štáty na riešenie 
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nezamestnanosti mladých ľudí. Cieľom je mobilizovať prostriedky z rozpočtu EÚ, ktoré 
sú dostupné na programové obdobie rokov 2007 až 2013 a podporiť tak tvorbu 
pracovných príležitostí pre mladých ľudí a súčasne uľahčiť prístup MSP k financovaniu, 
keďže predstavujú najdôležitejší zdroj tvorby pracovných miest v celej EÚ. 

Rozsah problémov a suma dostupných prostriedkov z rozpočtu EÚ sa v jednotlivých 
členských štátoch značne líšia. Na konci roka 2011 sa odhadovalo, že je v celej EÚ stále 
potrebné rozdeliť približne 82 mld. EUR na rozpočtové obdobie rokov 2007 až 2013.  

Značná časť týchto finančných prostriedkov už je pridelená na dôležité projekty na 
vnútroštátnej, regionálne a miestnej úrovni. Keďže sa boj proti nezamestnanosti mladých 
ľudí a podpora MSP zaradili medzi priority, bola Komisia a osem členských štátov 
schopné presunúť značné sumy. Na základe skúseností a prostredníctvom prispôsobenia 
priorít bolo možné presunúť finančné prostriedky z projektov alebo programov, ktoré 
nedosahujú očakávané výsledky alebo majú nižšiu prioritu, do iných, ktoré sa ukázali 
ako efektívne. 

Tabuľka 2. Prostriedky EÚ, ktoré je potrebné rozdeliť na obdobie rokov 2007 až 2013 
(odhad na konci roka 2011) 

 

Poznámka: Odhad Komisie týkajúci sa finančných prostriedkov EÚ v rámci programov, ktoré sa ešte majú prideliť na 
osobitné činnosti v teréne do konca roka 2011. Tieto údaje nezohľadňujú súčasné úsilie o reprogramovanie, ktoré 
prebieha od začiatku roka 2012.  
* ESF = Európsky sociálny fond. EFRR = Európsky fond regionálneho rozvoja  

Pilotné opatrenie je zamerané na osem členských štátov, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí na konci roka 2011 dosiahla 30 % a viac: Grécko, Írsko, 
Taliansko, Lotyšsko, Litvu, Portugalsko, Slovensko a Španielsko.  

Boli vytvorené akčné tímy zložené zo zástupcov členských štátov a Komisie, ktoré sa od 
februára do mája 2012 zamerali na dostupné finančné prostriedky. Ako je zrejmé zo 
zhrnutia uvedeného v tabuľke ďalej, toto pilotné opatrenie už prispelo k zásadnej 
mobilizácii prostriedkov EÚ, okrem iného prostredníctvom ďalšieho preprogramovania.   

Približne 7,3 mld. EUR z prostriedkov bolo doteraz prostredníctvom tejto iniciatívy 
určených na urýchlené plnenie alebo realokáciu, pričom najmenej 460 000 mladých ľudí 
a 56 000 MSP bude pravdepodobne mať prospech z tohto opatrenia.   
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Tabuľka 3. Hlavné výsledky práce ôsmich akčných tímov (stav z 21. mája 2012)* 
 

 Prostriedky EÚ, ktoré 
je potrebné rozdeliť 

na obdobie rokov 2007 
až 2013 (odhad na 
konci roka 2011)  

(v mil. EUR, 
zaokrúhlené) 

Prostriedky 
pridelené na základe 
práce akčných tímov

mil. EUR 

Počet mladých ľudí, 
ktorí 

pravdepodobne 
budú mať prospech 

z opatrenia 
(zaokrúhlené) 

Počet MSP, ktorí 
pravdepodobne 

budú mať prospech 
z opatrenia 

(zaokrúhlené) 

Celkom pre 
osem pilotných 

opatrení  
29 800 už 7 300   viac ako 470 000 viac ako 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 potrebné určiť  7 700 

IE 2 35 až do 10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 až do 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 
3 000 už 330  

(očakáva sa rozhodnutie)

potrebné určiť 
(očakáva sa 
rozhodnutie) 

4 500 

SK 
2 300 

295  
(štátny 

rozpočet+rozp. EÚ) 
15 000 2 000 

* Údaje uvedené v tejto tabuľke, sú nezáväzné a predbežné: stále sa čaká na viacero rozhodnutí vnútroštátnych 
orgánov, a pravdepodobný vplyv rôznych opatrení si bude vyžadovať podrobnejšiu analýzu. V prípade Írska, kde 
v súčasnom programovom období nezostali žiadne nevyčlenené prostriedky zo štrukturálnych fondov, došlo k presunu 
vyššej sumy, ako je suma, ktorá mala byť podľa pôvodných odhadov k dispozícii. Túto skutočnosť možno vysvetliť 
prehodnotením priorít pri určitých činnostiach.  

Medzi príklady konkrétnych opatrení patrí: 

 v Grécku sa na základe spolupráce s osobitnou pracovnou skupinou Komisie pre 
Grécko a príslušnými útvarmi Komisie vykonáva akčný plán so 180 prioritnými 
projektmi a rozpočtom približne 11 mld. EUR. Očakáva sa, že prinesie približne 100 
000 pracovných miest, predovšetkým v stavebníctve. Na základe práce akčného tímu 
pre zamestnanosť mladých ľudí z jari 2012 boli spustené nové cielené opatrenia pre 
mladých ľudí a MSP, ktoré zahŕňajú aj nový nástroj na podporu likvidity s rozpočtom 
500 mil. EUR (záruky za úvery, ktoré poskytla EIB malým a stredným podnikom 
v Grécku). Tieto boli schválené 23. marca 2012. 

 V Španielsku bolo presunutých 135 mil. EUR na verejné služby zamestnanosti 
s cieľom pomôcť mladým ľuďom získať prácu a uvažuje sa o možnosti presunúť 
ďalšie prostriedky až do výšky 1 mld. EUR. Na riešenie problémov mladých ľudí 
bude presunutých viac ako 80 mil. EUR. Na vytvorenie dočasného pracovného 
kapitálového fondu na financovanie MSP, ktorý bude prednostne určený pre 
inovatívne firmy, bolo vyčlenených 157 mil. EUR.  

 Portugalská vláda, hoci prijatie niektorých rozhodnutí sa ešte očakáva, zvažuje 
presunutie 140 mil. EUR na podporu 35 500 mladých ľudí v rámci programu 
„Employment Passport“, ktorý je zameraný predovšetkým na stáže v hlavných 
hospodárskych odvetviach, ako aj posilnenie podporných opatrení pre MSP vo výške 
1,13 mld. EUR (vrátane financovania prostredníctvom EIB a súkromných bánk).  
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 V Taliansku sa minulý rok začalo s prioritizáciou výdavkov, čo malo za následok 
pridelenie polovice dostupných prostriedkov, predovšetkým v južných regiónoch (3,6 
mld. EUR z celkovej sumy 8 mld. EUR). To zahŕňa financovanie plánu zamestnanosti 
na Sicílii, z ktorého by malo mať prospech 50 000 mladých ľudí, ako aj nové 
vzdelávacie činnosti pre 65 300 študentov na juhu. Okrem toho je v rámci mobilít 
možné ponúknuť 13 000 miest (Erasmus/Leonardo). Mimo uvedeného bola začatá 
dôležitá iniciatíva zameraná na riešenie problematiky predčasného opustenia školskej 
dochádzky v konvergenčných regiónoch (vo výške 311 mil. EUR) a na podporu 
podnikania mladých ľudí bolo vyčlenených 100 mil. EUR. 

 V Litve sa počas nasledujúcich dvoch rokov zvýši počet nezamestnaných mladých 
ľudí, ktorí čerpajú priamu podporu z prostriedkov EÚ z 12 000 na 21 000. V súvislosti 
s MSP boli okrem iných opatrení presunuté prostriedky vo výške 12,45 mil. EUR 
v prospech investícií do výroby s vysokou pridanou hodnotou a na rozvoj služieb 
podnikaniu. 

 Na Slovensku bude na základe rozhodnutia vlády z polovice mája 2012 vynaložených 
70 mil. EUR (pochádzajúcich zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ) na vnútroštátne 
projekty pre mladých ľudí v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou. Na podporu 
MSP bude vynaložených 220 mil. EUR (pochádzajúcich zo štátneho rozpočtu a 
rozpočtu EÚ), so zameraním na tvorbu pracovných miest. Tieto opatrenie by mali 
vytvoriť a podporiť 15 000 pracovných pozícií pre mladých ľudí. 

 V Írsku bolo presunutých 25 mil. EUR v prospech integrovaného programu 
Youthreach, ktorý poskytuje vzdelanie, odbornú prípravu a pracovné skúsenosti 
mladým ľuďom, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku a sú bez akejkoľvek 
kvalifikácie alebo odbornej prípravy. Tak sa do konca roka 2013 zaistí zachovanie 
3 700 miest v rámci odbornej prípravy pre osoby, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku.  

 V Lotyšsku bolo pridelených 44 mil. EUR na zlepšenie vybavenia a priestorov 
v školách poskytujúcich odbornú prípravu. 

Výsledky týchto 8 pilotných opatrení ukazujú, že vďaka politickej vôli a administratívnej 
podpore na vnútroštátnej úrovni je možné zamerať prostriedky EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, okrem iného prostredníctvom podpory MSP. Komisia 
v nadväznosti na túto iniciatívu: 

 bude pokračovať v spolupráci s 8 členskými štátmi, v ktorých sa vykonávajú pilotné 
programy s cieľom finalizovať reprogramovanie a uľahčiť urýchlenú implementáciu 
na mieste,    

 bude naďalej v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 
spolupracovať so všetkými štátmi, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí 
presahuje priemer EÚ. Komisia uskutočnila bilaterálne stretnutia s pätnástimi z nich. 
Túto problematiku budú riešiť aj odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny, ktorých 
prijatie je plánované na koniec mája 2012,   

 je pripravená poskytnúť pomoc ostatným členským štátom pri preprogramovaní 
dostupných prostriedkov EÚ na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 

 
* * 

* 


